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Toinen osa Wanhasta Testamendistä
Jonga Surjar «xvar:

?. losua. 5. Kuningasten Kirjat.
2. Duomarein Kirja. 6. Aika Kirjat.
3. Ruth. 7. Esra jaNehemia.
4. Samuelin Kirjat. 8. Esther.

Josuan Kirja
Josa nämät kavvalet rimat:

1. Kuinga luinala wahwista Josuan Mosexen siaan, Israelin Kansan Päamiehexi. losua lahetta walojat,
ja asetta wäen käymä» Jordanin ylitze, kap. 1.2. Z. Israelin lapset wacloawal ihmellisesti lordiinm

ylitze, kap. 4. ymbärinsleikatan, pitäwät Pääsiäistä, ja »'yöwät luwatun maan hedelmistä, kap. 5.
11. Kuiuga he woittawat lerihon, Ail,, Gibeonin, Amorealaifct, Hazorln, kaikki häueu maans jaKu-

ningaausa, kap. 6. 12. asti, kusa kaikki nämät Kmmigat luetellan.
m. Maa:, jaosta, Kalcbin, sitte itzekungin sukukunnan osasta, kap. 13. ly. asti, ja Josuan osasta Ephrai-

niin wuorella.
lv. Wapaisla Kaupungeista, niin »nyös 48. Kaupungista, Pappein ja Lewitain asuinsioista, kap. 20. ja21.
v. Kuinga Rubemlat ja Gaditat i>»awat luwan mennä kotia, tap. 22. losua pita kökouxen

neuwo Israelia pitämän Jumalan käft»)jä, ja teke heidä», t«»»>a«»s'l«lon. losua ja Pappi Eleazar Aaroni»
poika, kuolewat, kap. 23. 24. <

1. Luku.
t losua asetetan wirkaansa, johdattaman

Ranska luwattuun maahan : rohwaistan; jawa-
roitetan lakikirjaa noudattamaan, li. Räste
Ransan malmista hellänsä, m. waroitta Ru-
benin jaGadin sukukundaa, puolen Manaften
kansa weljillens awulliset olemaan; jaMa lupa-
wat kuuliaisuden.
1. tapahtui Mosexen HERran palwe-

lian kuoleman jälken, etta HERra pu-
<V hui losualle Nunin pojalle, Mosexen

pallvelialle, sanoden :
* * 4 Mos. 27: ,8.

2. Minun palweliani Moses on kuollut *:

niin nouse nyt f, ja matkusta tämän Jorda-
nin ylitze, sinä ja kaikki tämä Kansa, siihen
maahan kuin minä annan Israelin lapsille.

*

5 Mos. ,4:5. 5 sMos. I : ;8.

z. Kaiken sian minä annan teille, kusi» tei-
dän jalkan käymät: niinkuin minä Mosexelle
sanonut olen. * *; Mos., 1:24. Jos. 141 9.

.4. Korwesta ja tästä Libanonista, suureen

Phmtin wirtaan asti: koko Hetherin maan,
niin isoin »neren länden päin, pitä teidän maan-
ne rajat oleman' * 2 Mos. 2;.-,,. 4Mos. ,4:2,,.

5. Ei kengän woi sinua wastan seiso koko e»
linaikanas: niinkuin minä olin Mosexen kansa,
niin olen minä myös sinun kansas: en minä
hylja sinua, «ngä luowu sinusta. *

* sMos. ;i: 8. Ebr. 12: 5.
6. Olerohkia jawahwista sinuas sillä si-

nun pitä tälle «Kansalle maan jakaman, kuin
minä mannoin heidän Isillensä, sen heille an-
daxeni. *

5 Mos. ;,: 22.

7. Ainoastans ole rohkia ja wahwista sinus
juuri hywin, ettäs pidäisit kaiken Lain, ja te-
kisit sen jälken, kuin Moses minun pallveliani
sinulle kasti: älä siitä harhaile oikialle eli »va-
semmalle puolelle *; ettäs toimellisesti tekisit
kaikisa niisä kuins »vaellat. * 5 Mos. 17: »,">

1.28: 14. Jos. 2;: 6.
8. Ei pidä ränlän L.akiraam<ltun tv«,

man sinun suusias pois *, «»aan aM«le i^
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lä «öm japälwää , errciv taitcz, ,e»i xälten
vidälsil ja rekisir, kuin silnä on tirjoltettu:
Dä niiiis »nenestvr taiktlsa sinun rch as, ja
taiktt roimeUtsisti paärär.

,7:'?- -t Ps. '-'.
' 9 Engö minä kästenyt sinun olla rohkian,
ja wahwista itzes? älä pelkä, älä myös häm-
mästy sillä sinun HERras lumalas on sinun
kansas kaikisa sinun aiwotuxisas. "

*i Sa»n. 10: 7.
v. »o. Silloinkasti losua Kansan Päämie-

hiä, ja sanoi:
n.Käykät leirin läpitze, jakastekat Kansaa,

sanoden: walmistakat teillen emästä: sillä kol-
mannen päiwän perästä pitä teidän käymän tä-
män Jordanin ylitze *, että te jouduisitte maa-
ta omistaman, jonga HERm teidän Juma-
lanne teille anda omistaxenne sitä. * 1.,: 1.

m. 12. Ia losua puhui RubmiMille,Gadi-
laille, ja puolelle Manassen sukukunnalle, sa-
noden: .

.

13. Muistakat se sana, kuin Moses HER-
ran palwelia teille kasti', sanoden: HERmteidän Jumalanne saatti teidän lepoon, jaan-
doi teille tämän maan. * 4Mos. 12: 20.

14. Teidän emändanne, lapsen ja karjanne
jättäkät siihen maahan, tälle puolelle Jorda-
nin, jongaMoses teille andoi. Waan teidän
pita käymän »veljeinne edellä warustettuna,
kaikki ne kuin wahwat miehet owat, ja autta-
man heitä.

is. Sihenasti että HERra teidän »veljillen-
ne anda lewon, niinkuin teillmgin; että hekin
omistaisit sen maan kuin HERm teidän Ju-malanne heille anda: sitte pitä teidän palaja-
man omalle maallenne, ja omistaman sen kuin
Moses HERmn palwelia teillen andoi, tällä
puollella Jordanin auringon nousemiseen päin.

16. Ia he »vastaisit losualle, ja sanoit: kaik-
ki mitäs meille kästenyt olet, sen meteemme:
la kuyungas ikanans lähetät meidän sinne me
menemme.

n. Niinkuin me olemma olletMosexelle kai-
ma kuuliaiset: niin me myös olemme sinullekuuliaiset: ainoastans olkon sinun HERmSlumalas sinun kansas niinkuin hän oli Mose-M kansa.

rB. Jokainen kuin asetta ihens sinun suulas
wastan, ja el »le kuuliainen sinun simoillss kaw
kisa kuin sinä' kastet, hänen pitä kuoleman:
ainoastans olerohkia, ja wahwista sinus.

2. Luku.
i. losua lihettä 2. wakojata lerihoon, ja

Rahab kätke heidän, il. Rahab ilmoitta heille
Ransansa pelwon, ja saa lupauren lemmestä,
ustollisuden ehdolla in tvakojatRahabin kaut-
ta pelastetut, ilmoittamat losualle maakunnan
tilan.

I- l>a losua Nunin poika lähetti salaisesti kaxiwakojata Sittimistä *, sanoden: men-
gät jakatzelkat maata, ja lerihota: Niin heläxit matkaan, ja tulit porton huoneseen, jon-
ga nimi oli Nahab f, ja lewäisit siellä.

*

4 Mos 25: ~ 1) Ebr. l,: 31. lak. 2: 25.
2. Mutta se ilmoitettin lerihon Kuningalle,

sanoden: katzo tänä yönä tulit tänne miehet
Israelin lapsista, wakoimaan maata.

3. Niin lähetti lerihon Kuningas Rahabin
tygö, sanoden: tuo ne miehet ulos, jotka si-
nun tygös, sinun huonesees tulit: sillä he owat
tullet wakoiman kaikkea maata.

4. Mutta waimo otti molemmat miehet, ja
kätki heidän: ja hän sanoi näin: ne miehet tulit
minun tygöni, waan en niinä tietänyt kusta
he olit.

5. Ia kosta portti pimeisä pandin kiinni, niin
ne miehet läxit ulos: mgän tiedä kuhunga he
menit. Ajakat nopiasti heitä taka, niin te hei-
dän saatte kiinni.

6. Mutta hän oli kästenyt keidän astua ka-
ton päälle: ja oli peittänyt heidän pellawain
marsilla, jotka hän oli hajottanut katon päälle.

7. Ia miehet ajoit heitä taka, Jordanin
tietä haman luotus paikkaan: ja portti pandin
kiinni, sitte kohta kuin he läxit jotka heitä a-
joit mka.

11. 8. Mutta ennen kuin miehet panit lewä-
tä, meni hän katon päälle heidän tygöns.

9. Ia sanoi miehille: minä tiedän että HEr-m anda teille tämän maan; sillä teidän pel-
konne on langennut meidän päällemme, ja ko-
ko maan asilwaiset owat hämmästynet teidän
kasivonna edesä: * * I»s. 5-' 1.

,0,. SilläH h 2
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io. Silläme olemma kuullet, kuinga HE3l-m kuiwais punaisen meren »vedet' teidän edesi

tänne lähteisänne Egyptistä: Ia mitä te oletta
tehnet niille kahdelle Amorrerein Kuningalle,
jotka olit tuolla puolen Jordanin, Sihonille ja
Ogille, jotka te tapoitte, k *

2 Mos. 14:21, ,c.

Jos. 4:'3- f 4 Mos. 21: ,4, 34.
ii. Kosta me sen kuulimme, niin meidän

sydämemme mukeis, jaei ole yhdelläkan roh-
keutta teidän edesänne": sillä HERm teidän
Jumalanne on Jumala ylhälla miwaisa, ja
alhalla maasi», f *

« Mos. 15: 14.
-j- s Mos. 4: ,?. « P5.1,5: 6.

,2. Niin wannokat nyt minulle HERmn
kautta, sillä minä tein armon teidän kohtanne;
että te myös teette armon minun Isäni huonel-
le, ja annatte minulletomden merkin: 'l. 6:22.

iz. Että te elämän jätätte minun Isäni, ja
äitini, ja weljeni, ja sisareni, ja kaikki kuin
heidän ömans owat: ja «vapahdatte meidän
sielumme kuolemasta.

14. Ia miehet sanoit hänelle: meidän sielum-
me kuolkan teidän edestänne, »olles «vaimon
petä tätä meidän asiatamme; jollen me tee ar-
moa ja totutte» sinun kohtas, kosta HERmtämän maan meille anda.

m. 15. Ia hän lasti heidän köydellä akkunas-
ta alas: sillä hänen huonms oli Kaupungin
muurisi», ja hän asui juuri muurisi».

16. Ia hän sanoi heille: mengät wuorelle,
ettei ne teitä kohmis, jotka ajawat teitä taka:
ja olkat siellä lymysä kolme päiwää, niinkau-
wan että mkaajajat palajawat, ja mengät
sitte teidän tietänne.

17. Ia miehet sanoit hänelle :wapat me olem-
ma tästä walastas jollas meitä »vannotit.

18. Katzo, kosta me maahan sisälle tulem-
ma ; niin sinun pitä ripustaman tämän punai-
sm köyden akkunaan, jostas meidän alas las-
kit: ja sinun pitä kokoman tygös huoneseen si-
nun Isäs, ja äitis ja weljes, jakoko sinun I-
fäs huonen.

Mutta jos jokukäy huones owesta ulos,
hänen werens olkon oman päänsä päällä *, ja
me olemme wiattomat : Ia joka ikänäns si-
nun kansas huomsa on, hänen werens olkon
meidän päämme päälle, jos jongun käsi hä-
neen sattu. * Match. 27:25.

20. Waan jos sinä petät tämän meidän <vsiam, niin me olem wapat sinun walastas, jo>>
las meitä »vannottanut olet.

2i. Hän wastais: olkon niinkuin te sanotte:ja päästi heidän menemän, jahe menit pois:
ja hän ripusti sen punaisen köyden akkunaan.

22. Ia he menit pois, ja tulit »vuorelle, ja
olit siellä kolme päiwää, niinkauwan että nepalaisit jotkaheitä ajoit taka, jotka etzeit heilHkaikille teille, ja ei löytänee.

23. Niin ne molemmat miehet palaisit, fitte-kuin he olit astunet wuorelda alas, menit ylitze,
ja tulit Josuan Nunin pojan tygö: ja juttelit
hänelle kaikki mitä heille tapahtunut oli.

24. Ia he sanoit Iosualle: HERra on aw
danut meidän käsiimme koko maan: sillä kaik.
ki maan asuwaiset owat hämmästynet meidän
edesamme.

3. Luku.
l. Ransa tule Jordaniin ja saa käskyn ja new

won sen yliye menemisestä, li Jordanin»irta
seisahta ja jaka iyens, ja Israelin Ransa käy
yliye kuiwaa pohjaa myöden.

i-stza losua nousi amulla warhain, ja he
>>) matkustit Sittimista ', ja tulit Jorda-niin asti, hän ja kaikki Israelin lapset: jah<

olit siinä yötä, ennenkuin he matkustit ylihen.
'

4 Mils. 25:1.
2. Ia tapahdui kolmen päiwän perästä, että

Päämiehet menit leirin lapitze.
3. Ia käffit Kansalle, sanoden: kosta te

näette HERran teidän Jumalanne liiton Ar-
kin, jaPapit Lewitaista kandawan sitä; niin
maikustakat te myös siastanne, ja seuratlat
händä.

4- Kuitengin niin että teidän wälillänne ia
hänen on liki kahden tuhannen knnärän pituus
siaa: eikä teidän pidä tuleman händä juuri lä-
hes, että te tiedäisitte tien jota teidän pitä mat-
kustaman: sillä et te ennen ole sitä tiedä wael<
danet.

5. Ia losua sanoi Kansalle: pyhirrakätnl,
ranne *; sillä huomena teke HERra ihmellistn
työn teidän kädellänne. *

, Mof. ,9 - '«' '4
6. Ia losua puhui Papeille,

ottakat liiton Arkki, jamengät Kansan edell».
min
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niin he otit liiton Arkin, ja menitKansan edel-
iz *

4 Mof. 4: lf.
7 Ia HERra jano» Iosualle: tänäpänä

rupen minä sinun suureri tekemän koko Israe-
lin edesä; että he tietäisit, että niinkuin minä
olin Mosexen kansa, niin minä olen myös si-
nun kansas. *1.,:5.

z. Ia kässe Pappeja jotka kandawat liiton
Arkkia, ja sano: kuin te tuletta Jordanin Met-
ten ääreen, niin seisahtakat Jordanisa.

9. Ia losua sanoi Israelin lapsille: astukat
tänne, jakuulkat HERran teidän Jumalan-
ne sanaa. . , « .

ia. Ia losua sanoi: siitä tietkät elämä Ju-
mala oleman teidän seasanne: jaettä hän kai-
keti pois aja teidän edestänne Kananerit, He-
therir, Hewerit, Phereserit, Gergeserit, A-
morrerit jalebuserit.

11. Katzo , kaiken mailman hallitzian liiton
Arkki, mene ylitze Jordanisi» teidän edellänne.

12. Niin ottakat nyt teille kaxitoistakymmen-
dä miestä Israelin sukukunnista: jokaitzesta su-
kunnasta yxi mies.

iz. Ia pitä tapahtuman että kosta Pappein
pöytäjalka, jotka kandawat HERran kaiken
mailman hallitzian Arkki , tule Jordanin me-
teen, niin se wesi joka lordanis ylimmäiseldä
puolelda juoxe, eroitta itzens; niin että se seiso
yhdesäläjäsä. * 'Ps."4-,.

11.14. Iakosta Kansa läxit majoistansa me-
nemän Jordanin ylitze, jaPapit kannoit liiton
Arkkia Kansan edellä:

* * Ap. 3. 7:45.
'5- Ia kosta Arkin kandajat tulit Jorda-

niin, ja Pappein, Arkin kandajain jalat kas-
tuit »veden syrjään: (ja Jordanin oli täynäns
partaseen saakka kaiken elonajan.) *

*,Ma K. 12: 15. Syr. 24: 2.<
16. Niin seisoi se »vesi, joka ylimmäiseldä

puolelda juoxe, koottuna yhdes läjäsä, san-gen kaukana Adamin Kaupungin puolesi», joka
on Zarthanin tykönä; Muttta le wesi joka juo-
fi alas korwen mereen, (nimittäin) suolaiseenmereen, waheni ja juon pois: Niin meni Kan-sa ylitzen Jerihotakohden.

'7- Ia Papit jotkakannoit HERran liitonArkkia, seisoit kuiwan päällä, asetetut lorda-nu»kestellä : ja koko Israel käwi kuiwan päällä

sen läpitze, siihenasti että kaikki Kansa mli
Jordanin ylitze.

4. Luku.
l- Jordanista otetan 12. kiwe wietä yösialle»

il. losua pystyttä myös Jordanisa 12. kiwe. ui-
Ruinga papit, sitte kuin kaikki olit yliye käy-
nee, astuwat myös ylös, ja wirta rupe juore-
man. iv. Aika yliye käymiseen, ja syy kiwein
pystyttämiseen.
I. s>a kosta kaikki Kansa oli tullut Jordanin<x) ylitze, puhui HERra losualle, sanoden:

2. Ottakat teillen Kansasta kaxitoistakym-
mendä miestä: jokaitzesta sukukunnasta yxi
mies. ' * Jos. ,: ».

3- Ia kästekät heitä , sanoden : ottakat teil-
lenne kesteldä tätälordanita, sulapaikasta,
josa Pappein jalat seisomat alallans, kaxitois-takymmendä kiwe: ja lviekät ne teidän kansan-
ne ylitze, ja jättäkat siihen majaan, josa te tä-
tä yötä pidätte.

4. Niin kutzui losua kaxitoistakymmendä
Miestä jotkahän oli »valmistanut Israelin lap-
sista: jokaitzesta sukukunnasta yhden miehen.

5. Ia losua sanoi heille: menaät HERran
teidän JumalanneArkin edellä kastelle lorda-
nita: ja jokainen nostakat yhden kiwen olallen-sa, Israelin lasten sukukundain lugun jälken.

6. Että ne olisit merkixi teidän seasanne, kos-
ka teidän lapsenne tästedes kysymät, ja sano-
mat: Mihinga nämät kiwet teille?

7. Että te silloin sanoisitte heille: Jordanin
wesi eroitti hänens HERran liiton Arkin edes-
tä *: sen mennesä Jordanin ylitze, eroitti Jor-
daninwesi itzensä : ia nämät kiwet pitä oleman,
Israelin lapsille ijankaikkisexi muistoxi.

'Jos.,: '3.
8. Niin teit Israelin lapset kuin losua hei-

tä kasti, ja kannoit ka> itoistakymmendä kiwe
kesteldä lordanita, niinkuin HERra oli lo-
sualle sanonut, Israelin lasten sukukundain lu-
gun jälken: ja he weit ne ylitze myötäns yöfi-
aan asti , japanit ne siihen.v. 9. Ia losua pystytti myös kaxitoista-
kymmendä kiwe kestellä lordanita, kusa Pap-
pein jalat seisonet olit, kuin liiton Arkkia kan-
noit: ja ne owat siellä tähän päiwäan asti. <

Hh3 111. 10.
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m. 10. Ia Papit jotka Arkkia kannoit, sei-

soit kestellä lordanita , siihenasti kuin kaikki
toimitettin kuin HERra kasti JosuanKansal-
le sanoa, kaiken sen jälkenkuin Moses losual-
le käskenyt oli : jaKansa kiiruhti itzens, jakä-
lvi ylitze.

11. Kosta kaikki Kansa oli käynyt ylitze, me-
ni myös HERran Arkki ylitze, jaPapit Kan-san etteen.

12. Ia Rubenitat ja Gaditat, ja puoli Ma-nassen sukukundaa, käwit aseinensa Israelin
lasten edellä; kuin Moses heille sanonut oli.*

"

4 Mos. 22: 2Y.
IZ. Liki neljäkymmendä tuhatta sotaan han-

kittua, käwit HERran edellä sotaan lerihon
kedolle.

14. Sinä päiwänä teki HERra Josuan suu-
rexi koko Israelin edesä*: ja he pelkäisit hän-
dä, niinkuin he pelkäisit Mosesta, kaikkena hei-
dän elinaikanansa. * Jos. z : 7.

15. Ia HERra puhui losualle, sanoden:
16. Kaste Pappein kuin kandawat todistu-

xen Arkkia, astua Jordanista ylös.
17. Niin kasti losua Pappeja, ja sanoi:

astukat ylös Jordanista.
18. Ia kosta Papit, jotka HERran liiton

Arkkia kannoit, astuit Jordanista ylös, jaPap-
pein jalatkäwit ylös kuiwalla maalla; niin tu-
lit Jordanin medet siallensa, ja juoxit niinkuin
ennengin, kaikkein hänen reunainsa päälle.

19. Ia se oli kymmenes päiwä ensimäises
kuusa, kosta Kansi» astui Jordanista ylös: ja
sioitit heitans Gilgalisa idän puolella lerihota.

iv. 20. Ia ne kaxitoistakymmendä kiwe,
kuin he otit Jordanista, pani losua Gilgalisa
pystyälle.

21. Ia hän puhui Israelin lapsille, sanoden:
kosta teidän lapsenne tästedes kysylvät heidänIsildänsä, ja sanomat: mihingä nämät kiwet?

22. Niin andakat teidän lasten tietä, sano-
den: Israel käwi kuiwaa myöden Jordanin
ylitze.

2Z. Kosta HERra teidän Jumalanne kui-
lvais Jordanin »vedet teidän edestänne, niin-
kauwan kuin te kälyittä sen ylitze; niinkuin
HERra teidän Jumalanne teki punaisesi» me-
resa*, jonga hän kunvais meidän edestämme,

siihenasti että me käwimme sen ylitze.
"

2 Mrs. ,4: 21, 22.

24. Errä kaikki Mansit maan päällä run,
dio HGRran käden, knmga wäkewä sion; errä re pelkäisirre aina HiTßraa teidänlulnalaranne.

5. Luku.
1. Maanalaiset pelkäwät. n. Israelln lapsef

ymbärins leikatan. ui. pääsiäistä pidctän, ja
NLanna lakka. iv. Jumalan poika näky Jo,'
sualle miehen hahmosa.
i. Aosta kaikki Amorrerein Kuningat, jotka

toisella puolella lordanim ländeen päin
asuit, ja kaikki Kananerein Kuningar merentykönä, kuulit, että HERm kuiwais Jorda-nin wedet Israelin lasten eteen, niinkauwan
kuin he käwit sen ylitze; niin heidän sydämensä
mukeis, ja ei ollut heisa enä yhtän nuehuMIsraelin lasten edesä.* * Jos. 2:9.

11. 2. Siihen aikan sanoi HERm Iosualle:
tee sinulles kiwiweitzet*, ja ymbärinsleikka
taas Israelin lapset, toisen kerran, f

*

2 Mos. 4: 25. f v. s.
z. Niin teki losua hänellms kiwiweitzet, ja

ymhärinsleikkais Israelin lapset Amlothin
kukkulalla.

4. Ia tämä on syy, jongatähden losua
(heidän siinä) ymbärinsleikkais: kaikki se kan-sa kuin läxi ulos Egyptistä, miehenpuoli, kaik-
ki sotamiehet kuolit tiellä korwesa, sittekuin hi
läxit Egyptistä.

5. Sillä kaikki Kansi» jotka läxit ulos, olit
ymbärinsleikatut: mutta kaikki se Kansi», joka
korwesa syndyi matkalla, sittekuin he läxit ulos
Egyptistä, ei ollut ymbarinsleikattu.

6. Sillä Israelin lapset »vaelsit neljäkym-
mendä ajastaikaa korwesa, siihenasti että kaik,
ki Kansi» sotamiehistä, jotka Egnptistä lähte»
net olit, lopuit, jotka ei kuullet HERran an«
da: niinkuin HERm heille wannonut oli*,
ettei heidän pitänyt näkemän sitä maata,, jon-
ga HERra heidän Isillms wannonut oli, an-
daxensa meille maan riestaa ja yunajata wuo»
tawan. *

4 Mos. ,4: ,3.

7. Heidän lapsensa, jotka heidän siaansa tus
lit, pmbärinsleikkais losua; silla.HM oli G

' nahrtl



5. 6. Luk. Kirja. 247
nabka,ja ei ollet ymbärinsleikaMt »natkalla.

Ia kosta kaikki Kansa ymbärinsleikattu
oli, Pysyit he siallans leirisä, siihenasti> että
h< paranit.

9. Ia HERra sanoi. Iosualle: tänäpänä
ylen minä teildä käändänyt pois Egyptin hä-
wäistyxen: ja se paikka kutzutan GilMl, tähän
pailvaän asti.

M. ic>. Ia kuin Israelin lapset niin sioitit
heitäns Gilgalisa; pidit he Pääsiäistä neljan-
txnä toistakpmmendenä päiwänä sinäKuukau-
tena, ehtona kedolla. '2Mos. 12:16.

t>. Ia söit sen maan jymistä toisna Pääsiäis
päiwänä, happamattomia leipiä Vja paiste-
luita tähkäpäitä f : juuri sinä päiwänä.

'

2 Mos 12: ;y. . -x ; Mos. 2: 14.
12. Ia Manna lakkais tolina päiwänä, sit-

tekuin he syönet olit maan jymistä, niin ettei
Israelin lapsilla enämbi ollut Manna; waan
soitKanaan maan hedelmästä, sina wuonna.

IV. 13. Ia tapahtui kosta losua oli läsnä
letihota, nosti hän filmans ja näki : jakatzo
mies* seisoi siellä hänen edesäns, ja oli awoin
miekka hänen kädesänsä : jalosua meni hänen
tygönsä, ja sanoi hänelle: olekko sinä meidän,
elimeidän wihamiestelnme puolella ?
'''*.: 2 '.'

14. Hän sanolc en>H)aan minä olenHEr-
Päämies ia olen juurinyt tul-

lut: Niin losua maahan langeis kaswoillensa
jakumarsi händä, ja sanoi mitä mi-
nun HERrani«sano palweliallensi»?

15. Ia HERran sotajoukon päämies sanoiIosualle: riisu kengät jalwoistas: silla paikka
seisot, on pyl)äs: jalosua teki niin.

*

2 Mos. 5: 5.

6. Luku.
1 Jeriho piiritftä». mmirit f«fow<tt ja Vau-

punyi woitetan. il. Rahab pelastetän. 111. Ai-nolan se joka lerihon taas rakenda.
l- Jeriho olt.suljettu ia wisusti warustettu
>) Israelin lasten edestä; niin ettei yxikan

Manut tulla ulos eli siialle.
2. Mutta HERra sanoi Iosualle: katzo,

mmä olen andanut lerihon, ja hänen Kunin-«an,a, wäkewät smun kätecs.

3. Käykät ymbärins kaupungita kaikki sota-
miehet, ja piirittäkät kaupungi kerta ymbä-
rins : ja tee niin kuusi päiwää.

4- Ia seitzemän Pappia ottakan seitzemän
riemuwuoden Basunata Arkin eteen: Ia seitze-mändenä päiwänä käykät seitzemän kertaa
Kaupungin ymbarinsä , ja Papit soittakan
Basunilla.

5. Ia kosta he soittamat riemuwuoden Ba-
sunata pitkään, ja' te kuulette Basunan änen,
niin nostakan kaikki Kansi» suuren änen ja huu-
mkan; ja niin Kaupungin muuri jako itzestan-sa, jaKansa astu sinne sisälle itzekukin kohdas-
tansa.

6. Niin kutzui losua Nunin poika Papit
ja sanoi heille: kandakat liiton Arkki : ja seitze-
män Pappia kandakan seitzemän riemuwuoden
Basunata HERran Arkin edellä.

7. Mutta Kansalle sanoi hän: mengät mat-
kaan jakäykät Kaupungin ymbärins: ja se jo-
ka sotaaseilla »varustettu on, käykän HERranArkin edellä.

8. Iakosta losua nämät Kansalle sanonut
oli, niin otit ne seitzemän Pappia seitzemän rie-
muwuoden Basunata, ja käwit HERran Ar-
kin edellä, ja soitit Basunilla : Ia HERran
liiton Arkki seurais heitä heidän jalisansä.

9. Ia ne jotka sotaaseilla hangitut olit, kä-
wit Pappein edellä, ja soitit Vastuulla : waan
yhteinen Kansa seurais Arkkia soittaden Ba-
sunilla.

ic>. Mutta losua kasti Kansaa, jasanoi:
Ei teidän pidä huutaman , eikä andaman tei-
dän ändan, kuulta, eli sanaa lausuman teidän
suustanne; siihen päiwän asti kuin minä sanon
teille: huutakat, niin andakat kuulla sodan ani.

11. Niin käwi HERran Arkki Kaupungin
ymbärins piirittain sen yhden kerran : jahe tv«
lit leiriin, ja pidit yötc^tsirisä.

12. Ia losua nousi huomeneltain »varhain:
Papit kanlZoit HERran Arkkia.

iZ. Ia ne seitzemän Pappia kannoit ne sei-
tzemän riemuwuoden Basunata HErran Arkin
edellä, ja käyden alati, soitit Basunata: Ia
jokainenkuin sotaaseilla hangittu oli, käwi hei-
dän edellans, waan yhteinenKansi» käwi HEr-
ran Arkin lälM soittaden Basunilla.

»4- Ka-
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14. Käwit he myös toisna päiwänä kerran

Kaupungin ymbärins, ja tulit leiriin jällens :

ja sitä he teit kuusi päiwää.
15. Ia tapahtui seitzemändenä päiwänä, kos-

ka huomen rusto käwi ylös, nousit he »varhain
ja käwit endisellä tawalla seitzemän kertaa
Kaupungin ymbärins : jasinä päiwänä ainoas-
t ms käwit he seitzemän kertaa Kaupungin ym-
barinsä.

16. Ia sillä seitzemännellä kerralla, kosta
Papit soitit Basunata, sanoi losua Kansalle :

huutakat, sillä HERra andoiteilleKculpungin.
17. Mutta Kaupungi jakaikki mitä siinä on,

pitä oleman kirottu HERralle;
portto Rahab pitä elämän jäämän, han ja
kaikki jotka hänen kansans huonesa owat: sillä
hän kätki sanansaattajat kuin me lähetimme. *

*l. 2:;, 4. Ebr. ii:;i.

18. Ainoastans karttakat teitänne kirotusta",
ettet te itziän saattais kirouxeen, jos te jotakin
siitä kirotusta otatte, ja saatatte Israelin lei-
rin kirouxen jaonnettomuden ala.

*
; Mos. 27: 28.

19. Mutta kaikki hopia ja kulda, wasti ja
rauta kalu olkan HERralle pyhitetyt': ja tut-
kan HERran tawara huoneseen. '4 Mos. n 154-

-20. Ia niin Kansa huusi ja soitti Basuna-
ta: sillä kaikki Kansa jotkakuulit Basunan ä-
nen, huusit suurella anella, ja muuri jakois
itzestäns ja kaikki Kansa itzekukin kohdastanS
astui Kaupungiin, ja he woitit Kaupungin.

' 2Ml»kk. 12: Is. Ebr. 11: 3».
21. Ia hukutit kaikki kuin Kaupungisa olit

miekan terällä, sekä miehet että »vaimot, nuo-
ret ja »vanhat, karjan, ja lambat ja aasit.

il. 22. Ia losua sanoi niille kahdelle Michel-
le, jotka maata wakoinet olit: mengät sen por-
ton huoneseen : ja johdattakat waimo sieldä u-
los jakaikki mitä hänellä on, niinkuin te oletta
hänelle »vannonet. * ' l ,: 14.

2Z. Niin menit nuoret miehet, jotka maata
wakoinet olit, sinne, ja toit Rahabin ulos, ja
hänen Isänsä, ja Äitinsä, ja »veljensä, )a kaik-
ki mitä hänellä oli; niin myös kaiken hänen su-
kunsa , toit he ulos : ja sioitit heidän ulkoiselle
puolelle Israelin leiriä.

24. Mutta Kaupungin he poltit tulella, ja

kaikki mitä siellä oli: ainoastans hopian, kul-lan, »vasten jarauta kalun panit he tawara-xi HERran huoneseen. * "

4 Mof. 3,: 2°
25. Mutta porton Rahabin, ja hänen I.säns huonen, jakaikki kuin hänellä oli, andoilosua elä: Ia hän asui Israelin seasa tähänpäiwään asti: että kan kätki sanansaattajat,

jotka losua lerihota wakoiman lähetti.m. 26. Silloin wannoi losua, ja sanoi:
kirottu olkon st mies HERmn edes, jokanou-se, ja mkenda tämän lerihon Kaupungin:
kosta hän laste siihen perustuxen, niin kadotta-
kon esikoisensa, jakosta hän mkenda sen por-
tit, niin kadottako» nuorimman poikansa.»

'

1 Kun. »6: 34.
27. Ia HERm oli Josuan kansa: ja hällMli kuuluisaxi kaikisa maakunnisa.

7. Luku.
1 Akanin syndi ja Ransan onnettomus Ail»edesä. ii. Josuan walitus, ja HERran kasiy

»viallisen ilmei tuottamisesta, m Lutkindo pi»
detän, Akan tarvatan, saadan tunnustuxeen ja
rangaistan.
I. ANUtta Israelin lapset horjahdit kolvin kl-

rotusa kalusi»: sillä Akan Karmin poi-
ka, Sabdin pojan, Sehmn pojan, ludan su-
kukunnasta, otti jotakin kirotusta*, niin jul-
mistui HERran wiha Israelin lasten päälle.

* 1.22:20. iMa K. 1:7.
2. Ia losua lähetti miehet lerihosta Äin

päin, joka on BethAlven tykönä itään päin
Vethslistä, japuhui heille sanoden: mengät ja
lvakoikat maata; niin he menit ja wakoisit Ain,

3. Sittepalaisit he jällens Josuan tygö, ja
sanoit hänelle: älä anna kaikke Kansaa sinne
mennä, mutta waiwon kaxi eli kolme tuhatta
miestä mengän jalyökän Äin; ettei kaikkiKan-sa hukkan sinne waiwatais : sillä he owat iM
wat.

4. Niin menit sinne Kansasta liki kolmetu-
hatta miestä: ja he pakenit Äin Kaupungi»
miesten edestä.

5. Ia ne miehet Aista löit heistä liki kuusine!-
jättäkymmmdä miestä: ja ajoit heitä portista
taka Sabarimiin asti, ja löit heitä tiellä pae»
tesa: niin Kansan sydän hämmästyi, ja cuu
niinkuin wesi. v. 6.
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11. 6. Ia losua »a lan-

gas maahan kaswoillensa HERran Arkin
Heen, haman ehtoseen asti, hän ja Israelin
Vanhimmat: ja he heitit tomua päänsä päal-

*

1 Mos. 17: 14- > Sam. 4: «.

Est. 4: '- Job. 1:20. l. 2: 12.

7. Ia losua sanoi: Ah HERra, HERra,
mixis tämänKansan annoit ollengat»tulla Jor-
danin ylitze, andaxes llieitä Amorrerein kasiin,
jahukuttaxes meitä? josta n,e olisimme tyty-
net japysändynet sillen puolen lordanita .'

8. Woi minunHERrani, mitä minun pi-
tä sanoman, että Israel selkäns käandä wihol-
listensa puoleen?

Z.KostaKananeritja kaikki maan asutvai-
set sen kuulemat, niin he piirittäwät meidän,
ja häwittawät meidän nimemme maan pääl-
da: mitäs siis teet sinun suurella nimelläs?

10. Niin sanoi HERra Iosualle: nouse,
mixi sinä niin makat kaswoillas?

11. Israel on syndiä tehnyt, jarikkonut mi-
nun liittoni, kuin minä kastin heille: jaotit
Ma kirotusta, jawarastit, ja walhettelit, ja
panit heidän kaluilisi» sekaan.

'

11. Ci Israelin lapset woi seisoa wihamies-
tens edes: mutta käändäwat selkäns wihollis-
tens puoleen : sillä he owat kirouxesa. En mi-
nä sillen ole teidän kansanne, jollette hukuta
sitä kirottua teidän keffeldänne.

n. Nouse, ja pihytä Kansa, ja sano: py-
hittakatteitänne* huomeneen saakka: sillä niinsano HERra Israelin Jumala: kirous on si-
nun kestelläs Israel : sentähden et sinä ole sei-
sowainen wihamiestes edesä, siihenasti kuin tesen kirouxen siirrätte pois teidän seastanne.

* H Mos. iy: 10. Jos. ;: 5.
14. Ia teidän pitä warhain huoineneldain

läymän edes teidän sukukundainne jälken : ja
jonga silkukunnan päälle HERran arpa lange,
ftn pitä käylnän edes perhekundains jälken:

l» jonga perhekunnan päälle HERran arpa
lange, sen pitä käymän edes huonettens jälken:
ja jonga huonen päälle HERran arpa lange,
pitä käymän edes kukin perhenisändä toinen
loisens jälken.

l«. Ia pitä tapahtuman, että joka löytän
tphtynexi johongun kirottuun kaluun, se pitä

tuma poltettaman, jakaikki mitä hänellä on;etta han HERmn liiton on rikkonut, ja teh-nyt hulluuden Ismelisa.' * 4Mof. .^:;°, „.m. 16. Niin nousi losua »varhain huome-neldain, m toi Israelin edes, yhden suknkun-nan to„en jälken: ja arpa langeis ludan su-kukunnan päälle. -

17. Ia kosta hän ludan sukukunnan toiedes, langeis arpa Semhiterein perhekunnan
paalle: m kosta hän toi Semhiterein perhekun-nan edes, yhden perhmisännän toisenlangeis arpa Sabdin päälle.

18. Ia kosta hän toi edes hänen huonenslmeslugun jälken, niin langeis arpa AkaninKarmin pojan päälle, Sabdin pojan, Se-mhu pojan, ludan sukukunnasta.
19. Ia losua sanoi AkanilK: minun poi-kanl, anna HERralle Israelin Jumalallekunnia, »a anna hänelle vllsivs: ja ilmoi-

ta minulle m,t«s teir, jaala ftla* sira mi-nulda. * Syr. 4: 30.
2Q. Silloin wastais Akan losualle, ja sa-noi: Mlisesti olen minä syndiä tehnyt HER-ma Israelin lumalata wastan: niin ja niinmmä tem.
21. Sillä minä näin saalisi» yhden kallinVabelln hamen, jakaxi sama Sikliä hopiata,

M yhden kullaisen kielen, joka painoi wiisikym-
mendä Sikliä, joita minun mielen teki, ja
otin ne: ja katzo, se on kaiwettu maahankeskellä minun majaani, jahopia sen alla.

22. Niin losua lähetti sinne sanansaattajat,
M ne juoxit majaan: ja katzo se oli kaiwettuhanen majaansa, ja hopia sen alla.

23. Ia he otit ne majasta, ja weit ne Jo-suan jakaikkein Israelin lasten tygö: ja panit
ne HERran eteen.
.

24. Nun otti losua ja koko Israel hänenkansans Akamn Semhn pojan, ja hopian, jahamen, kullaisen kielen, hänen poikans ja tyt-tärensä, hänen härkäns, aasins ja lamban-si», hänen majansa ja kaikki mitä hänen o-mans oli: ja weit ne Akorin laxoon.
25. Ia losua sanoi: mixis meitä murhelli-sexi saatit? saattakon HERm sinun murhelli-sex» tänapailvänä: jakoko Israel kuvitti heitäIi kuoli-
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kuoliaxi; japoltit heidän tulella sitte kuin he
olit heidän kimittänet.

26. Ia sitte teit he suuren kiwiroukkion hei-
dän päällensä, joka wielä on tähän päiwään
asti. Niin lakkais HERran wihan julmuus.
Siitä kutzutan se pmkka Akorin laroxi, tähän
päiwäan asti.

8. Luku.
1. losua woitta Äin sotajuonella, n. Jaka

saalin, polta Raupungin ja hirtä Runingan.
m. Uhra, kirjoitta L.ain. ja kuulutta siunau-
xen ja kirouxen.
i. ftza HERm sanoi Iosualle: älä pelkä, älä

myös »vapise *: ota kansas kaikki sota-
lväki, ja nouse jamene ylös Ajin: katzo, mi-
nä annoin Äin Kuningan Kansoinens, Kau-
punginens ja mainensa sinun kätees.

* 5 Mos. 1:21. l. 7!l8. 1.20:3.
2. Ia sinun pitä tekemän Aille ja hänenKll-

mngallensa, niinkuins teit leriholle ja hänen
Kuningallmsi», ainoastans hänen saalins ja
karjansa jakakat japanewäjyjät
Kaupungin taa. * s Mof. 2°:

Jos. 6:21,24.
3. Niin losua nousi kaiken sotawäen kansa

menemän ylös Ajin: ja losua walitzi kolme-
kymmmdä tuhatta wäkewätä sotamiestä, ja
lähetti heidän yöllä ulos.

4. Ia kasti heitä, ja sanoi: katzokat te jot-
ka wäjyttaKaupungita, Kaupungin takana,
ettet te ylön kauwas mene Kaupungista; luut-
ta olkat te kaikki «valmit.

5. Ia minä ja kaikki Kansa, joka minun
kansani on, lähestymme Kaupungita. Ia kos-
ka he tulifwat ulos meitä wastan niinkuin en-
nengin*, niin me pakenemme heidän edellänsä.

*l.?:5.
6. Että he tulisit meidän jälkemme niinkau-

wan että me saisimme heidän eroitetuxi Kau-
pungista: silla he sanowat: he pakenemat mei-
dän edellämme niinkuin ennengin: ja me pake-
nemme heidän edellänsä.

7. Silloin te nostat wäjymästH, ja ottakat
Kaupungi: sillä HERm teidän Jumalanne
anda sen teidän käteenne.

8. Iakoffa te oletta saanet Kaupungin, sy-

tytläkät häneen tuli, ja tehkätHEßran sana,
jälken: katzokat, minä olen sm kästenyt teille.

9. Niin losua lähetti heidän, jahernenll
sinne wäjymän , ja pidätit VethElin ja Äinwälillä, lännen puolella Aista: mutta losuayödyi Kansan kestellä.

10. Ia losua nousi warhain, ja asettiKan-san: ja hän meni ylös ja Israelin wanhimmalAjin Kansan edellä.
11. Ia kaikki somwäki jotka hänen tykönäns

olit, menit, käwit edes ja tulit Kaupungin
kohdalle: ja sioitit itzens pohjan puolelle Aista:ja laxo oli heidän ja Äin wälillä.

12. Mutta hän otti liki wiisi tuhatta miestä/ja pani ne wäjymän VethElin jaÄin wälillä,lännen puolella Kaupungita.
15 Ia he asetit koko leirin Kansan, joka

pohjan puolella Kaupungita oli, niin että n,
wiimeiset ulotuit lännen puolelda Kaupungiin:
niin losua meni siliä yonä keskelle sitä laxoa.

14. Kosta Äin Kuningas sen näki, kiiruhti
hän ja warhain HUommelMin «valmisti itzens,
jaKaupungin miehet menit ulos Israelia was»
Mn sotaan, Kuningas itze kalken wakensH
kansi», määrätyllä ajalla, lakiallekedolle: mut-
ta ei hän tiennyt handans wäjyttäwän Kall»
pungin mkana.

15. Mutta losua ja kaikki Israel teestelll
heidän edesäns niinkuin he olisit lyödyt: ja
pakenit tietä myöden korpeen päin.

16. Niin kaikki Kansa jokaKaupungis 011,
huusi, että heitä piti ajettaman mka: ja he
myös ajoit losuam Mka, ja eroitettin Kau»
punaista.

17. Niin ettei yhtän miestä jäänyt Ajin h»
VethEliin, joka ei mennyt ulos Israelin perä-
sä: ja he jätit Kaupungin awoi, jaajoit Isra-
elia mka.

,8. Niin sanoi HERm Iosualle: ojenna
keihäs, kuin kädesäs on, Äin puoleen: M
minä annan sen sinun kätees. lalosua oM
keihänsä, joka oli hänen kädesansä, KaupM
gin puoleen.

19. Silloinwäjyjät kiirusti nousit heldän l*
asiansa, ja juoxit, sittekuin hän ojensi läteHjatulit Kaupungiin ja»voitit sen: ja kiiruW
heilans ja jytytitKaupungin palamam

20. Ia
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20. Ia Äin miehet käänsit hettans ia katzoil

«kansa, janait sawun nouseman Kaupungis-
ta taiwaseen. Ia ei ollut heillä sia paeta eikä
sinne eikä tänne: ja se Kansa joka pakeni kor-
peen päin, palaisi niitä wastan jotka heitä ta-
ka ajoit.

21. Kosta losua ja koko Israel näit, että
tväjyjät »voitit Kaupungin, ja että siuvu nousi
Kaupungista; palaisit he ja löit Äin miehet.

22. Ia jotka Kaupungis olit, menit ulos
heitä wastan: niin he tulit keskelle Israelia mo-
lemmilda puolilda: ja he löit heitä siihenasti
ettei yhtän heistä elämän jäänyt, eikä myös
pääsnyt pois. * * 5 Mos. 7:1.^

2,. Ia Äin Kuningan otit he eläwänä kiin-
ni, ja weit hänen Josuan tygö.

24. Iakosta Israel oli lyönyt kuoliaxi kaik-
ki Äin asujat kedolla ja korwesa, johonga he
heitä ajoit mka, ja he langeisit kaikki miekan
lttällä, siihenasti että he. lopuit: niin koko Is-
rael palais Ajin, ja löit kaiken sen, miekan
terällä.

2;. Ia kaikki ne jotka langeisit sinä päiwä-
nä seka miehistä että »vaimoista, heitä oli
katitoistakymmmdä tuhatta: kaikki Äin Han-sa.

26. Ia ei losua kättans »vetänyt puolens,
jolla hm» oli ojendanut keihän, sihenasti kuin
hän oli tappanut kaikki Äin asuwaiset.

il. 27. Mutta Kaupungin karja ja saalin
jakoilsmel kestenäns; HERmn sanan jälken,
niinkuin hän oli kästenyt losualle.*

* 4Mvs. ;i: 22, lt.
28. Ia losua poltti Äin, ja teki siitä kitvi-

nunion ijankaikkiseen, joka wielä autiona on
tähän päiwään asti.

29. Ia andoi Äin Kuningan hirttä puuhun
ehtoseen asti: jakosta päiwä oli laskenut, käs-ki hän hänen ruumins otta puusta pois*, jaheyeitit sen Kaupungin portin eteen, ja kokoisitsuuren kiwimunion hänen päällens, jokasielläon wielä nyt tähän päiwään asti.

- sMos.«: ~. I»s.i<,: »7.
M. 30. Silloin rakensi losua HERralleIsraelin Jumalalle Altarin, Ebalin »vuorella.
Zi. Niinkuin Moses HERmn palwelia Is-raeun lapsille kästenyt oli, niinkuin Mosexen

lakikirjas kirjoitettu on: Altarin kokonaisista
kiwistä, joihinga ei ole muta sattunut": ja he
uhraisit HERralle sm päällä polttouhria ja
kiitosuhria. *«M05.20:,5. s.

32. Ia hän kirjoitti siellä kiwiin sen sain
muodon, jongaMoses Israelin lapsille kirjoit-
tanut oli.* * 5 Mos. 27: ,2, »c.

33. Ia koko Israel heidän wanhembainsi»,
päämiestens ja duomareinsa kansa seisoit mo-
lemmilda puolin arkin tykönä, Pappein Lewi-
tain edesa, jotka kannoit HERran liiton Ark-
kia, niin muukalaiset kuin kotonakin syndy-
net: puoli heistä Grisimin wuoren kohdalla,
ja toinen puoli Ebalin »vuoren kohdalla; niin-
kuin Moses HERmn palwelia kästenyt oli*,
ensisti siunaman IsraelinKansaa.

'

5 Mos.»?: i». Dan. y: >i.

34. Sitte kuulutti hän kaikki lain sanat >

siunauxen jakirouxen; kaiken sen jälken kuin
kirjoitettu on lakikirjasi».

35. Ei ollut yhtäkän sanaa kaikista kuin Mo-ses kästenyt oli, jota ei losua kuuluttanut*
koko Israelin seurakunnan edesa, tvaimoin ja
lasten, jamuukalaisten, jotka olit heidän sea-sansa. *sMos. n:».

9. Luku.
i. Rannan maan Runingat vhdlstawät

sotiman Israelia »vastan. ». Gibeonitat päilsk
wät kawaludella liittoon Israelin kansa. ui.
L.iittowalan tähden saawat elä: mutta kawalu»
dens tähden pitä oleman orjana.
i. kosta kaikki Kuningat sen kuulit jotka

silla puolen lordanim olit, muorilla ja
laroisa, ja kaikisa isoin meren sammisi», Liba-
nonin wuoren kohdalla: Hetherit, ja Amorre-
rit, Kananerit, Phereserit, Hewerit, ja le-
buserit:

2. Kokoisit he heitäns yhteen, sotiman lo-suam jaIsraelia wastan yximielisesti.
ii. 3. Kosta Gibsonin asulvaiset kuulit mitä

losua teki leriholle ja Aille.
4. Niin ajattelit he petoxen, menit ja teen-

delit itzens sanansaattaixi, m ont wanhat säkit
acsseins päälle, jawanhat kulunet ja mroistu-
net »viinaleilit.

5. Ia wanhat paikatut kmgät jalkoins, ja
wanhatIi 2
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wanhat jarikkiömät waattet ylönsä, jakaikki
leimat, kuin he otit myötänsä, olit kowat ja
honiehtunet.
. 6. Ia menit leiriin Josuan tygö Maaliin,
ja sanoit hänelle, ja kaikelle Israelille: me o-
lemme kaukaiselda maalda tullet, tehkät nyt
liitto meidän kansamme.

7. Niin sanoi koko Israel Hewereille *: mi-
tämax sinä asut meidän seasamme, kuinga me
teemme liiton sinun kansas ? f

* Jos. 11: iy. 5 2M05.2,: 22, ,;.

8. He sanoit Iosualle : me olemme sinun pal-
welias. Ia losua sanoi heille: kutka te olet-
ta, jakusta te tuletta?

9. He sanoit hänelle: sinun palwelias owatsangen kaukaiselda maalda tullet sinun HER-
ras lumalas nimen tähden: sille me olemme
kuullet hänen sanomansa, ja kaikki mitä hän
Egyptis on tehnyt.

10. Ia kaikki mitä hän on tehnyt kahdelle 3l-
morrerein Kuningalle jotka olit silla puolen
Jordanin: Sihonille Hesbonin Kuningalle,
jaOgille Basanin Kuningalle, jokaasui Asta-

rothisa. *
; *4Mos. 21:2;, le. sMos ,: ,2, zc.

11. Sentähden sanoit meille meidän wanhim-
mat jakaikki meidän maan asuwaiset: ottakat
emästä teidän myötänne, jalnengät heitä was-
«M, ja sanokat heille: »ne olenune teidän pal-
weljanne, tehkät liitto meidänkansamme.

12. Tämä meidän leipämme, jonga me myö-
tä»n ewäxi otimme meidän koloamme, oli wie-
lä tuore, kosta me läximme tuleman teidän
tygönne: mutta katzo, tämä on nyt kowa ja
homehtunut. '

13. Ia nämät wiinaleilit me täyttimme ute-
na, jakatzo ne owatkulunet : ja nämät meidän
waattemme, ja kengämme owat wanhaxi tul-
let, sen aiwan pitkän matkan tähden.

14. Niin otit päämiehet heidän emästänsä :

ja ci kysynet HERran suulda.* *

4 Mos 27: «.

ii'. Ia losua teki rauhan heidän kansans,
ja teki liiton heidän kansans, että he saisit elä:
jaKansan päämiehet »vannoit heille. *

* 5 Mos. 7:2. . 2 Sam. 21: 2.
m. 16. Mutta kolmen päiwän jälken, sitte

kuin he teit liiton heidän kanjans; kuulit he et-
tä he olit läsnä heitä, jaasuit heidän kansansa.

17- Kosta Israelin lapset matkustit, tulishe kolmandena päiwänä heidän Kaupungeihjy,sa; jotkakutzutan Gibeon, Kaphim, Beeroch.jaKirjat learim.
18. Ia ei Israelin lapset lyönet heitä: WKansan päämiehet olit wannonet heille HEAran Israelin Jumalan kautta. Ia kaikkisa napisi päämiehiä wastan.
19. Niin sanoit kaikki Kansan päämiehet

kaikelle joukolle: me olemme wannonet heilleHERmn Israelin Jumalan kautta; ja sen,
tähden en me heihin taida rumeta.

2Q. Multasen me teemme heille: andakan»heidän elä; ettei «viha tulis »valan tähden mei-dän päällen,*, jonga me heille «vannoneto--lemma. *
2 Sam. 21:,.

21. Ia päämiehet sanoit heille: andakan»
heidän elä; että he olisit halkoin hakkajatja
«veden kandajat kaikell.e Kansalle, niinkuin pää-
miehet heille sanonet owat.

22. Niin losua kutzui heitä japuhui heille,
ja sanoi: mixi te olette pettänet meidän, ja sa-
nonet: me asumme aiwan kaukana teistä; ja
kuitengin te asutte Meidän smsamme?

23. Sentähden pitä teidän kirotut oleman;
niin ettei teildä pidä orjat puuttuman jotka
halkoja hakkaman ja wetta kandaman M
minun Jumalani huoneseen. ,

24. He massaisit losuata ja st on
todella sanottu sinun palwelioiUes, että sinun
HERms lumalas on kästenyt palwelians
Mosiren anda teille kaiken tämän maan, ja
häwitta teidän edestän kaikki maan asuwaifet':
niin me suuresti pelkäisimme, hmgmmMe teidäft
edesän, ja teimme tämän. * 5 Mos. 7: >. ;

25. Mutta katzo, me olemma nyt sinun kä-
desäs: mikä sinulle näky oikiaxi eli hywäxi meik
le tehdäxes, se tee. .

.

26. Ia hän teki heille niin: ja wapahti heu
ta Israelin lasten kädestä, ettei he lyönet hei-
tä kuoliaxi.

, ; 5
27. Niin teki losua heidän sinä päiwänä

halkoin hakkajan ja wedm kandajaxi seura-
kunnalle: ja HERmn Marille, tähän M
waan asti, siihen paikkaan jonga hän walltzl.

io.HIM
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iv. Luku.

i. Wiisi Runingasta kokondu Gilvonia wasi
M; mutta losua auttaGibeonia. 11. Auringo
ja Ruu seiso alallans koko päiwän. m Ne 5.Kuningasta tapetam vi. Josuan sotawoitto
firjoitttan.
l. «offa Jerusalemin Kuningas AdoniZedek,3» kuuli Josuan woinanexi Ain jayawitta-
Ntli sen, jg niin tehnexi Aille ja hänen Kunin-
«allensa, kuin hän leriholle ja hänen Kunin-
gallens leki*: jaettä Gideonin asuwaisetf teh-
net olitrauhan Israelin kansi», ja asuit heidänseasansa:. '1.6:5. 51.9:15.

2. Pelkäisit he sangen suuresti: sillä Gibeon
01l suuri Kaupungi, niinkuin joku Kuningalli-
nen Kaupungi, ja surembi kuin Ai, jakaikki
hänen asuwaisens olit wahwat sotamiehet.

z. Niin lähetti AdoniZedek Jerusalemin Ku-
ningas Hohamin HebroninKuningan tygö, ja
Pireaniin larmuthin Kuningan tygö, ja la-phian Lakixcn Kuningan tygö, ja Deberin
Eglonin Kuningan tygö, ja sanoi:

4. Tulkat ylös minun tygöni ja auttakat
minua, ja lyökämme Gibeoni: sillä he teit rau-
han Josuan ja Israelin lasten kansi».

5. Silloin kokonnuit ja menit »)lös ne wiisi
Amorrerein Kuningasta, Jerusalemin Kunin-
gas, Hebronin Kuningas, larmuthin Kunin-gas, Lakixen Kuningas, Eglonin Kuningas,
he ja kaikki heidän leirinsä: ja piiritit Gibso-
nin, ja sodeit sitä wastan.

6. Mutta Gibeonin miehet lähetit Josuantygö leiriin Gilgaliin, sanoden: älä ota kattäs
pois palwelioildas: tule nopiast ylös meidän
tygömme, ja wapahda meitä ja aum meitä:silläkaikki Amorrerein Kuningat, jotka asiuvatmorilla, owat koonnet heitäns meitä wastan.
,

7- Ia losua meni ylös Maalista, jakaikkisotawäki hänen kansans, jakaikki wahwat so-tamiehet.
.

8. Ia HERm sanoi Iosualle: älä heitä ml-
tan pelkä: sillä niinä annoin heidän sinun kä-
siis : ell)r!kän heistä ole stisowainen sinun edesäs.p- Nun losua akista Mli heidän päällensä:
lilla han matkusti kaiken yösin Gilgalista.
« 50., Ia HERm peljätti heitä Israelin ede-
»«

, la löi heitä suurella lyömisellä Gibeonisa:

ja ajoi heitä mka sitä tietä kuin ylös BethHo-
roniin mennän: ja löi heila Asekaan ja Make-
daan asti. * Duom. 4: »5.

11. Jakosta he Israelin edellä pakenit alas
BethHorin tietä, andoi HERm taiwasta tul-
la suuret kilvet heidän päällens Asekaan asti,
niin että he kuolit: japaljo mä heistä kuoli me-
kiwein kautta, kuin Israelin lapset miekalla
löit.

11.12. Silloin puhur losua HERralle sinäpäiwänä, jona hän andoi Amorrerit Israelinlasten eteen: jasanoi Israelin lama ollesi» Au-
ringo seiso alallas* Gibeomln, ja Sam
Ajalonin laroja. * Es. 2«: 21.

13. Ia Auringo ja Kuu seisahti, siihenasti
kuin Kansi» kosti wihamiehensa. Eikö tämä o-
le kirjoitettuhurstan kirjasi»? Niin seisoi Aurin-
go kestellä taiwasta ilman lastemata koko pai-
wän." * Es. 8. Syr. 46: 5.

14. Ia ei ole nxikan päiwa ollut senkaltainen
eikä ennen eikä sitte, kosta HERm yhden mie-
hen änen kuuli: sillä HERra sodei Israelin
puolesta.

15- Ia losua meni jällens leiriin Gilgaliin,
jakoko Israel hänen kansansa.m. 16. Mutta ne wiisi Kuningasta pakenit,
ja lymyit luolaan Makedasa. .

17. Niin losualle ilmoitettin sanoden: ne
wiisi Kuningast owat löylyt kätketyt luolaan
Makedasa.

18. Ia losua sanoi: wierittakät suuret ki-
lvet luolan suulle; ja asettakat miehet HM
wartioitzeman.

19. Mutta älkät te alallan seisoko, waan a-
jakatteidän wihamiehiänne mka, ja lyökät hei-dän Minneistänsä *: älkät salliko heitä tulla

Kaupungeihinsa: sillä HERm teidän Juma-
lanne on andanut heidän teidän käsiinne.

'* 5 Mof, 25: 18.
2Q. Ia kosta losua ja Israelin lapset lopetitsen ylön suuren'Mpon, japeräti olit heidän sur-

mannet, ja jäänet pääsit heistä ja tuulit niihinwahwoin Kaupungeihin.
21. Niin tuli kaikki Kansa jäällens leiriin

Josuantygö Makedaan rauhasi», jaei kengän
rohjennut Israelin lasten edesä hiistuakkan.

22. Mutta losua sanoi: awatkat luolan
Liz suu.
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suu, ja Mokat ne wiisi Kuningasta luolast mi-
nun tygöni.

23. He teit niin: jatoit ulos ne wiisiKunin-
gasta hänen tygöns luolasta: Jerusalemin Ku-
ningan/ Hebronin Kuningan, larmnthin Ku-
ningan, Mixen Kuningan, Eglonin Kunin-
gan.

24. Ia kosta nämät Kuningat olit tuodut
Josuan eteen, kutzui losua kaikki Israelin mie<
het, ja sanoi sotajoukon päämiehille, jotka hä-
nen Kansas matkustit: tulkat tänne, ja Mllat-
kat näiden Kuningaiten kaulat: jahe tulit, ja
tallaisit heidän kaulans jalwoillansi».

25. Ia losua sanoi heille: älkät peljätkö,
älkät myös «vapisko: wahwistakat itzen ja ol-
kat rohkiat: sillä näin teke HENra kaikille wi-
hamiehillenne, joita wastan te soditte.

26. Ia losua löi heidän sitte, ja surmais
beidän, jaripusti »viiteen puuhun: ja he ripuit
puisa haman ehtoseen asti.

. .

27. Ia kosta Auringo lasti, käst, losua hei-
tä, m he otit heidän puista alas *, jaheitit luo-
laan, johonga he itzens lymptit: ja he panit
suuret kiwet luolan suulle, »olka siellä wielä
tänäpänä owat. "

5 Mos. 21:22. los. z:^.
iv. 28. Sinä päiwänä »voitti myös losua

Makedan, ja löi sen miekan terällä, ja hänen
Kuningansa tappoi, ja kaikki ne sielut, jotka
liänes olit, eikä yhtäkän jättänyt: ja teki Ma-
kedan Kuningalle niinkuin hän teki lerihon
Kuningalle.- .

2Y. Niin waelsi losua jakoko Israel hanen
kansans Makedasta Libnaan, ja sodei Libnaa
»vastan. , ..

30. Ia HERra andoi myös sen Israelin
käsiin heidän Kuningansa kansa, ja hän löi sen
miekan terällä, ja kaikki ne sielut jotka siellä
olit, eikä ketän elämän jättänyt, ja teki hei-
dän Kuningallensa niinkuin hän teki lerihon
Kuningalle. ,

« - ...

31. Sitte matkusti losua )a koko Israel ha-
nen kansansa Libnasta Lakixcen: ja piiritti sen
ja sodei sim wastan. . . „-.

32. Ia HERm ando, myös Laklxen Israe-
lin käsiin, niin että hän «voitti sen toisna päi-
wänä, ja löi sen miekan terällä, jakaikki ne
sielut kuin siinä olin juuri niinkuin hän oli Lib-
ualle tehnyt.

33. Siihen aikan meni Horan» Gestrin Ku-ningas auttaman Lakista: mutta losua löi hä-
nen kaiken joukkonskansa, siihenasti ettei yl>
takan jäänyt.

34. Ia losua meni bakiresta ja koko Israelhänen kansans Egloniin: ja piiritit sen, ja so-dcit sitä wastan.
35. Ia «voitit sen sinä päiwänä, ja löit mie.

kan terällä, ja surmaisit kaikki sielut, Mka
siellä olit, sina päiwänä: juuri niinkuin hänoli tehnyt Lakixelle.

36. Sitte meni losua jakoko Israel hänen
kansans Eglonista ylös Hebroniin: jahe sodeit
sitä wastan.

37. Ia »voitit sen ja löit sen miekan terällä,
jahanenKuningans kaikkein Kaupungeins kan-
si», jakaikki sielut jotka siellä olit, eikä yhtäkän
jättänyt,juuri niinkuin hän oli oli tehnyt Eto-
nille: ja tappoi sm, jakaikki sielut jotka siellä
olit.

38. Silloin palais losua jakoko Israel ha»
nen kansans Debiriin, jasodei sitä »vastan.

39. Ia moitit sen Kuningoinms, ja kaikki
hänen Kaupunginsa, ja löi ne miekan terällä,
jatappoi kaikki sielut jotka siellä olit, ja ei ke«
takan jättänyt: niinkuin hän oliHebronille teh-
nyt, niin teki hän myös Debirille, ja hänen
Kuningallensa: ja niinkuin hän oli tehnyt Lib-
nalle ja hänen Kuningallensa.

40. Niin losua loi kaikki Maan asuwaiset
wuorilda, ja lounan puolesta, ja laxoista, ia
ojain tykö, jakaikki heidän Kuningansa, eikä
yhtäkän jättänyt: «vaan tappoi kaikki joilla
hengi oli, niinkuin HERm Israelin Jumala
oli kästenyt. * '

5 Mof. 7:». l«: i<.
41. Ia losua tappoi heidän, rumeten Ka-

desVarnmfta Gasaan asti: ja koko Gosenin
maakunnan Gibeoniin asti.* * l.n: 16. l, 15-

42. Ia losua moitti kaikki nämätKumngat
maakundinensi» yhdellä rupemisella: sillä HEl-
ra Israelin Jumala sodei Israelin puolesta.

43. Ia losua palais leiriin Gilgaliin jako-
ko Israel hänen kansansa.

11. Luku.
i. Muut Nanaan Runingat

Israelia »«stan. v. Mutta Iosm»
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Islnvaistu woitta heidän. UI. HHwittä myös

Ralewan pojat.

l. «a tapahtui, että koffa Jäbin HazorinKu-
ningaS sen kuuli, lähetti hän lobabin

Moonin Kuningan tygö, ia Simronin Ku-
ningan tygö, jaAkasaphin Kuningan tygö.

2. Ia niiden Kuningasten tygö, jotka asuit
pohjan puolella »vuorella, ja lakialla, meren
puolella Sinerothisi», ja laxoift»; ja Dorin
Napyotisa meren puolella.

~ Kananerein tygö jdän ja lännen puoleen,
Amorrerein, Hetherein, Phereserein ja lebu-
serein tygö wuorelle; niin myös Hewerein ty-
gö alemmalla puolen Hermonin »vuorta Miz-
«an maakunnasa.

4. Ia nämät läxit kaiken sotajoukkonskan-
sa, joka oli sangen suuri Kansan paljous, niin-
kuin sanda meren reunalla paljouden tähden:
ja sangen monda hewoista ja»vaunua.

5. Kaikki nämät Kuningat kokoisit itzsnft
ja he tulit ja sioitit heitäns yhteen Meromin
metten tygö, sotiman Israelia wastan.

li. 6. Ia HERm sanoi Iosualle: älä hei-
tä ensingän pelkä, sillä huomena tällä ajal-
la minä annan heidän kaikki lyötynä Israelin
Kansan eteen: heidän hewoisensa pitä sinun rt-
«vinomaxi tekemän, ja heidän »vaununsa tulella
polttaman.

7. Ia losua mli jakaikki sotajoukko hänen
kansans arista heidän päällens, Meromin «»et-
ten tykönä, ja karkaisit heidän päällensä.

8. Ia HERra andoi heitä Israelin käsiin,
ja he loit heitä, ja ajoit heitä Mka isoin Zido-
niin asti, ja siihen lämbymäan meteen asti *, ja
Mizpan kecoon asti joka itään lange: ja löit hei-tä siihenasti ettei yrikän heistä jäänyt. * l.,;: 6.

9. Niin teki myös losua heille, kuin HEr-m oli hänelle käskenyt: ja teki riwinomaxi hei-dän hewoisensa, japoltti heidän waununs tu-
lella.

w. Ia losua palais sillä ajalla, ja woittl
Hazorin, la löi hänen Kuningansa miekalla:Mä Hazor oli ennen kaikkein näiden walda-
tundain pääkauvungi.

.«. Ia he löir kaikki ne siewt jotka siellä olit
«mekan terällä, ja mpoie: niin ettei yhtäkän
«anyt jolla hengi M poltti HUMn tulM».

i2. Ia kaikkein niidenKuningasten Kaupun-
git «voitti losua, kaikkein heidän Kuningastms
kansi», ja löi heitä miekan terällä, ja tappoi
heidän; niinkuin Moses HERran palwelia
kästenyt oli. ' '

2 Mos. ,»: ;,. 4 Mos. ,;: 5^
5 Mos. 20: is.

13. Mutta Israelin lapset ci polttanet yhtä-
kän Kaupungita, jotka seisoit töyräillänsä, pai-
tzi ainoa Hazori, jongalosua poltti.

14. Ia kaiken saalin ja eläimet, jotka he
näistä Kaupungeista olit ottanet, jaoitIsraelin
lapset kestmäns. Ainoastans kaikki ihmiset ta-
poit he miekan terällä, siihenasti että he huku-
tit heidän, niin ettei yhtäkän eläwäta yenge
jäänyt.

1,5. Niinkuin HERm palweliallmsi» Mose-
xelle kästenyt oli, jaMoses oli losualle käste-
nyt. Ia niin losua teki ettei niistä yhtäkän te-
kemäm jäänyt, kuin HERm Mosexelle käste-
nyl oli. ' *

2 Mos. »4: ,2. 5 Mos. 7:»
16. Ia niin losua otti kaiken tämän maa-

kunnan, wuorelda, ja kaikki ne kuin mereen
päin owat, ja kaiken Gosenin maan ja kedot
sekä myös laxot, ja Israelin wuoret laxoinmsa.

,7. Siitä siljasta »vuoresta, joka mene ylös
Zeiriin päin VaalGaddiin asti jaLibanonin la-
xoon, Hermonin wuoren alaitzen: Kaikki hei-
dän Kuningansa »voitti hän, löi ja tappoi heitä.

,8. Kauwan aikaa sodei losua, kaikkein näi-
denKuningasten kansa.

19. Ei ollut yhtäkän Kaupungita jokarau-
halla itzens andoi Israelin lasten ala, paitzi
Hewerejä kuin asuit Gibeonisa ; mutta kaikki
he otit sodalla. *l. 9:,?.

20. Ia se tapahtui niin HERmlda, että hei-
dän sydämens oli niin paatunut, että he koh-
taisit Israelin sodalla, että hän heidän Mppais,
jaei yhtäkän armoo heille Mpahmis: »vaan er-
ta hän hukumis heidän, niinkuin HERra Mk>
serelle kästenyt oli.

m. 21. Siihen aikan tuli losua ja häwitti
Enakimit* wuorilda, Hebronista, Debiristä,
Anabista ja kaikilda ludan wuorilda, jakai-
kilda Israelinwuorilda: ja tappoi heidänKau-
pungeillensa. *

4Mos. i; : n- Duoni, l: 2°.

22. Ia ei andanut yhtäkän Enakimia jäädä
Israelin lasten maalle; paitzi Gasasa, sa
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sa jaAsoodisa, joihin he jäit.'

'

l Sam. 17 : 4. » Sam. »1 : 20.

23. Ia niin losua otti kaiken maakunnan,
peräti niinkuin HERra Mosexelle oli sanonut,
ja andoi Israelille perinnoxi, kullmgin suku-
kunnalle osansa: ia maakunda lakkais soti-
masta.

12. Tuku.
1. L.uetellan neNuningat ja maakunnat, tu<

in Israelin lapset woitit tuolla puolen Joroa-
nin Mosexen aikana, v. Ne 31. kuningasta,
jotka losua löi tällä puolen Jordanin.
t. närnä t owat maan Kuningat, jotka

Israelin lapset löit, jaotit heidän maans
tuolla puolen Jordanin auringon nousemista
päin: Arnonin ojasta Hermonin wuoreen asti,
ja kaikki lakeudet itään päin.

2. Sihon Amorrerein Kuningas joka asui
Hesbonis, ja kuin on Ar-
nonin ozan reunalla, jakeskellä ojaa, japuo-
len Gileadia labokin ojaan astis, joka on
Ammonin lasten raja: * 4Mos «: 24.!

5 Mos 2:16. l. 3: 6. 5 I Mof. ,2: 2,.

3. Ia sitä lakeutta Sinerethin mereen asti
itään pam, ja erikorwen mereen, suolaiseen
mereen itään pain*, sitä tietä myöden Beth-
lesimoth, ja lounast alaspäin läsnä Asdot-Pisgaa. *

1 Mos. 14: 2. 4 Mos. 34: ;.

4. Siihen myös Ogin Basanin Kuningan
n»aan rajat', joka »vielä jäänyt oli uljaista;
ja asui Astharotis jaEdreisä. *

5 Mos. 1: 4.
5. Ia hallitzi Hermonin wuorella, Salkas

jakoko Basanisi», Gesurin ja Mäkätin maan
rajoihin, ja puolen Gileadia, joka Sihonin
Hesbonin Kuningan maan raja oli.

6. Moses HERran palwelia, ja Israelin
lapset löit heitä : jaMoses HERran palwelia
andoi sen Rubenitereille, Gaditereille ja puo-
lelle Manassen sukukunnalle omaisudexi.*

*

5 Mos.;: 16.
. 11. 7. Nämät owat maan Kuningat, jotka
losua löi ja Israelin lapset tällä puolen Jor-
danin ländeen päin, BaalGadista Lilmnonin
wuoren lakeudella, siihen filiään »vuoreen, kvin
ulottu Semin; jonga Ipsua Israelin suku-
kunnille anVoi itzekullengin ofans

8. Muorilla, laxoisi», lakeudella, wmentykönä, korwesa, ja lounan puolesi»: HetheritAlnorrerit, Kananerit, Phereserit, Heweri!ja lebuserit.
9. lerihon Kuningas, yxi: Äin Kuningas,

kuin VethElin siwus on, yxi.
10. Jerusalemin Kuningas, yxi: HebroninKuningas, yxi.
ii. larmuthin Kuningas, yxi: Lakixen Ku-ningas, yxi.
12. Eglonin Kuningas, yxi: Gestrin Ku-ningas, yli.
13. Debirin Kuningas, yxi: Gederin Ku-ningas, yxi.
,4. Horman Kuningas, yxi: Amdin Ku-

ningas, yxi.
15. Libnan Kuningas, yxi: Adullamin Ku-

ningas, yxi.
,6. Makedan Kuningas, ,)xi: VethElin Ku-

ningas, yxi.
17. Tapuahn Kuningas, yxi: Hepherin Kll-

ningas, yxi.
18. Aphekin Kuningas, yxi: Lassaronin Ku-

ningas, yxi.
19. Madonin Kuningas, yxi: Hazorin Ku-

ningas, yri.
20. Simron Meronin Kuningas, yxi:U-

saphin Kuningas, yxi
21. Thanakin Kuningas, yxi: Megiddon

Kuningas, yxi.
22. Kedexen Kllningas, yxi: lakneamin

Kuningas Karmelin tykönä, »xi.
23. Dornaphot Dorin Kuningas, yxi: ja

pakanitten Kuningas Gilgalisi», yxi.
24. Thirzan Kuningas, »)»i. Ne kaikki o-

wat yxinäljättäkynunendä Kuningasta.

13. Luku.
I. Rästp sekä jo woitetun, että woitettciwan

maan jakamisesta, vbdexalle ja puolelle suku»
kunnalle, li. Puolen kolmatta sukukunnan pe
rindö wahwistetan. m. L.uetellan Rubenin,
Gadin ja puolen Manassen perindö - maat.
I. «Nosta losua wanheni jaijällisexi tuli, sano,
"- HERm hänelle: sinä olet wanhmdumit

ja ijällisexi tullut, ja maata on wielä aiwan
paljo jäanvt omistamata. . .

2. Tämä
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z Tämä on se jäljellä olewa maa: kaikki

Philisterein maan äret, jakoko Gessuri:
z Sihorista joka juoxeEgyptin editze *, Ek-

ronin maan ariin asti, pohjan puoleen, jotka
luetan Kananmlaisille; ne wiisi Philisterein
päämiestä, kuin owat: Gasiteri, Asdoditeri,
Mloniteri, Gethiteri, Ekroniteri, ja Awiteri.

* l. 15: 4.
4. Mutta etelään päin owat kaikki Kanane-

rein maat, ja Mmm, joka on Zidonerein, A-
phekiin saakka ja haman Anwrrerein maan a-
riin asti.

5. Ia myös Gibliterein maa, jakoko Liba-
non auringon nousemiseen päin, VaalGadista
Hermonin »vuoren alda; siihenasti kuin Ha-
mathiin lullan.

6. Kaikki jotka »vuorella asumat, Libanonis-
ta lambymään meteen asti, ja kaikki Zidone-
rit*: minä ajan ne Israelin lasten edestä pois;
ainoasta jaa ne Israelille perimisexi, niinkuin
minä olen sinulle kästenyt. * l. „: 8.

11. 7. Niin jaa nyt tämä maa yhdexan suku-
kunnan wälillä perimisexi, ja puolelle Manas-sen sukukunnalle. * * Ps. ~5: ", «.

8- SilläRubeniterit ja Gaditeritowat saa-
net sen toisen puolen Manassen sukukunnan
kansa heidän perimisens kuin Moses heille oli
andanut sillä puolen Jordanin itään päin *:

niinkuin HERran palwelia Moses heille sen
andanut oli. * 4 Mos. ;,: n. 5 Mos. z: 12.

los. >: 12, ,e. l. 20:8. 1.22:4.
9. Amerista, jokaon Arnonin ojanreunalla,

ja siitä Kaupungista joka on ojankestellä, ja
koko Medbanin lakeudesta Diboniin asti.

10. Ia kaikki Sihonin Amorrerein Kunin-
gan Kaupungit, joka hallitzi Hesbonisa, Am-
monin lasten maan rajoihin asti.

11. Ia myös Gileadin, ja Gessurin ja Mä-
kätin maan äret, ja koko Hermonin wuoren,
ia koko Basanin Salkaan asti.

i2. Koko Ogin Basanin Kuningan walda-
kunnan, joka hallitzi Astharothisa ja Edreisä,
lom wielä jäänyt oli uljaista, jaMoses löi hei-tä, ja ajoi heitä pois.

.13. Mmm Israelin lapset ei ajanet Gessuri-taltä ia Makathimim ulos; waan Gessuri ja
Makan asui Israelin lasten seasa tähän päi-
wään M

14. Mucca Lewitain sukukunnalle ei hän an-
danut yhtän perimistä: sillä HERran IsraelinJumalan polttouhri on heidän perindönsä,
niinkuin hän heille sanonut oli." *4Mvs. ,8:24.

sMos. 10:9. l. ,8: ~ le. Hes. 44: 28.
il. 15. Ia Moses andoi Rubenin lasten su-

gulle, heidän sukukundains jälken.
16. Että heidän rajaus oli Aroerista joka on

Arnonin ojan reunalla , ja se Kaupungi ojan
kestellä, kaiken sen tasaisen kedon kansa Med-
ban tykönä.

17. Hesbonin Kaupungeinensa, jotka owat
tasaisella kedolla: Dibonin, BamothVaalinja Bethßaal Meonin.

18. Jahzan, Kedemothin, Mephaotin.
19. Kiriathaimin, Sibman, Zerethin, Sa-

harin laxon, muorilla.
20. Ia Beth Peorin, ne ojat Pisgan tykö-

nä ja Vethlesimothin.
21. Ia kaikki lakeuden Kaupungit, ja koko

Sihonin, Amorrerein Kuningan waldakun-
nan, jokahallitzi Hesbonisa; jonga Moses löi,
niin myös Midianin päämiehet, Emin, Reke-
min, Zurin, Hurin jaReban *, Sihonin pää-
miehet, jotka maasi» asuit. * 4 Mos. ;i :«.

22. Ia Bileamin Beorin pojan, sen tietä-
jän', Israelin lapset miekalla kuoliaxi loit
muita tapettaisi». *

4 Mos. 22: 5.
23. Ia Rubenin lasten raja oli lordani ra-

joinensi». Tämä on Rubenin lasten perimys
heidän sukukundainsi», Kaupungeinsi» ja kyläin-
sä jälken.

24. Ia Moses andoi Gadin lasten sukukun-
nalle heidän sukukundains jälken.

2?. Että heidän rajans oli, laeser, ja kaik-
ki Gileadin Kaupungit, ja puoli Ammonin
lasten maata " Aroeriin asti, joka on Nabbahnkohdalla. *5M»s. 2:,?.

26. Ia Hejvonista Ramath Mitzpeen jaBe-
toniin asti, jaMahanaimista Deberin rajaan
asti.

27. Ia Betharamin laros jaVethNimran,
Sukothin jaZaphonin, joka jäi Sihonin Hes-bonin Kuningan waldakunnasta; joiden raja
oli lordani Sinerethin meren äreen asti, toisel-
la puolella Jordanin itään päin.

28. Tämä on Gadin lasten perimys hei-
Kk dälj.



258 Josuan 13. 14. Luk.
dan sukukunnisansa, Kaupungeisans ja kyli-
sänsä.

29. Ia Moses andoi puolelle Manassen las-
ten sugulle, sen kuin puolelle Manassen sukukun-
nalle tuli, heidän sukukundains jälken.

30. Että heidän rajans oli Mahanaimista
koko Vasan, koko Ogin Basanin Kuningan
waldakunda, ja kaikki lairin kylät, jotka o-
wat Vasanifa, kuusikymmendä Kaupungita. '

5 Mos.;: 14.
31. Ia puolen Gileadi jaAstarothi,Edrei,

Ogin waldakunnan Kaupungit Basanis, (an-
doi hän) Makirin Manassen pojan lapsille*,
toiselle puolelle Makirin lapsista, heidän suku-
kundains jälken. * 4Mof. ;2 : 40, ,c.

32. Tämä on se kuin Moses andoi Moabin
kedoilla, sillä puolen Jordanin, lerihon puo-
leen itään päin.

zz. Mutta Lewin sukukunnalle ei andanut
Moses yhtän perimystä: HERra Israelin lu-»nala on heidän perimisensä, niinkuin hän heille
sanonut oli. * * 4 Mos. iz : ,0.

14. Luku.
i. Maan jakajat, ja jakamisenmuoto. n. Ra-

leb pvyta sitä hänelle ennen luwattua osaa, ja
saa Hebronin.

närnät owat ne kuinlsmelin lapset owat
perimisexi saanet Kanaan maalla; jonga

heille perinnöxi jakoiPappi Elmzar, ja losua
Nunin poika, ja Israelin lasten sukukundain
nllmmaisec Isät.

2. Ia he jaoit sen heillms arwalla: niinkuin
HERm oli kästenyt Mosexen käden kautta, yh-
dexälle sukukunnalle ja puolelle sukukunnalle.'
»

4 Mof. 26: 55. l. »2: 54. l. 24: I». Ap. T.,;: ,y.
3. Sillä Moses oli andanut puolelle kolmat-

ta sukukunnalle perimisen tuolla puolen Jor-
danin. Mutta LewiMille ei hän andanut yh-
mn perimistä heidän seasansa.

4. Sillä Josephin lasten oli kaxi sukukun-
daa ', Manasse ja Ephmim: sentähden ei he
LclvimiUe yhtään osaa andanet maakunnassa,
waan Kaupungit asuaxensil/ja esikaupungit joi-
sa heidän karjans jakaluns oleman piti.

*»M»f.41:5.
5. Niinkuin HERm oli Mosexelle kästenyt,

teit Israelin lapset, ja jaoitmaakunnan.

11. 6. Silloin menit ludan lapset Josuantygö Gilgalisa, jaKaleb lephunncn poikaK«-nesiteri * sanoi hänelle: sinä tiedät mitä HEr-m sanoi Jumalan miehelle Mosexelle minun ja
sinun puolestas Kades Varnmsi».

* 4 Mos. 14: 24. 1.22:12.
7. Minä olinneljänkymmenen ajastaikamen,

kosta Moses HERmn palivelia minun lähetti
Kades Varnmsta wakoiman maata': ja mi-
nä sanoin hänelle jällens wastauxen minun sy-
dämeni jälken. * 4 Mos. 1;: ;, 7.

8. Mutta minun weljeni jotka minun kansa-ni ylösmmnet olit, saatit Kansalle wapisewai-sen sydämen *; mutta minä siuraisin HER-
raa minun lulnalarani ustollisisii.

* 4Mos ,»:,2.

9. Ia Moses wannoi sinä päiwänä, ja sa-
noi: se maa kuins jalwoillas olet astunut pääl-
le', on sinun jasinun lästes perittäpä ijankaik-
kisest; ettäs HERraa minun Jumalalani us-
kollisesti seurannut olet. *

5 Mos. 11:24.
Jos. l: 2. Duom. l: 20.

10. Ia nyt katzo, HERm on andanut mi-
nun elä, niinkuin hän sanonut oli. Tämä on
wiides ajastaika widettakymmmdä sittekuin
HERm näitä sanoi Mosexelle, kosta Israeli
waelsi korwesa. Ia katzo, minä olen tanäpäi-
»vänä »viiden ajastajan wanha yhdexattäkym-
mendä.

11. Ia olen wielä tänäpäiwänä niin wäke-
wä, kuin minä sinä päiwän olin, kosta Moses
minun lähetti*: niinkuin minun wäkcwydeni
oli siihen aikan, niin on se wielä nyt wahwa,
sotiman, käymän ulos ja sisälle. 1/
*

4 Mos. 27: 17. I-5 Mos. 24: 7. Syl. 46: "-

-12. Niin anna nyt minulle tämä ivuori, jos-
ta HERra sanoi sinä päiwänä: sillä sinä kuu-
lit sen siihen aikan. Ia Enakin, asuwat siellä,
ja owat suuret ja wahwat Kaupungit: Jos
HERm on mmun kansani, että minä ajaisin
heidän pois, niinkuin HERm on sanonut.

13. Ia losua siunais händä: ja andoi Ka-
lebille, lephunnen pojalle Hebronin perimise-
xi. * *l. 21: i2. 1 Makk. 2:56.

14. Siitä oli Hebron Kalebin lephunnen
pojan sen Kmesiterin perimys, tähän päilvaan.
asti: että hän on ustollisestiseumnn^HMraa
Israelin lumalata. iz. Mun»
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lf Mutta Hebron klitzUllin NiUinaljeen ai-

kaan Kmath Arba, jokaoli suuri mies Ena-
kin» seasa: ja maakunda lakkäis sotimasta.

15. Luku.
». <l.uetellan ludan sukukunnan 11.

Valeb woitta sen hänelle annetun maan, ja
naitta tyttärensä yhdelle Sangarille. m. ludan
Raupungit nimitellän.

l. soudan lasten sugun arpa heidän huoneins
>) jälken oli, Edomin maan rajaan, Zin-

nin korlven puoleen, joka etelän puoleen on,
lounan maan ärestä asti.* * 4Mos. 24: 2.,

2. Niin että heidän lounan maan rajans
oli suolameren ärestä, se on, siitä lahdesta jo-
ka mene etelään päin.

z. Ia käy sieldä ylöspäin Akrabiin, jakäy
Zinnin läpitze, jamene ylöspäin merestä Ka-
des Barneaan, ja mene Hetzronin läpitze, ja
ka» ylös Adarin päin, jakäandä hanens Kar-
kan ymbärinsä.

4. Ia mene Azmonin läpitze, ja tule Egyp-
tin ojaan, niin että sen maan rajan ari on me-
ri: Tama pitä oleman teille maan raja louna-
sten päin.

;. Waan raja itään päin on suolainen meri
Jordanin äreen asti : Waan raja pohjan puo-
leen on siitä meren lahdesta, joka on Jorda-
nin ääresä.

6. Ia mene ylös BethHoglan tygö, jawe-
tä hänens pohjasta VethAraban puoleen ,

ja
mene ylös Rubenin pojan Vohenin kilven ty-
gö. * ' l. 18: 17.

7. Ia raja käy ylös Debirin tygö Akorin
laxosta, japohjan puoleen Gilgaliin päin, jo-
ka on Adumin paidan kohdalla, joka etelän
puoleen on ojan wieresa: sitte se mene EnSe-
mexen meden tygö, jamene Rogelin lähtelle.

8- Sitte mene raja Hinnomin pojan laxoonsen lebuserin ohella lounaan päin, se on Je-rusalem : jaraja mene wuoren kukkulan ylitze,
joka on Hinnomin laxon edes, meren tygö, jo-
ka on Raphaimin laxon ärella pohjaan pain.

9 Sitte käy se Nita wuoren kukkulasta Meph-
toahn lähten tygö, ja mene Ephronin wuoren
Kmlpungein tygö, jakäändä hanens Vaalaanpam, se on, Kiriathlearim.

io. Ia mene Vaalasta ymbärins ländcn
päin Seirin wuoren tygö, ja mene ulos polo-
ja!, puolesta Imrin »vuoren wieritze, se onKesi
salon, ja tule alas BetySemexen tygö, ja
mene Thimnan läpitze.

»i. Ia tule ulosEkronin wierihepohjan puo-
lelle, ja «vetä hänens Sikroniin asti, ja mene
Vaalan wuoren ylitze, jatule labnelin ohi-
tzm, että hänen ärensä loppu on meri.

12. Waan raja ländeen on suuri mvri. Tä-
mä on ludan lasten maan mja, joka mholdaymbärins heidän sukukunnisansa.

ii. 13. Mlltta Kalebille lepbunnen pojalle
annetin osa ludan lasten kestellä, niinkuin
HERm oli kästenyt losualle (ninnttäin) Ki-
riath Arba Enakim Isän Kaupungi, se on
Hebron.' * 4 M»s> »4- 24. Jos. 14: ,;.

14- Ia Kaleb ajoi sieldä pois kolme Cnakin
poikaa, Sesam, Ahimanan jaTalman, Ena-
kin sikiät.* *4Mos. ,;:„. Duom. 1:20.

15. Ia meni sieldä °ylös Debirin asulvaisten
tngö: waan Debir kutzuttin muinen Kiriach

* Duom.,: n.
16. IaKaleb sanoi: joka lyö Kiriaty Ss-

pherin ja«voitta sm; hänelle annan minä tyt-
täreni Aksan emännäxi.

17. Niin moitti sen Otyniel*, Kenaxen Ka-
lebin weljen poika: ja hän andoi tyttärens Ak-san hänelleemännäxi. * Duom. 1:1;.

l.;: y. , AikaK. 4: ~.

18. Ia se tapahtui kosta hän tuli, että hän
neuwoi hända anoman peldoa Isäldänsä: ja
hän astui aasin pääldä alas": niin sanoi Ka-
leb hänelle: mikä simm on? *, Mos. 24: 64.

19. Ia hän sanoi: anna minulle siunaus,
sillä sinä olet andanut minulle kuilvan maan
(i»), anna minulle myös wes, lähteitä: niin an-
doi hän hänelle lähteitä, sekä ylhäldä että al-
halda. (2) Ebr. etelänpuoleisen maan.

111. 20. Tämä on ludan lasten sukukunnan
perimys, heidän sukuinsa jalkeu.

21. Ia Kaupungit olit ludan lasten suku-kunnan ärestä, Edomin rajan tykönä, louna-
sten käsin: Kabzeel, Eder, lagur.

22. Kina, Dimona, Adada.
23. Kedes, Hazor, lethnan.
24. Thelem, Kealoth.
Kk 2 25. Ha
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25. Hazor Hadatha, Kirioth Hezron, se

on Hazor.
26. Amam, Sema, Molada.
27. Hazar Gadda, Hesinon, BethPalet.
28. BeerSeba, Bislothia.
29. Vaala, Jim, Azem.
30 Eltolad, Kesil. Horma.
31. Ziklag, Madmanna, Sansanna.
32. Lebaoth, Silhim, Äin, Rimon: se on

yhdexän kolmattakymmendä Kaupu»»gita ky-
linensä.

33. Maan lakialla oli Estaol, Zora, Asna.
34. Sanoah, EnGanim, Tappuah, Enam.
35. larmuch, Adullam, Soko, Aseka.
36. Saaraiin, Aoithaim, Gedera, Gide-

rothaim: neljätoistakymmendä Kaupungita ja
heidän kylänsä.

37. Zenan, Hadasa, MigdalGad.
38. Dilean, Mizpe, loktheel.
39. Lakis, Bozkath, Eglon.
40. Kabon, LahmaS, Sithlis.
41. Gederoth, BethDagon, Naema, Ma-

keda: kuusitoistakymmendä Kaupungita, ja
heidän kylänsä.

42. Libna, Ether, Asan.
43. lephtah, Asna, Nesib.
44. Kegila, Ahsib, Maresa: yhdexän Kau-

pungita jaheidän kylänsä.
45. Ekron tyttärinens jakylinensä.
46. Ekronist mereen asti, kaikki joka ulottu

Asdodiin ia heidän kyläns.
47. Asoon tyttärinens ja kylinensä: Gasa

tyttärinens jakylinensä, Egyptin »veteen asti:
ja se suuri meri on hänen rajansa.

48. Mutta wuorella oli Samir, lathir,
Soko.

49. Danna, KiriathSanna, se on Debir.
50. Anab, Estemo, Anim.
51. Gosen, Holon, Gilo: yxitoistakymmen-

dä Kaupungita ja heidän kylänsä.
52. Arab, Duma, Eftan.
53. lanum, BethTapuah, Apheka.
54. Humta, KiriathArba, se on Hebron,

Zior: yhdexänKaupungita, ja heidän kylänsä.
55. Moan, Kannel, Siph, luta.
56. lesreel, Jokdeam, Sanoah.
57. Kain, Gibea, Thmma: kynimeuen Kau-

pungita ja heidän kylänsä.

58. Halhul, Vethzur, Gedor.
59. Mamth, BethAnoth, Eltekon: kuu»Kaupungita ja heidän kylänsä.
60. KiriathVaal, se on Kiriathlearim.Hambba: kaxi Kaupungita jaheidän kylänja.
61. Mutta korwes oli BethAmba, MiddinSekaka.
62. Nibsan, ja suola Kaupungi. Engeddi»

kuusi KaUpungiM ja heidän kylänsä.
63. Mutta lebuserit asuit Jerusalemisi,, jaludan lapset ei »voinet heitä aja ulos. Ia sil.loin jäitlebuserit asuman ludan lasten kansaJerusalemissa tähän päiwään asti.*

*Duom. i:z. »Sam. 5:6.
16. Luku.

1. Rirjoitetan Josephin lasten rajat yhteisesti.
11. Ephraimin rajat erinomaisesti, m. Ephrai-
minkaupungit, ja pakanain säästämye.
I. Josephin lasten arpa langeis Jordanista

lerihon päin, lerihon meden tygö, itään
käsin, siihen korpeen, joka mene Jerihosta y-
lös VethElin mäkeen.

2. Ia tvleBethElistä Luzaan', ja mene Ark-
ki Atharothin rajan läpitze. * D»om. ,: 26.

3. Ia anda itzens alas ländeen päin laphle-
tin rajan tygö, alemmaisen VethHoronin ra-
jaan asti, niin Gaseriin: ja sen ari on meren
tykönä.

4. Nämät sait Josephin lapset, Manasse ja
Ephraim, perinnön.

11.5. Ephraimin lasten raja heidän suauisans
ja perilnisisäns itään päin oli AtharothAdar,
ylimmäiseen VechHoroniin asti.

6. Joka anda itzens ländeen päin Mimetha-
thin wgö, joka pohjaises on, siellä käändä se
hänens itään, TbaenathSilon puoleen: ja
mene idästä lanoaan.

7. Ia tule lanoasta Atharothin ja Nara-
thaan, ja anda itzens lerihota wastan, ja me-
ne Jordaniin.

8. Tapuasta mene se ländeen päin Nahal-
Kanaan, ja hänen ärens on meresä. Tämä
on Ephraimin lasten sukukunnan perimys hei-
dän suguisansa.

m. 9. Ephraimin lasten sukukunnalle oltt
myös annetut kaikkiKaupungitja kylät kestel»
Manassen lasten perindolä. io-Ia
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10 Ia ei he ajanet Kananerejä pois jotka

asuit Gaserisa. Niin pnsyit Kananerit Ephrai-
min seasa tähän päiwään asti, ja tulit werol-
lisexi.* * l. .7: ').

17. Luku.
~ Manassen lasten osa, johon Zelophkadin

tyttäret myös luetan, v. seidan rajansa tällä
puolen Jordanin, ui. Josephin lasten walitus
osastansa ,

ja Josuan wastaus.
l. arpa langeis Manassen sukukunnalle,

sillä hän oli Josephin esikoinen, ja se
langeis Makirille Manassen esikoiselle Gileadin
Isälle, sillä hän oli jalo sotamies: sentähden
sai hän Gileadin ja Vasan.'

'

4 Mos. 26:29. 1.32:39,40.
2. Muille Manassen lapsille myös langeis

arpa heidän sukukundainsa jälken: Abieserin
lapsille, Heletin lapsille, Asrielin lapsille, Se-
kemin lapsille, Hexherin lapsille, ja Semidan
lapsille. Näniät owat Manassen Josephin po-
jan lapset, jotka olit miehenpuolet heidän su-
guisansi».

z. Mutta Zelophkadilla Hepherin pojalla,
Gileadin pojan, Makirin pojan, Manassen
pojan, ci ollut yhtän poikaa, waan tyttäritä:
Ia närnätowat hänen tttärtens nimet: Ma-
hela jaNoa, Hogla, Milka, ja Tirza.*

'

4 Mos. 26: ;,. l. 27: 1. l. ;6: 12.

4- Ia he menit Papin Eleazarin, ja Josu-an jaylimmäisten tygö, ja sa-noit: HERra kästi Mosexen anda meille pe-
rinnön meidän weljeimme sekaan : ja hän andoi
myös heille perinnön heidän Isiins weljein se-kaan, HERran käskyn jälken.* ' 4Mos. ,7:«.

l. Mutta Manassele tuli kymmenen osaa; il-
man Gileadin ja Vasanin maata, jotka owat
tuolla puolen Jordanin:

6. Sillä Manassen tyttäret sait perinnön
hanen poikains seasa; ja Gileadin maa oli an-
nettu muille Manassen pojille.u- 7. Ia Manassen raja oli Asserista Mih-methatiin asti, joka on Sekemin edesä; ja me-
"ulos oikian käden puoleen niihin asti, kvin«svit EnTapuahsa.

8. Tapuahn maa tuli Manassen puoleen:
aos"'"st' maan raja Ephraimin

9. Sille tule se alas NahalKanan asti ete-
lään päin wesi Kaupungeim, jolka Ephmimin
omat owat, Manassen Kaupungitten seast».
Mutta pohjan puolesta owat Manassen rajat
ojaan ajN, ja niiden aret owat meren tykönä.

10. Sillä Ephmimin oma on etelän puolel-
la, jaManassen pohjan puolella, niin että me<
ri on heidän rajansa: jaulottu Asseriin saak-
ka pohjan puolesta, ja Ifastariin asti idän puo-
lesta.

11. Niin oli Manassella Isastarin ja Asserinseasa VethSmn,ja hänen lyttärens, leblaam
ja hänen tyttärensä, jaDorin asuwaiset tyttä-

rinensä, ja EnDorin asuwaiset tyttärinmsä,
ja Thanakin asuwaiset lyttärinensä, Mcdid-
don asuwaiset lyttärinensä: jakolmas osa Na-
phetista.

12. Ia Manassen lapset ei »voinet aja niiden
Kaupungein asuwaisia ulos *, waan Kanane-
rit rupeisit asuman siinä maasi». * Duom.,: 27.

13. Mutta sittekuin Israelin lapstt wahwis-
tuit, teit he Kananerit «verolliseri, ja ei ajanet
heitä ollengan pois.

m. 14. Silloin puhuit Josephin lapset lo-sualle, ja sanoit: mixes minun enämbä anda-
nut, waan yhden arwan ja osan, perinnön,
ja minä olen kuitengin suuri Kansi», niinkuin
HERra on minun tähän asti siunannut?

15. Niin losua sanoi heille: ettäs olet suuri
Kansi», niin mene metzäan ja perka siellä sinul-
les siaa, Pherescrein ja uljasten maalla, jos
Ephmimin wuori on sinulle ahmimmaxi.

16. Niin sanoit Josephin lapset: ei ne »vuo-
ret meille mydy: sillä kaikkilla Kanancrcillä,
jotka asuivat maan laxoisi», owat mum «vau-
nut*, ja BethSmnin asuwaisiUa ja hänen
tyttärillänsä, ja lesreelin laxos asumassilla.

* Duom. ,: iy.
17. losua puhui Josephin huonelle, Ephmi-

mille ja Manasselle, sanoden: sinä olet suurija wäkewä Kansa: ei sinulla pidä oleman yxi
arpa.

18. Sillä wuori pitä myös sinun omas ole-
man, josa metzä on, sillä perka ymbärildäs,
ja sinulla pitä oleman sen ääret: sillä sinä ajat
Kananerit pois, waikka heillä muta waunut
owat, jawaikka he wäkewät owat.

Kkz 18. L«ku.
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18. Luku.
i. Lodistuxen Maja pannan ylös Silosa , ja

kastctän se jäljelläolewa maa kirjoitetta 7. osaan.
!>. kirjoitus toimitctan ja maa ,'aetan arwalla.
ui. Benlaminin maan rajat ja Raupungit.
l. kalkki Israelin lasten KaNsi» kokois itzen-

sä Siloon *, ja panit siellä ylös seura-
kuilnan.majan: jamaa oli heille alimmainen.

Icr. 7: il.

2. Ia oli wielä Israelin lapsista, joinen pe-
rindö ei ollut jaettu, seitzmiän sukukundaa.

3. Ia losua sanoi Israelin lapsille: kuinga
kauwan te oletta niin kahlät, ettet te mene ja
omistamaata, jonga HERm teidän Isainne
Jumala teille on andanut:

4. Ottakat itzellmne jokaitzesta sukukunnas-
ta kolme miestä; lahettäxeni heitä, menemän
ja »vaeldaman maan läpitze, ja että he kirjoi-
misit sen heidän perimisens jälken, ja palaisit
minun tygöni.

5. Ia he jakakan maan seitzemään osaan:
ludan pila oleman mjallans etelän puolella,
ja Josephin huonen pitä oleman mjallans poh-
jan puolella.

6. Mutta teidän pita kirjoittaman ne seitze-
män maan osaa, ja tuoman tänne minun ty-
göni: niin minä heitän teidän arpanne tasa
HERran meidän Jumalamme edes.

7. Sillä Lewimilla ei ole yhtäkän osaa tei-
dän seasanne, waan HERran Pappius on hei-
dän permiiscnsä*: Mutta Gad ja Ruben, ja
puoli Manassen sukukundaa otit heidän osansa
tuolla puolen Jordanin idäisella puolella; jon-
ga Moses HERran palwelia andoi heille, f

* 4Mos. »8: 2». 5 Mos. 10: y. l. I«: 2.

los. 1;: 14. Hes. 44- 28. -s 4Mos. „: ,;.

11. 8. NiiN miehet nolssit ja läxit matkaan:
jalosua kasti heitä, kosta.he tahdoit mennä
kirjoittaman maam, jasanoi: wneldakät maan
läpitze jakirjoitmkat se, ja mlkat jällens mi-
nun tvgöni, ja minä heitän tasa teidän arpan-
ne HERran edes SilossS. > ! -

9. Niin läxit miehet »vaelsit maan läpiye, ja
kirjoitit sen kirjaan, seitzemään osaan, Kaupun-
gein jälken: ja tulit Siloon, Josuan tygb lei-
riin.

iQ. Silloin heitti losua Silos arwan hejl,
le, HERran edesä : jalosua jakoi siinä maa»Ismelin lapsille, heidän osansa jälken.

ui. ii. Ia Venlaminin lasten sukukunna»arpa langeis heidän sukukundains jälken: j«
heidän arpans raja oli ludan lasten ja Jose-phin lasten waihella.

12. Ia hedan mjans oli pohjan kulmallaJordanista: ja se raja mmc ylöskäsin lerihon»viertä myöden pohjan puolesta, ja nouse wuo-
relle ländeen päin, ja loppu Vethawenin kod
peen.'

13. Ia se mja juoxi sieldä Luzan tygö *, L>l-zcm «viertä myöden lounasten päin, se on Beth-El: ja laste Atharoth Adarin tygö, niäen ohe<etelään päin alemmaista VethHoronia.
*

1 M»s. 28: ly.

14. Sitte laste mja jakäändä itzens ymbä-
rins lännen puoleen meren kulmaan, siitä mäes-
tä joka on VethHoronin edesä mereen päin: ja
loppu Kiriathßaalin tykönä, se on Kiriath»
learim, ludan lasten Kaupungi. Tämä on
lännen puoliainen kulma.

15. Mutta lounan puoliainen kulma on Ki-
riathlearimin äärestä: ja loppu mja lännen
puoleen, ja tule Nephthocchn lähten tygö.

16. Ia laste mäen loppuun, joka on Hinno-
min lasten laxon edesä, joka on Raphaimin
notkosi», pohjan puolella: ja laste Hinnomin
laxoon lebuserein »viereen etelään päin, ja las-
ke Rogelin lähteelle. * * l ,5:7, i- -

17. Ia anda itzens pohjaisesta, ja juoreEn-
Semexen tygö, ja juoxe Gelilothin tygö, jotka
owat ylhällä Adulnin puoles: ja laste Boha-
nin, Rubenin pojan kiwen tygo. * -' l. ,5: <

18. Ia mene sen tasaisen kedon wiertä myö-
den joka on pohjaan päin, ja laste tasaiselle
kedolle.

19. Ia mene sitä wiertä myöden, BethHog-
lan otzesta pohjaan päin> ja loppu suolaisen
meren lahteen *, pohjaan päin> luonan puolel-
la Jordania. Tämä on lounan puoliainen ra-
ja. *l, ,5: ». .' .

2<3. Mlltta idän puoliainen kulma plta Jor-
daniin loppuman. Tämä on Bmlammn,
lasten perindö heidän mjoisans ymbärins, yel-
dän sukukundainsi» jälken.

.

HI. M"
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2i Mutta nämät olvat Venlaminin lasten
sukukunnan Kaupungit heidän heimokundainsa
alten: leriho, BethHogla, EmekKeziz.

22 BethAmba, Zemamim, BethEl.
23. Awim, Bam, jaOphm.
24. KapharAmonai, Ophni, ja Gaba: ka-

ritoistakymmendä Kaupungita kylinensä.
25. Gibeon, Rama, ja Beeroth.
26. Mizpe, Kaphira, jaMosa.
27. Rekem, lirpeel, ja Tharmla.
28. Zela, Eleph, ja lebusi, se oN Jerusa-

lem, Gibeath Kiriath: neljätoistakymmenda
Kaupungita kylinensä. Tämä on Venlami-
nin lasten perimys heidän sukukundainsi» jälken.

i9« Luku.
l. Simeonin sukukunnan osa. v Sebulonin.

Xl. Isastarin. iv. Asserin, v. Naphtalin. vi.

Tanin. vu. Josuan perindö ja jakamisen pää-
tös.
l.<Kenjälken langeis toinen arpa Simeonin

>»? lasten sukukunnalle, heidän sukuinsi» jäl-
ken: ja heidän perindöns oli keskellä ludan las-
ten perimystä. " *

1 Mos. 49: 7.
2. Ia heidän perittäwäxensä tuli, VeerSe-

ba, Seba, ja Molada.
3. Hazar Sual , Vala, ja Azen».
4. Eltholad, Bethul, ja Horma.
5. Ziklag, BethMarkaboth, ja HazarSusi».
6. VethLebao!l>, jaSaruhen: kolmetoista-

kymmendä Kaupungita ja heidän kylänsä.
7. Äin, Rimon, Echer, ja Asan: neljä Kau-

pungita kylinensä.
8. Siihen myös kaikki kylät, kuin ymbärins

näitäKaupungeita owat, Vaalathßeeriin as-ti, Ramathiin, etelän puoleen. Tämä on
Simeonin lasten sukukunnan perimys heidänsuguisansa.

.
9. SilläSimeonin lasten perimys on kestel-

lä ludan lasten osaa: jaettä ludan lasten osa
oli surenibi kuin he itze, sentähden pereit Sime-
onin lapset osan kestellä heidän perindötänia.

U. 10. Kolmas arpa langeis Sebulonin las-
ten sukukunnalle heidän sukuinsi» jälken: Ia

raja oli Sandiin asti.n- I« heidän rajans astu lännen puoleen
ja ulottu Dabaftthiin, ja siihenyaan joka juoxelokneamin ohitzen.

12. Ia käändä Sandista itää päin auringon
nousemisen puoleen, Sistoth Thaboril» rajan
tygö, ja meneDabmchiin, jaulottu laphiaan.

13. Ia mene sieldä itään pam läpitze Githan.
Hepherin, Ithan, Katzin; ja.loppu Rimoniin,
Mithoariin ja Nman.

14. Ia juoxe ymbärins pohjan puoleen Na-
thoniin päin, ja loppu JeptaElin laxoon.

15. Kathat, Nahalal, Simrom, ledmla
jaVethlchem: kaxitoistakymmendä Kaupungi-
ta ja heidän kylänsä.

16. Tämä on Sebulonin lasten perimys hei-
dän sukunsa jälken: nämät heidän Kaupungins
jakylänsä.

m. 17. Neljäs arlia langeis Isastarin lapsil-
le, heidän sukuins jälken.

18. Ia heidän mjans oli lesreel, Kesulloth,
ja Sunem.

19. Haphamim, Sion, jaAnahamth.
20. Rabbith, Kiseon, jaAbetz.
2>. Remeth, EnGannim, Enhadda, ja

VethPhazez. ~

22. Ia ulottu Thaboriin, Sahatzlmaan, ia
BethSemexeen, ja hänen loppuns owat Jor-
danin tykönä: kuusitoistakymmenda Kupungi-
M kylinensä.

23. Tämä on Isastarin lasten sukukunnan
perimys, Kaupungit ja kylät heidän sukuinsil.
jälken.

iv. 24. Wiides arpa langeis Asserin lasten
sukukunnalle, heidän sukuinsc» jälken.

25. Ia heidän mjans oli Helath, Hali, Be-
then, la Alssaph.

26. Ala Melek, Ammd, jaMisml: ja ulot-
M Karmeliin ländeen päin, ja Sihor Libna-
thiin.

27. Ia käändä Auringon nousemista käsin
VethDagonia wastan, ja ulottu Sebuloniin,
ja lephmhelin laxoon pohjan puoleen, Bech-
Emekiin, ja Negieliin: ja loppu Kabulin ty-
könä wasemmalla puolella.

28. Ia Ebroniin, Nehobiin, Hammoniiu
jaKanaan, aina siihen isoin Sidoniin.

29. Ia käändä mja Ran.an puoleen, aina
siihen wahwaan Kaupungiin Zoriin, ja pala-
jaHosan päin, jaloppu meren tykönä nuoraa
myöden Aksibm tygö.

ZO. UIN-
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zc>. UlMua, Aphec, jaßehob: kaxikolmat-

takymmenda Kaupungita kylinensä.
31. Tämä on Asserin lasten sukukunnan pe-

rimys Keidan sukuinsi» jälken: ne Kaupungit
ja heidän kylänsä.

V. 32. Kuudes arpa langeis Naphtalin lap-
sille heidän sukuns jälken.

33. Ia heidän rajans oliHelephistä, Elon-
Zananilnin läpitze, Adami, Nekeb, labncEl,
Lakulniin asti, ja loppu Jordaniin.

34. Jakaja käändä lännen puoleen , Asnoth
Thaborin tygö, jatule sieldä hamanHukokiin,
ja ulottu etelästä Sabuloniin, ja lannest Asse-
riin, ja ludahn asti Jordanin tygo auringon
ylonemisen puoleen.

35. Ia wahwat Kaupungit owat; Zidim,
Zer, Hamath, Rakath, jaSinnareth.

36. Adama, Rama, ja Hazor.
Z7. Kedes, Eorei, ja Enhazor.
38. lereon, MigdalEl, Harem,BethAnath,

jaßethSames: yhdexantoistakymmendäKau-
pungita kylinensä.

39. Tämä on Naphtalin lasten sukukunnan
perimys heidän suguisans,Kaupungit jakylät.

Vi. 40. Seitzemäs arpa langeis Danin las-
ten sukukunnalle, heidän sukuins jälken.

41. Ia raja heidän perimisestäns oliSarea,
Estaol, ja Irsames.

42. Salabbin, Ajaton, jalethla.
43. Elon , Timnatha , ja Ekron.

'

44. Eltheke, Gibethon, jaVaalath.
45. Ichud, Vneßarak, ja Gathßimmon.
46. Mejarkon , jaRakon : sen rajan kansa

laphoa »vastan.
47. Ia siellä loppu Danin lasten raja: ja

Danin lapsetnousitM sodeitLesemiä wastan",
ja»voitit sen, ja löit sen miekan terällä, omis-
rit sen ja asuit siinä: ja kutzuit Lesemin Danixi
Isäns Danin nimeldä. ' Duom. ,8: 27.

48. Tama on Danin, lasten sukukunnan
perindö, heidän suguisansa : nämät Kaupun-
git ia ni,iden kylät.

vii. 49. Iakosta he olit lakannet jakamasta
maata rajoinensa ; annoit Israelin lapset lo-
sualle Nunin pojalle perinnön heidän seasansa.

;o. annoit hänelle HERran kästyn jäl-
ken sen Kaupungin jota hän anoi, joka oli Tim-

nathSerahn Eporaimin wuorella: siellähänrakensi Kaupungin ja asui siinä.
n. Nämät owat ne perimiset, jotkaPapyj

Eleazar, ja losua Nunin poika, ja ylimmäi-
set Israelin lasten sukukundain Isistä arwalla
jaoit Silosa HERran edesä , seurakunnan
majan owen tykönä: ja niin lopetit maan ja-
kamisen.

20. LukU.
i Uudistettu kästy wapakaupungitten waliye-

misesta v. Ruusi wapakaupungita walitan,
3. tumallakin puolen lordanita.
1. HERra puhui losualle, jasanoi:

2. Puhu Israelin lapsille, sanoden: a-
settakat teidän seasanne muutamita wapa kau-
pungeita, joista mina teille puhuin Mosexen
kautta. * * 2 Mos. 21: ,). 4 Mos. ,5 -. v.

5 Mos. iy: 2.

3. Että sinne sais paeta miehentappaja,joka
jongun lyö tapaturmasti ja tietämätä ; että he
teidän seasanne olisit wapat weren kostajalda.

4.Ia joka johonguunniistä Kaupungeista pa-
kene, hänen pitä seisoman ulkona Kaupungin
portin edesä, ja jutteleman wanhinden edes
hanen syynsä : niin pitä heidän ottaman hänen
Kaupungiin tygonsä, jaandaman hänelle siaa,asuaxens heidän tykönänsä.

5. Ia kosta werenkostaja aja händä taka, ei
heidän pidä andaman miehentappajata hänen
kasiins; etta hän tietämätä* löi lähimmäisen-

jaci ollut ennen main» hanen wälillänsä.
*

4 Mos. is: 24.
6. Niin asukan hän siinä Kaupungisa, sii-

henasti kuin hän seiso kokouxen oikeuden edesä*,
ylimmäisen Papin kuolemaan asti, jokasiihen
aikaan on : sitte pitä miehentappajan palaja-
man ja tulemanKaupungiins ja huoneseensa:
Kaupungiin josta hän pakeni. * 4Mos. n- >»-

ii. 7. Niin he pyhitit Kedexen Galileasi»
Naphtalin wuorella, ja Sekemin Ephraimin
wuorella; ja KiriachArban, se on Hebron»,
ludan wuorella.

8. Ia tuolla puolen Jordanin, lenlM
kohdalla itään päin annoit he Bezerin, kor-
wesa lakialla kedolla Rubenin sukukunnasta:
jaRamothin Gileadisa Gadin sukukunnasta:
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iaGolanin Vasanisa, Manassen.sukukunnas-
ta.' *sM°s4:4;.

9 Nämät olit ne Kaupungit, jotkaasetet-
un kaikille Israelin lapsille, jamuukalaisille,
jotka heidän seasims asuit, että sinne piti pa-
keneman jokainen kuin jongun Mpamrmasti
löi; ettei hän kuolisi werenkostajan käden kaut-
ta, siihenasti että hän seisois kokouxen edesä.

21. Luku.
. ~ Lewitat anowat, ja heille määrätän arwal-
la 48. Uaupungita. n. Ne nimitetän kullengin
Kewin polwikunnalle, Israelin sukukunnilda.
li». Israelin lapset saawat koko luwatun maan
hywällä onnella.
i. eyiin menit ylimmäiset Isät Lewitain sms-

m Papin Eleazarin, ja Josuan Nunin
pojan eteen, ja ylimmäisten Isäin eteen Isme-
nn lasten sukukunnisa.

2. Ia puhuttelit heitä SilosaKanaan maal-
la, ja sanoit*: HERm kasti Mosexen kautta
anda meille Kaupungeim asuaxemme: ja nii-
den esikaupungit, meidän karjallemme,f

'l. i«: i. -Z-4 Mos. 25: 2, z.
z. Niin annoit Israelin lapset LewiMille pe-

rinnöstänsä HERmn Myn jälken, nämät
Kaupungit esikaupungeinensi».

4 Ia arpa langeis Kahatiterein sukukun-
nille; ja Papin Aaronin lapset LewiMista sait
arwalla ludan sukukunnalda, Simeonin su-
kukunnalda, ja Venlaminin sukukunnalda,
kolmetoistakymmendä Kaupungim.

5- Waan muille Kahathin lapsille tuli ar-
walla Ephmimin sukukunnilda, Danin suku-
kunnalda, ja puolelda Manassen sukukunnal-da, kymmenen kaupungim.

6. Gersonin lapsille tuli arwalla Isastarinsukukunnalda, Asserin sukukunnalda, Naph-
talin sukukunnalda, japuolelda Manassen su-
kukunnalda Basanisa, kolmetoistakymmendä
kaupungim.

7. Memrin lapset sukuinsa jälken saitRube-
nin sukukunnalda, Gadin sukukunnalda, ja
Zebulonin sukukunnalda, kaxitoistakymmendä
kaupungita.

il. 8. Ia niin annoit Israelin lapset Lewi-
ta»lle arwalla nämät Kaupungit esikaupungei-

nens, kuin HERm Mosexen kautta kästenyt
oli.

9. ludan lasten sukukunnalda, ja Simeo-
nin lasten sukukunnalda annettin nämät Kau-
pungit, jotka he nimitit heidän nimeldänsa.

10. Aaronin pojille Kahatiterein sugusta Le-
min pojista: silla ensimäinen arpa oli heidän.*

* »Aika.K.6: 54.
11. Niin annoit he heille KiriathArban, jo-

ka Hanokinlsän oli, so on Hebron', ludan
lvuorella: ja esikaupungit ymbäristöldä.

* !. ,4: ,5. 1.15: ~.

12. Waan Kaupungin pellon kylinensä, an-
noit heKalebillelephunnen pojalle perinnöxi.'

' l. 14: n, 14. i AikaK. 6: 56.
13. Niin annoit he Papin Aaronin lapsille

miehmmpaitten wapakaupungin , Hebronin
esikaupungeinens *, ja Libnan esikaupungci
NMsil. "1.20:7. .AikaK. 6:57.

14. lathirin esikaupungeinens ja Estmoan
esikaupungeinensi».

15. Holonin esikaupungeinens, ja Debirin
esikaupungeinensi».

16. Äin esikaupungeinens, Jutan esikau-
pungeinens, ja VethSemexen esikaupungei-
nensi»: yhdexän Kaupungita niildä kahdelda
sukukunnalda.

17. Venlaminin sukukunnalda, Gibeonin
esikaupungeinens, ja Geban esikaupungeinensi».

18. Anatothin esikaupungeinens, ja Almo-
nin esikaupungeinensa: neljäKaupungita.

19. Kaikki pappein Aaronin poikain Kaupun-
git, olit kolmetoistakymmendä, ja niiden esi-
kaupungit.

20. Waan muut Kahathin lasten sukukun-
nat Lewimista, sait Kaupungita heidän arwal-
lans Ephmimin sukukunnalda.

21. Ia he annoit heille miehmtappajan wa-
pakaupungin, Sikemin esikaupungeinens E-
phminun lvuorella, ja Gezerin esikaupungei-
nensi».

22. Kibzaimin esikaupungeinens, ja Beth-
Horonin esikaupungeinensi»: neljäKaupungim.

23. Ia Danin sukukunnalda Elthekm esi-
kaupungeinens, jaGibton esikaupimgeinensa.

24. Ajalonin esikaupungeinens, Gathßim-
monin esikaupungeinensi»: neljäKaupungim. -.

2). Puo-Ll
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25. Puolelda Manassen sukukunnalda Thae-

nakin esikaupungeinen, ja Gath Rimmonin
esikaupungeinensi»: kaxi Kaupungita.

26. Kaikki muidenKahathin lasten sukukun-
dain Kaupungit olit kymmenen, ja niiden esi-
kaupungit.

27. Gersonin Lapsille Le»viMin sukukunnista,
annettin puolelda Manassen sukukunnalda,
miehmtappajan »vapakaupungi, Golan Basa-
nis esikaupungeinens, ja Veestem esikaupun-
geinmfa: kaxi Kaupungita.

28. Isastarin sukukunnalda Kssion esikau-
pungeinens , Dabrath esikaupungeinensi».

29. larmnth esikaupungeinens, jaEnGan-
nim esikallpungeinensa: neljä Kaupungita.

30. Asserin sukukunnalda Misml esikaupun-
geinens, Abdon esikaupungeinensi».

31. Helkath esikaupungeinens, jaRehob esi-
kaupungeinensi»: neljä Kaupungim.

32. Naphmlin sukukunualda, miehmtappa-
jan »vapakaupungiKedes Galileasi» esikaupun-
geinensi», ja HamotDor esikaupungeinensi»,
Karlhan esikaupungeinensi»: kolme Kaupun-
gita.

33. Kaikki Gersoniterein sukukundain Kau-
pungit, olit kolmetoistakymmendä, ja niiden
esikaupungit.

34. Memrin lapsille niille toisille LewiMille
annettin Sebulonin sukukunnalda, lokneam
esikaupungeinens, jaKartta esikaupungeinensi».

35. Dimna esikaupungeinens, Nahalal esi-
kaupungeinensil: neljä Kaupungita.

36. Rubenin sukukunnalda, Vezer esikau-
pungeinens, ja lahza esikaupungeinensi».*

*

i Ma K. 6: 78, 7?.
37. Kedemoth esikaupungeinens, ja Me-

phaath esikaupungeinens, neljä Kaupungim.
38. Gadin sukukunnalda miehmtappajan

wapakaupungi, 3Mmoth Gileadis esikaupun-
geinens, ja Mahanaim esikaupungeinensi».

39' Hesbon esikaupunginens, ja laeser esi-
kaupungillensa : kaikki neljä Kaupungim.

40. Kaikki toisten Lewitain Vlerarin lasten
Kaupungit, heidän sugusansi», arpans jälken,
olit kaxitoistakymmendä.

41. Kaikki LewitainKaupungit Israelin las-
ten perinnön seasa olit kahdexan wiidettäkyil,-
mendä, janiiden esikaupungit.

42. Ia itzekullakin Kaupungilla oli hänenesikaupungins ymbäristölläns: niin oli niMkaikilla Kaupungeilla.
m- 43- Ia niin annoiHERm Israelin lap.

sille kaiken sen maan, jonga hän wannoi hei,
dan Isillens andaxensa *: ja he omistit sen, masuit siinä. '1M05.12.-7. l. 12:15. 1.,,-^

l. 26: ;, 4. l. 28: I,< le.

45 IaHERra andoi heille lewon, kaikellaheidän ymbäristölläns, niinkuin hän wannoiheidän Isillensä: ja ei yxikän heidän »vihollisis-Mns seisonut heitä wastan, waan kaikki heidänlvihollisens andoi HERm heidän käsiinsä.
45. Ia ei puuttunut mitan kaikesta siitä hy-

»vydesta kuin HERm oli puhunut Israelinhuonelle; waan kaikki tapahdui. * l. 2,: 14.

22. LukU.
I. Rubenin ja Gadin lapset puolen Manassa»kansa saawat luwan mennä Majoillensa, jara-

kendawat altarin mennesänsä tälle puolm Jor-
danin, v. Muut sukukunnat kiiwanduwat swta ja lähettäwät heitä nuhdellen waroittaman.
m. He sanowat syynsä, johon sanansaattajat ja
koko Israel iloiten tyty.

I. hilloin kutzui losua tygöns Rubeniterit)
Gaditerit, ja puolen Manassen suku-

kundaa.
2. Ja sanoi heille: te piditte kaikki kuin Mo,

ses HERran palwelia reille kasti *: ja oletta
kuullet minun änenikaikisa kuin minä olen teil-
le kästenyt. * 4 Mos. ,2: 2°, 21. 5 Mos. ): >».

z. Et te hyljännet teidän lveljejänne isoin ai-
kaan tähän päiwään asti: ja te piditte HER-
ran teidän Jumalannekästyn.

4. Ia nyt on HERm teidän Jumalanne
andanut teidän «veljillenne lewon, niinkuin hän
sanoi heille: palaitkat siis nytja mengät teidän
majoillenne teidän perindömaahanne, jonga
Moses HERmn palwelia andoi teille tuolla
puolen Jordanin. * * 4 Mos. z,: »

5 Mof.;: i,. Jos. i; : z.
5. Ainoastans ottakat wisusti waari, että tl

teette sen kästyn ja lain jälken, kuin Moses
HERran palwelia on teille kästenyt, että tera-
kastatte HERraa teidän Jumalalanne, )«

Vaellatte kaikisa yaneuteisansa, japioätteha-
nen



nen kästyns, ja riputte hänesä kiinni: japal-
welctte hända kaikesta teidän sydämestänne, ja
kaikesta teidän sielustanne. * '

5 Mos. ,°: 12.

6 Niin losua siunais heitä, ja andoi hei-
dän mennä, ja he menit majoillensa.

7. Manassen puolelle sukukunnalle on Mo-
ses andanut Basanisa: ja toiselle puolelle an-
doi losua heidän «veljeins kestellä, tällä puolen
lordanim ländeen pain ': Ia kosta losua an-
doi heidän käydä majoillensa, jasiunais heitä;

* l. 18: 7.
8. Puhui hän heille sanoden: te tuletta kotia

surella saalilla teidän majoin, ja sangen suu-
rella karjalaumalla, hopialla, kullalla, »vas-
kella, mudalla, jaaiwan paljoilla »vaatteilla;
min jakakat teidän »vihamiesten saalis teidän
lveljeinnekansi».* * 4Mos. ;i: 27. ,Sam. »0:24.

9. Ia niin palaisit Rubmiterit ja Gaditerit
ja puoli Manassen sukukundaa, ja menit pois
Israelin lasten tykö Siiosta, joka Kanaan
maalla on, menemän Gileadin maahan heidän
perindömaahansi», jonga he olit perinet HER-
ran käslyn jälken Mosexen kautm.

,o. Ia kosta he tulit Jordanin rajoille, jot-
ka Kanaan maasi» owat; rakensit Rubenicerit,
Gaditerit, japuoli Manassen sukukundaa sii-
nä lähes lordanim jalon suuren Altarin.

11. Ia kosta Israelin lapset kuulit sanotta-
man, katzo, Rubenin lapset, Gadin lapset, ja
puoli Manassen sukukundaa owat mkendanet
Altarin Kanaan maata wastan, lähes Jorda-
nin rajoja Israelin lasten puolelle.

li. 12. Ia Israelin lapset kuulit sen, ja koko
Israelin lasten joukkokokounnui Silosi», me-
nemän ylös sotiman heitä wastan.

iz. Ia Israelin lapset lähetit Nubmiterein,
Gaditerein ja puolen Manassen sukukunnan
tygö Gileadin maahan, Pinehan, Papin Elm-
zarin pojan* * 4 Mos. ,5-7.

14. Iakymmenen ylimmäistä Päämiestä hä-
nen kansansa, yhden Päämiehen kustakin I-sans huonesta, kaikista Israelin sukukunnista:josta kukin oli Isäins huonetten Päämies Is-
raelin Mhanden ylitze.

15. Ia he tulit Rubeniterein, Gaditerein, ja
puolen Manassen sukukunnan tygö, Gileadin
maahan: japuhuit heidän kansans, sanoden:

16. Näin kaikki HERmn Kansi, käffi teillesanoa: mikä on se rikos, kuin te oletta rikko-
net Israelin lumalata wastan, kaätäxen itzen-
ne tänäpäiwänä HERmsta pois, mkendain
itzellenne Almria, asettaxenne teitänne tänapäi-'
wanä HERma «vastan?

17- Wähakö meillä on Peorin pahudesta *,
josta en me puhtat ole haman tähän päiwään
asti ? josta myösrangaistus Mli HERranKan- 'san päälle. '

4 Mos. 25: 5. 5 Mos. 4-1.
18. Ia te käännätte itzenne tänäpäiwänä

HERmsta pois: niin tapahtu, että te panetta
itzenne tänäpänä HERma wasta, niin pitä
huomena hänen «vihans palaman koko Israe-
lin Kansan päälle.

19. Jos te luletta että teidän perindömaan-
ne on saastainen, niin tulkat tänne ylitze HEr-
ran perindömaahan, josa HERran maja on:
ja ottakat perindö meidän smsamme, ja älkät
asettako teitänne HERma wastan, ja meitä
wastan, mkendain teillenne Altarin, paitzi HEr-
ran meidän Jumalamme AltariM.

20. Eikö Akan Semhn poika tehnyt mstasti
syndiä kirotusi», jawiha tuli koko Israelin yli-
tze ! ja ei hän yxinäns hukkunut pahudesansa. *

*l. 7:1,". 1 Ma K. 2:7.
lii. 21. Niin «vastaisit Rubenin ja Gadin

lapset, ja se puoli Manassen sukukundaa; ja
sanoit Israelin Mhanden päämiehille:

22. HERm se wäkewä Jumala *, HERrase wäkewä Jumala tietä sen, ja Israel myös
mahm itze tietä; jos me olemma langmnet pois
jasyndiä tehnet HERma wastan, niin älkän
auttako hän meitä tänäpäiwänä. * Ps. s°: '.

23. Ia jos me olemma Altarin mkmdanut,
käändäxem meitämme HERmsta pois: ja uh-
mtaxemme sen päällä polttouhria jaruokauh-
ria, taikka tehdäremme kiitosuhria sen päällä,
niin etzikön sila HERm.

24. Ia jos en me paljo enämmin ole sitä teh-
net sen asian pelwon tähden, sanoden: tästä-lähin mahm teidän lapsenne sanoa meidän lap-
sillemme: mitä teidän on tekemistä HERmn
Israelin Jumalan kansa?

25. HERm on pannut Jordanin mjqmaaxl
meidän ja teidän «välillämme, te Rubenin ja
Gadin lapset: ei ole teillä yhtän osaa, HERm-sa:Ll 2

267Kirja.22. Luk.
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sa: ja niin teidän lapsenne saattamat pois mei-
dän lapsemme HERraa pelkämastä.

26. Sentähden me sanoimme: tehkämme se
meillemme, rakendakamme Mari; ei uhrixi
eli polttouhrin.

27. Mutta todistuxexi meidän ja teidän wai-
hellamme*, ja meidän sukumme, meidän jäl-
kemme: tehdäxem HERran palwelusta hänenedesänsä, meidän polttouhrillamme, kiitosuh-
rillamme ja muilla uhreillamme, ja teidän lap-
sen ei pidä tästälähin sanoman meidän lapsil-
lemme : ei ole teillä yhtän osaa HERrasa.

*,M05;1:4,. Jos. 24:27.
28. Sillä me sanoimme : se olkon , kosta he

niin sanoivat meille, taikka meidän lapsillem-
me tästedes: niin me taidamme sanoa: katzo-
kat »vertausta HERran Allanin, kuin meidcm
wanhembamme tehnet owat, ei polttouhrixi
taikka teurasuhrin, mutta todistuxexi teidän ja
meidän waihellamme.

29. Pois se meistä, että me asetan» itzemme
HERraa wastan, jakäännymme tänäpäiwä-
nä hänestä pois, jarakennamme Altarin polt-
touhrisi, ruokauhrixi, ja muuxi uhrixi; paitzi
HERran meidän Jumalamme Altarita, joka
on hänen majans edesä.

30. Kosta Pinehas Pappi jaKansan ylim-
mäiset ja Israelin tuhanden päämiehet, jotka
olit hänen kansans, kuulit nämät sanat, kuin
Rubenin, Gadin ja Manassen lapset sanoit;
kelpais se heille sangen hywin.

31. IaPinehas Papin Eleazarin poika sanoi
Rubenin, Gadin jaManassen lapsille: tänä-
pänä ymmärsim me HERran olewan meidän
kamamme, ettet te syndia tehnet tällä rikoxella
HERraa wastan: Nyt te wapahditta Israelin
lapset HERran kädestä.

32. Niin meni Pinehas Papin Eleazarin
poika, ja ylimmäiset Gileadin maalda, Rube-
nin jaGadin lasten tyköä Kanaan maahan jäl-
lens, Israelin lasten tygö; jasanoi sen heille.

Z3. Niin se kelpais hywin Israelin lapsille,
ja Israelin lapset kunnioitit Jumalala; ja ei
enämbi fanonet, että he tahdoit sinne mennä
heitä wastan sotawäen kansa maata häwitta-
n»än, josaRubenin ja Gadin lapset asuit.

34. IaRubenin jaGadin laMkutzuit sen

Altarin, että se olis todistuxexi meidän wäGlälnme, ja että HERra on Jumala.
23. Luku.

i. losua wanhaxi tuldnans» koko Ranjan. i«muistutta heilleHERran hywyttä. n. Wa««ibta heitä pysymän HERrasa, että he menestyisit,
ui. Osona, mikäonnettomus HVRrasta luovu,waisia on kohtawa.
i. pitkän ajan perästä, kosta HERm olt-5) andanut Israelin tulla lepoon kajkilda
wihollisildansa, jotkaheidän ymbarilläns ollt;
Ia losua jo oli wanha ja hywään ikään jou-
tunut.

2. Kutzui losua koko Israelin tygönsä, hei-dän wanhimmansa, päämiehens, duommins
ja esimiehensä*, sanoden heille: minä olen jo
wanha ja hywään ikään tullut. 'l. 24:,.

3. Ia te oletta nähnet kaikki jotkaHERmteidän Jumalanne on tehnyt kaikelle tälle Kan-
salle teidän edesänne: silla HERra teidän Ju-malanne itze soti teidän edestänne.

4. Katzokat, minä olen jakanut teille ne
Kansat arwalla, jotka wielä jäljellä owat, jo-
kaitzelle sukukunnalle oman perinnöns jälken:
hamasta Jordanista, ja kaiken senKansan jon-
ga minä hälvitin, siihen suurem mereen astiAuringon lassemiseen päin.

5. Ia HERra teidän Jumalanne syöre u-
los ne teidän edestänne, ja aja heidän ulos tei-
dän kaswoinne edestä; niin että te omistatte hei-
dän maansa, niinkuin HERm teidän Juma-
lanne teille sanonut oli. * * -Mof, ,4: »i-

-l. 22:27.
6. Niin wahwisiukar jalosti, pitämû

jarekeman kail-ki kuin on kirjoitettu Mose-
xen lakiraamarusä: min errer re siira poib
keis oikiallaeli wastmmalle puolelle. *

* s.Mof. 5:22. l. 17: 1,» 20. l. 28: 14. Jos. ,: 7.
7. Niin ettet te tulis näiden teidän keffellen-

ne jäännyitten Kansain sekaan, ja ettet te mie-
leenne johdamiseliwannois heidän lumalains
nimen kautta, etkä myös palwelis heitä elikkä
kumarmisheitä.* 'P5.,6.-4. 1tr.5.7. 3eph''s-

il 8: Mutta rippukat HERmsa teidän Ju-
malalanne klinni *; niinkuin te tähän päiwaan
asti tchnet oletta. *

5 Mos n: «.

9.3a
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niin HERra aja teidän edestänne

suuren ja wäkewän Kansan ulos; niinkuin ei
Kiikan ole kestänyt teidän edesanne tähän päi-
wään asti.

io Vtt teistä aja tuhatta Mka: sillä HER-
ra teidän Jumalanne itze soti teidän edestänne,
niinkuin Kän teille sanonut oli. * * 3 Mos. 26: z.

5 Mos. 28: 7. 1.,2:20.
11. Sentähden onakar wisusti waari rei-

dän sielustanne; erra re rakajiarre HERraa
«idän lumalaranne.

m. 12. Mutta jos te käännätte teitän pois,
ja pidätte teitän jäänyitten Kansain tygö, ja
yhdistätte teitän naimises heidän kansans, niin
että te tuletta heidän, ja he teidän sekaanne:

iz. Niin teidän pitä todella tietämän, ettei
HERm teidän Jumalanne enämbi tätä Kan-
saa teidän edestänne aja ulos: mutta he tule-
mat teille paulaxi ja pahmnuxexi, ja ruostari
teidän kylkmne päälle, ja orjantappuroixi tei-
dän silmillenne'; siihenasti, että hän teitä hu-
kutta siitä hywästä maasta, jonga HERm tei-
dän Jumalanne teille andanut on.

*
4 Mos. ,;: 55. Duon». 2: ~

14. Ia katzo, minä waellan tänäpänä kai-
ken mailman tien *: ja teidän pitä tietämän kai-
kesa teidän sydamesanne, ja kaikesa leidän sie-
lujanne, ettei yhtän sanaa ole jäännt takape-
rin kaikesta siitä hywydestä, kuin HERm lei-
dän Jumalanne teille luwannut on; mutta
kaikki on tapahtunut teille, ja ei mitan jäänyt
takaperin, f ',Kun. 2:2. -x los. 2,: 45.

15. Ia pitä tapahtuman, että niinkuin kaik-
ki se hywä on teille tullut, jonga HERm tei-
dän Jumalanne teille sanomit on; niinHEß-m myös anda tulla teidän ylitzenne kaiken pa-
lmden *, siihen asti että hän kadotta teidän sii-tä hywästä maasta, jongaHERm teidän Ju-malanne teille andanut on. *t. 24:20.

i6. Los te HERran teidän Jumalanne lii-
ton käytte ylitze', jonga hän teille kästl: jame-
nette ja palwelette wiemita Jumalita, jahei-tä rukoilette; niin HERran wiha julmistu tei-dän päällenne, ja te hukutte akista siitä hylväpm maasta, jonga hän teille andoi.

* ;M,s-<: ,4. ,Wof.2«: ,5.

24. Luku.
l losua pitä kokouxen SikemisH, ja juttele

HERran ihmelliftä johdatusta, hamasta Abra-
hamin kuyumisesta Josuan kuolemaan asti. il.

Ransa neuwosta kehottettu, kiinittä iizens HEr-
raan neljän kertaiseUa lupauxeUa ; jongalosua,
liitto - kirjoituxella ja todistuskuven pystyttä-
misellä wahwista. ui. L.opetetan tämä kirja,
Josuan ijän, hänen ja Eleazarin kuoleman, niin
myös heidän molembain, ja Josephin luiden
hautamisen juttelemisella. '

I. losua kokois kaikki Israelin sukukun-
nat Sikemiin ': jakutzui edes »vanhim-

mat Ismelisa, päämiehet, Duomarit jaesimie-
het: jakosta he olit seisatetut Jumalan eteeni

* l.,;: z:
2. Sanoi losua kaikelle Kansalle: näin sa-!

no HERm Israelin Jumala: teidän Isänne,
asuit endiseen aikaan silla puolen wirmn, Ta-
mh Abmhalnin ja Nahorin Isä *, japalwelit
nmim jumalita. *

» Mos. i, : 26, ;i.

3. Niin otin minä teidän Isänne Abraha-
min tuolda puolen wirmn, ja annoi hänen
waelda koko Kanaan maalla *: ja enänsin hä-
nen siemenensä, jaannoin hänelle Isaakin, f

'

1 Mos. 12: i. -l-iMos.2i: 2, :e.
4. Ia Isaakille annoin minä Jakobin ja E-

saun': ja annoinEsaulle Seirin wuoren asua-
xens f. Mutta Jakob ja hänen lapsens meliit
alas Egyptin maalle. § * , Mos. 25:2,, 24.

l-i Mos. 2,6:z. §1M0546:,»6.
5. Ia minä lähetin Moserm jaAaronin*: ja

mngaisin Egyptin f, niinkuin minä heidän sea-sans tehnyt olen: sitte wein minä teidän ulos.
*lMof.':,o. 1-2 Mos. 7: le.

6. Niin wein minä myös teidän Isanne E-
gyptist ulos ', ja te tulitta meren tygö: ja
gyptiläiset ajoit teidän Isiänne Mka waunuin
ja rcchasmiesten kalssa punaiseen mereen saak-,
ka. f * 2 Mos. ,2: ~, :c. 17 1 Mos. 14: 9.

7. Niin hunsit he HERmn tygö, ja hän
pani pimeyden teidän jaEgyptiläisten waihel-
le *, ja saatti meren heidän päällens japeitti
heidän f: Ia teidän silmänne näit mitä minä
tein Egyptisa: ja te asuitte korwesa kauwan ai-
kaa. *

2 Mof. ,4: 20. -f 2 Mof. 14: 28.
8. Jäminä toin teidän Amorrerein maahan,

jotkaLlz
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jotka asuit tuolla puolen Jordanin': Ia kosta
he sodeit teitä wastan, annoin minä heidän tei-
dän käsiinne, että te omistaisitte heidän maan-sa : jaminä häwitit» heitä teidän edestänne.

« 4 Mos. 21: 21 , le.

9. Niin nousi Valak Ziporin poika Moa-
bin Kuningas ', jasodei Israelia »vastan: ja
hän lähetti ja andoi kutzua Bileamin Beorin
pojan kiroman teitä. '

4 Mos. 22: 2.

ia. Mutta en minä tahtonut kuulla Bilea-
mia: ja hän siunaten siunais teitä, ja minä
»vapahdin teitä hänen käsistänsä.

11. Ia kosta te tulitte Jordanin ylitze *, ja
jouduitte lerihoon, sodeit lerihon asuwaiset
teitä wastan, ne Amorrerit, jaPhereserit, ja
Kananerit, ja Hetherit, jaGirgaserit, jaHe-
werit jalebuserit: Mutta minä annoin heidän
teidän kaasunne, s *l. 3: ,6. 1) l. 6:20.

I.io:8. l. i,: 8.
12. Ia lähetin wapsaiset teidän edellänne*,

ja ne ajoit heidän ulos teidän edestänne, kaxi
Amorrerein Kuningasta : ei sinun miekkas kant-
ta eikä sinun joutzes kautta. *

, Mos. 23:28.
5 Mos. 7: 20.

13. Ia annoin teille maan, josa et te mitan
työtä tehnet, jaKaupungit, joita et te raken-
danet, asuaxenne niisa: ja syödäxenne »viina-
puista ja öljypuista, joitaet te istuttanet.*

* 5 Mvs. 6: 10. 11. P5.44: 4.
11. 14. peljätkär siis nyr ja

palrvelkar händä räydellisisii ja ustollisest
n: ja hyljätkät ne jumalat, joita teidän I-
sänne palwelit tuolla puolen wirtaa, jaEgyp-
tisä; japalwelkat HERraa.

15. Jollei teidän kelpa HERraa palwelia,
niin walitkat teillennetänäpäiwänä ketä te pal-
welette, elikkä niitä jumalita joita teidän Isän-
ne palwelit sillä puolen »virtaa, eli Amorrerein
jumalita, joiden maasa te asutte. Mutta mi-
nä ja minun huoneni palwelemme HERraa.

16. Niin wastais Kansa, ja sanoi: pois se
meistä, että me hyljaisimme HERran, ja pal-
»velisimme muita jumalita.

17. Sillä HERra meidän Jumalamme on
se, joka johdatti meitä ja meidän Isiämme-
gyptin maalda orjuden huoncsta: ja joka teki
meidän silmäim edesä niitä suuria tunnusmerk-

kejä, ja »varjeli meitä kaikella matkalla, jon,
me waelsimme, jakaikkein Kansain seasa, joi,
den läpitze me kawimme.

18. Ia HERm ajoi meidän edestämme ulo<kaiken Kansan, jaAmorrerit, jotka asuit maa.sa: niin me myös palwelemme HERma, sil,
la han on meidän Jumalamme.

19. Ia losua sanoi Kansalle: et te taidapalwella HERm, sillä hän on pyhä Jumala-ja hän on kiiwas Jumala, joka ei säästä tei<danrikostanne jateidän syndejänne.
20. Kosta te hyljätte HERran, ja palwe-

lette. lnuukalaisia jumalita; niin hän käändähänens, ja teke teille pahaa, hukutta teitä smjälken, kuin hän teille hywää teki. * * 1 2, - >~
21. Niin sanoi Kansa Iosualle: Ei suingan,

waan me palwelemme HERma.
22. Ia losua sanoi Kansalle: te oletta teit,

lenne todistajat, että te walitzitte teillenneHERran, palwellaxenne händä. Ia he Onoit: me olemme todistajat.
23. Niin pangat nyt teidän tyköänne muu»

kalaiset jumalat pois, jotka teidän seasanne
owat: ja kumarrakar teidän svdamenneHERran Israelin Jumalan IMo.

24. IaKansi» sanoi Iosualle: me tahdom-me palwella HERma meidän
ja olemme hänen änellms kuliaiset.

25. Niin losua teki sinä päiwänä liitonKan-san kansa: ja asetti säädyn ja oikeuden heidäneteens Sikemisa.
26. Ia losua kirjoitti kaikki nämät sanat

Jumalan Laki kirjaan: ja otti suuren kiwen,
ja pystytti sen siinä mmmen alla*, joka oli
HERran Pyhäsä. *

, Mos. ,5:4. Duom. ?: 5
27. Ia losua sanoi kaikelle Kansalle: Ka>

tzo, mmä kiwi pitä oleman todistus meidän
waihellamme: sillä hän on kuullut kaiki HER-mn puhet, jotkahän meidän kansamme puhu-
nut on: ja pitä oleman teillen todistus, ettet
te teidän Jumalalanne kiellä.

28. Ia niin andoi losua Kansan menni,
itzekungin perindöönsä. * * Duom.,: «.

in. 19. Ia sen jälken tapahdui, että losua
Nunin poika, HERran palwelia kuoli, sapaj»
ja kymmenen ajastäikaisna. * * Duom. 2:«.

30. Ia he hautaisit l)änen oman perityn
maanft
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maansa rajoin, TimnathSemkiin, joka on
Ahmimin »vuorella, pohjan puolella Gaasin
wuotta.* * Duom. 2:9.

,1. Ia Ismel palweli HERma kaikkena
Josuan elinaikana: niin myös kaikkena wan«
him mitten elinaikana jotka kauwan aikaa Jo-
suan perästä elit, ja tiesit kaikki HERran teot,
jotka hän Israelille tehnyt oli.

32. Ia Josephin luut, jotka Israelin lapset

olit tuonet Egyptistä*, hautaisit he Sikemiin,
siihen pellon kappalehen, kuin Jakob osti He-morin Sikemin Isän lapsilda, sadalla pennin»
gilla7. Ia se tuli Josephin lasten perinnoxi.
* 1 Mof. 50: 25. , Mos. 1;: 1?. 1° 1 Mos. ;;: iy.

33. Niin kuoli myös Elmzar Aaronin poika:
ja he hautaisit hänen Gibmthisa, joka oli hä-
nen poikans Pinehaxen oma, joka hänelle E-
phmimin »vuorella annettu oli.

Josuan Kirjan loppu.

Duomarein Kirja
Josa on:

~eH>itä Israeliti» teit Josuan kuoleman jälken, he »oitlt Adonißeselin, lemsalemin jaKan«nealat«
set. Kalebtsta ja Kenitaista, tap. 1.

ii. Että he palwelit Jumalala, Josuan j<lwanhi»nbaineläisä, jakuinga he annettin pakanain ala, että
h« niin usein luowuit HERrasta. Ia Jumala sitte heille lähetti »vapahtajat, kuin oli: Othniel, Ehud, Sam-
g«, Debora ja Barak, jotka heitä »vapahdit, kap. 2. 3. 4> 5.

n». Gideonista, joka kukisti Vaalin Altarit, ja »vapahti Israelin Midianitailda, kap. 6. 7. Ia Abi-
melelistä, joka tuli Sikemin Kuningaxi, tap. y.

lv. Tholasta, lairista ja Itphlasta, jolta löit Ammonitat, ja Ephraimin lapset kapinansa tähden,
lap. io. ii. 12.

v. Sunsonista, hänen naimisestansa, ja sobasia«»s Philisierejä wastan, ja hänen kuolemastansa kap.
i,. 14. 15. 16.

VI. Mikan Jumala»! palweluxeila ja epäjumalasta, jonga Danin lapset otit pois: jakuinga he »voitit
lailn», joka sitte kutzuttin Danixi, tap 17. 18.

v». Gibeonitaitten kauhlasia huorudesta lewitain jalkawaimon kansa. Ia luinga Nenjamitat sen syyn
tähden surliast, lyötin

,
ja jäänet sait »vaimoja, tap. 19. 20. 21.

1. Luku.
'Josuan kuoldua, saaluda HLRraldakäs-kyn sotia Rananealaisia wastan, otta Simeonin«wurensa ja saa woimuxen. v <l>thnielin ur-

hollisuus ja palka: Renitaiten asundo, ja Ju-van lawiambi woitto- «i Monikahdat suku-kunnat sallimatRananealaiset asua kanfans.
l- tapahtui Josuan kuoleman jälken, et-

X la Israelin lapset kysyit HERralda *,<v sanoden: kuka meistä enM mene so-
taan ylös Kananerejä wastan? ' 4Mos. 27:«.

Duom. 20: ,8.

IaHERra sanoi: ludan pitä menemän:
Katzo, minä annoin maan hänen käsiinsä.

3. Niin sanoi Juda weljellens Simeonille:

käy minunkansani minunarpaani, sotiman K i-
nanerejä wastan : niin minä myös menen sinunarpaas sinun kansaS: ja Simeon meni hänen
kansans.

4. Kosta luda sinne ylös meni, andoiHEr-
ra hänelle Kananerit ja Phereserit heidän ka-
siins: ja he löit Besekisa kymmenen tuhatta
miestä.

5. Ia he löysit Adonl Besekin Besekistä, ja
ftdeit heitä wastan : ja löit Kananerit ja Phe-
reserit.

6. Mutta Adonißesek pakeni, ja he ajoit
händä taka, sait hänen kiinni ja leikaisit hänel-hä peukalot käsistä ja jalwoista.

7. Niin sanoi Adonißesek: seitzemänknmmen-
dä
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da Kuningasta leikatuilla peukaloilla heidänkäsistäns ja jalwoistansa, hajit minun pöytäni
alla: Niinkuin minä tein, niin on Jumala mi-
nulle maxanut: jahe weit hänen Jerusalemiin,
ja siellä hän kuoli.

8. Mutta ludan lapset sodeit lerusalemita
wastan, ja»voitit sen, ja löit sen miekan teräl-
lä, ja poltit kaupungin.

9. Sitte matkustit ludan lapset ales soti-
man Kananerejä wastan, jotka»vuorella asuit,
eteläänpäin, ja laxoisi».

io.Mmi »nyös JudaKananerejä wastan, jot-
ka Hobronis* asuit (mutta Hebron kutzuttin
muinen KiriathArba) ja löit Sesam, Ahlman
jaThaimain, -x ' Jos. 10: 26. 1. n: ,1.

t Jos. 15:14.
ii. Ia meni sieldä Debirin asuwim was-

tan (mutta Debir kutzuttin muinen Kiriath
Sepher.)'* * Jos. ,5:15

12. Ia Kaleb sanoi: jokaKiriath Sepherin
työ ja sen »voitta, hänelle annan minä tyttäre-
ni Aksan emännäxi. * * Jos. ,5: »s.

13. Niin moitti sen Othniel Kenan Kalebin
nuoremman weljen poika, jahän andoi tyttä-
rens Aksan hänellä emännäxi.

14. Ia se tapahtui kosta hän tuli, että hän
neuwoi händä anoman peldoa Isäldänsä: ja
hän astui aasins pääldä alas': niin sanoi Ka-
leb hänelle: mikä sinun on? * los. 15: 18.

15. Hän sanoi hänelle: anna minulle, siv«
'naus, Ma sinä annoit minulle kunvai» maan
O), anna myös minulle metinen maa. Niin
andoi Kaleb hänelle metiset maat ylhäldä ja
alhalda. ( » ) Ebr. lounaisen maan.

16. laKmiterin Mosexel» apen * lapset me-
nit palmu Kaupungista f. Juda»» lasten kansa
ludan korpeen, etelään päin Amdia: jahe me-
nit ja asuit Kansan seasa. *

- Mos. ,8: 1.

4 Mos. 10: 29. l. 24: «1. Dnom. 4: 11.

1 Sam. 15: 6. 1-5 Mos. 34: ;.

17. Ia Juda meni weljens Simeonin kan-
si», jahe löit Kananerit kuin Sephatis asumat:
faWvitit sen, jakutzuit Kaupungin Hormah.

18. Simlikin moittiJudaGasan rajoinensa
ja Astalonin rajoinensa, jaEkronin rajoinensa.

19. Ia HERm oli ludan kansi», niin että
hän omisti »vuoret, silla ei han woinut niitä a-

jaulos, kuin laxois asuit: sillä heillä »litraatäiset »vaunut. * * Jos. ,7: ,6. „.

20. Ia he annoitKalebille Hebronin, niil»,
kuin Moses sanonut oli': jahän ajoi siitäulozkolme Enakin poikaa. *

4 Mos »4:los. 14: ,;. l. 15: iz.
,

21. Mutta Venlaminin lapset ei ajanetI5buseriä pois, jotkaasuit Jerusalemisi»: jaAbuserit asuit Venlaminin lasten tykönä Ien»)
salemisa, tähän päiwään asti. * * Jos. ~:<!,.

l. »z: ,8. ,San». 5: 6, 7.
22. Meni myös Josephin huone ylös Bech°Eliin: jaHERm oli heidän kansansa.
23. Ia Josephin huone wakoi BethElita

(joka muinen kutzuttin Luz.) * * 1 Mos. 2«:,,.
24. Ia wartiat sait nähdä miehen käywäi»

Kaupungista, ja sanoit hänelle: osom meille,
kusta Kaupungin sisälle mennän, niin me tttm-
me laupiuden sinun kansas.

25. Ia hän osotti heille Kaupungin sisälle
käytäwän, jahe löit Kaupungin miekan teräl-
lä: mutta sen miehen jakaiken hänen sukunsa,
lastit he menemän.

26. Niin meni se mies Hetherein maaku»,
daan: jarakensi Kaupungin, ja kutzui hana»
Luz *, jokatähän päiwään asti niin kutzutan.'

* Jos. 16:2.
m. 27. Ia eiManasse ajanut ulosßethsea,

M tyttärinens, eikä myös Thaenakia lyttäri-
nensä, eikä Dorin asuwaisia tyttärinens, eikä
lebleamin asuwim tyttärinens, eikä Megid-
don asuwim tyttarinmsä. Ia Kananerit ru-
peisit asuman siinä maasi». * * Jos. ,7 - «-

-28. Ia kosta Israel woimallisexi Mli, teki
hän Kananerit werollisexi, ja ei ajanut heitä
ollmgan ulos.

29. Eikä myös EplMim ajanut ulos K«na-
nerejä, jotka asuit Gazerisa; mutta Kanans-
rit asuit heidän seasans Gazerisa.

zc>. Eikä myös Zebulon ajanutKichroninia
Nahalolin asumassia ulos: waan Kananerit
asuit heidän keffellänsä, ja olit werolliset.

31. Eikä myös Asser ajanut niitä ulos, M
ka asuit Akosa, eikä niitä jotkaasuit ZidonM
Ahelabssa, Ahsibisa, Heloasi», Aphikis jaSle-
hobisa.

32. MMM Asseritat asuit Kananexein seasa,
jotta
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jotka siinä maasa asutt: eciel he nlna a)anet

Eikä myös Naphtali ajanut niitä ulos,
iotka asuit VethSemesa jaBethAnathist», mut-

ta asuit Kananerein seasa, jotka maan aft-
waiset olit; mutta ne jotka VethSemesa ja
BethAnatis olit, tulit heille »verollisexi.

-4 Mutta Amorrerit ahdistit Danin lapsia
muorille; eikä sallinet heitä tuleman laxoon.

« Ia Amorrerit rupeisit asuman muorilla,
Hereesa, Ajalonis ja Salbimisa; niin tuli Jo-
sephin käsi heille rastaxi, jahe tulit »verollisexi.

36. Ia Amorrerein rajat olit siitä kuin käy-
vän ylös Mrabimiin ; kalliosta, ja ylhaldä.

2. Luku.
~ HLRran Engeli nuhtele Israelin lapsia, et-

tei heRananealaisia ajanet ulos. n. Josuan ja
wanhemltten eläisä oliRansa Jumalinen; mut-
ta niiden kuoldua, tulit jalkentulewaiset hui-
kendelewaisexi jawihoitit HEHran. m Awun
unhsttamisen tähden täyty heidän kärsiä paka-
noita.

l. Ha HERmn Engeli astui ylös Gilgalism
Bokimiin, ja sanoi: minä johdatin tei-

dän tänne Egyptistä, jatoin teidän siihen maa-
han, jonga minä mannoin teidän Isillenne, ja
sanoin: en minä tee minun liittoani teidän kan-
sanne tyhjäxi ijankaikkifesti. *

*

i Mos. 17: 7- 5 Mos. ,y: 14» »c.
2. Ia ei teidän pidä ikänäns tekemän liit-

toa tämän maan asuwitten kansa: teidän pitä
maahan kukistaman heidän Almrins: mutta
et te totellet minun ändäni: mixi te sen oletta
tehnet?' * 4Mos. ,;: 5». 5 Mos. 7- ».

l.,»: z.
z. Sanoin minä myös: en minä heitä tei-

dän edestänne aja pois; waan heidän pitä ole-
man teille vauloixi, ja heidän jumalansa teille
werkoixi. * '

, M05 .,,:;». , Mos. 7:16.
Jos. .2:l^

4. Ia kosta HERmn Engeli nämät sanat
puhunut oli kaikille Israelin lapsille: korotti
Kaysa änenst ja itki.

5. Ia kutzuit sen paikanßoklm, ja uhraisitsilnä HERralle.v- 6. Ia koffa losua oli päästänyt Kansan

tykoäns: ja Israelin lapset mennet ihekukin pe-
rindöönsä, maam omistaman;* * Jos. ,4:2».

7. Palweli Kansa lumalata niinkauwan
kuin losua eli; ja koko wanhimmitten aikana
kuin Josuan perän kauwan elit, jaolit nähnet
kaikkia HERmn suuria töitä, kuin hän Israe-
lille tehnyt oli." * los. 24: 21.

8. Mutta kossa losua Nunin poika HER-ran palwelia kuoli, sadan ja kymmenen ajas
taikaisna; * * Jos. ,4: «9, ;o.

9. Ia he olit haudannet hänm perindömaan-sa rajoin, Thimnath Herexeen, Ephmimin
wuorelle pohjan puolelle Gaasin wuorta ;

io. Kosta myös kaikki se sukukunda oli koot-
tu Isäinsä tygö; tuli toinen sukukunda heidänjälkens, jotka ei tundenet HERma, eikä niitä
töitä kuin hän Israelille tehnyt oli.

il. Ia Israelin lapset teit pahaa HERranedesä, japalwelit Vaalia.
12. Ia hyljäisit HERran, heidän IsäinSJumalan, joka heidän Egyptin maalda ulos-

johdattanut oli, ja seuraisit wiemim jumalita,
niidenKansain jumalista, jotka heidän ymbä-
rilläns asuit, ja kumarsit niitä, ja wiyoitit
HERran.

iz. Ia hyljäisit HERran, japalwelit Vaa-
lia ja Astharochia.' *

1 Sam. zi: ,<».

1 Kun. 11:5. »Kun. 2;: 12.

14. Niin julmistui HERmn wiha Israelinpäälle, jaandoi heidän ryöwäritten käsiin, jot-
ka heitä ryöstäisit, ja myi* heitä wihollisten<
käsiin ymbäristölle: jaei he taitanet enämbätä
seisoa »vihollisiansa wastan. *Ps.44:>i. Es^:,.

15. Mutta kuhunga ikänäns he itzens kään-
sit, oli HERmn käsi heitä wastan onnettomu-
dexi, niinkuin HERm heille sanonut, ja niin-
kuin HERm heille wannonut oli: ja he aiwan
kowin ahdistettin. *

*, Mos. ,6? 17, s,.
, Mos. «8. ,5, »c.

m. 16. Ja HERm herätti Duomarit, jot-
ka heitä «»iden käsistä «vapahdit, jotka heitä
ryöstäisit. 'l.,:lo.

17. Niin ei
waan huorin teit »vierasten lumalain kansa,ja kumarsit niitä: he harhailit nopiasti sildatieldä, jomheidän Isäns olit waeldanet, kuul-
laxens HERran kä>kyjä: ei he niin tehnet.Mm 18. Kos-
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18. Kosta herätti heille Duomarit,

niin oli HERra Duomarein kansi», ja»varjeli
heitä heidän »vihotlistens käsistä niinkauwan
kuin Duomari eli : silla HERra armahti hei-
dän huokauxens päälle niiden tähden, jotka
heitä waiwaisit ja ahdistit.

19. Mutta kosta Duomari kuollut oli, pa-
laisit he, ja turmelit sen enämmin kuin heidän
Isänsä*, seuraten »vieraita jumalita, pal-
welien ja kumartain niitä, ei he luopunet teois-
tansa, eikä kowasta tiestänsä. *l. z : „

20. Sentähden julmistuiHERran wiha niin
Israelin päälle, että hän sanoi: että tämä
Kansa rikkoi minun liittoni*, jonga minä käs-
kin heidän Isillensä, ja ei kuullut minun anda-
Ni :

* * 4 Mos. ,;: 55.
21. Niin en minä myös tästedes yhtäkän aja

pois heidän edestäns niistä pakanoista, jotka
losua jättikuoltuansa.

22. Että minä koettelisin Israelia heidän
kauttansa ; jos he pysywät HERran tiellä, ja
waeldawat niisä kuin heidän Isäns owat pysy-
net, taika ei.

23. Ia HERra jätti nämät pakanat ettei
hän nopiasti heitä ajanut ulos: ja ei andanur
heitä Josuan käteen.

3. Luku.
maalle jäänetpakanat luetellan. n.

Israelin 8. wuotinen orfus, ja siitä wapahdus
Atdnielin kalitta, m. Laas 18. ajastaikanen
rangaistus, ja siitä pelastus Ehndin kautta, jo-
ka surmais Rnningas Eglonin. iv. Samgår
lyö vuo. philistenä karjan karerella.
I. närnät owat ne pakanat kuin HERmjätti Israelia kiusaman*; kaikkia niitä
jotka ei lnitän tiennet kaikista Kanaan sodista.

* s Mof ?: 22.
2. Ainoastans että Israelin lasten sukukun-

da olisit oppinet sotiman; ne kuin ei ennen so-
dasta mitan limnet.

3. Wiisi Pbilisterein Päämiestä, -ja kaikki
Kananerit, Zidomerit ia Heweru, jotka asuit
Libanonin «vuorella; Baal Hermonin «vuores-
ta Hemachiin asti. * °* s Mos. ; -5. Jos ~:,.

>4. Ia he jäit kiusaman Israelia, että tiet-
täisin jos he tottelisit HERran käskyjä, jot-

ka bän oli kästenyt heidän Isillänsä Mosserei»kautta.
ii. 5. Kosta Israelin lapset asuit keskellä Ka-

nanereja, Hetherejä, Amorrerejä, PhereserMHewereja ja lebuserejä:
6. Otit he heidän Mttäritäns emännäxija annoit Mäntänsä heidän pojillensa

welit heidän jumalitctnsa. *

*2Mos. 2,:;2. 5 Mof. 7:34.
7. Ia Israelin lapset teit pahaa HERranedesä, ja unhotit HERmn heidän Jumalan-sa: ja palwelit Vaalia jametzistöitä.
8. Niin julmistui HERran wiha Israelinpäälle, jamyi heidän Kuscmßisathaimin Me-

sopotamian Kuningan kateen: ja Israelin lap-
set palwelit Kusanßisathaimia kahdexan ajas-
taikaa.

9. Ia Israelin lapset huusit HERmn tya>,
ja HERra herätti heille »vapahtajan, joka hei»
ta «vapahti; Othnielin Kenaxen Kalebin nuo-
rimman »veljen pojan.

10. Ia HERran hengi tuli hänen päällens,
ja hän oli Duomari Israelisi», joka myös lä-
xi sotaan: Ia HERm andoi tullaKujan Ri-
sathaimin Syrian Kuningan hänen käsiinsä,
että hänen kätensä tuli woimallisexiKusan R>-
sathaimin päälle.

11. Ia maa lepäis neljäkymmendä ajastat-
ka*: ja Othniel Kman poika kuoli. *l z: 2»,.

m. 12. Mutta Israelin lapset teit wielä pa-
haa HERmn edesä: niin wahwisti HERra
Eglonin Moabiterein Kuningan Israelia wal)
mn, että he pahaa teit HERran edesä.

iz. Ia hän kokois tygöns Ammonin lapset,
ja Amalekiterit: ja meni, ja löi Israelin, ja
omisti palmu Kaupungin.

14. Ia Israelin lapset palwelit Eglollia
Moabiterein Kuningasta kahdexantoistakynp
menda ajastaikaa.

15. Niin huusit Israelin lapset HERran ty»
gö, ja HERm herätti heille wapahmjan, E-
hudin Gemn pojan, leminin pojan, joka ol»
kurittu: Ia Israelin lapset lähetit hänen kan»
sans lahjoja Eglonille MoabitereinKuninaalle-

-16. Ia Ehud teki kaxiieräisen nnekan hänel-
lms, kynärätä pitkän: ja sidoi waattens ala,
oikian reitensä päälle. .

17. Ia
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« Ia kandoi lahjoja Etonille Moabite-

m'n Kuningalle: jaEglon oli sangen lihawa
18. Kosta hän oli lahjat andanut pois ha-

neloänsa, päästi hän Kansan, jotka olit lah-
joja kandanet.

19. Niin palais hän niistä epäjumalistaGil-
galisa, ja sanoi: minulla on, Kuningas, jo-
takin salaista sinulle sanomista. Niin hän sa-
noi: wait: ja kaikki menit ulos, jotka hänen
ymbanlläns seisoit:

. .<.

20. Ia Ehud tull hanen tygöns, ,a han is-
tui suwisalisa, kuin hänellä oli, yxinänsä. Ia
Ehud sanoi : minulla on Jumalan sana sinun
tygös: niin nousi hän istuimeldansa.

21. Mutta Ehud ojensi »vasemman kätensä,
ja otti miekan oikialda reideldänsä , ja pisti
hänen mahaansa:

22. Niin että kahtva meni sisälle terän kan-
sa, ja lihawus peitti kahwan: sillä ei hän ulos
»vetänyt miekkaa hänen mahastansa : jarapa
ulos muoti hänestä.

23. IaEhud läxi ulos takaowen kautta, ja
sulki salin owet jälkensä, ja lukitzi ne.

24. Kosta hän tullut oli ulos , menit Ku-
ningan palweliat sisälle, ja nait salin owet sul-
jemxi, ja sanoit: taita olla, että hän peitä
jalkojans sulvisalin kammiosi».

25. Ia odotit niin kauwan, että he häpeisit:
ja katzo, ei heille kengän Salin oweja awain-
nut: niin otit he awaimen jaawaisit: jakatzo,
heidän HERransa makais kuolluna maasi».

26. Mutta Ehud pakeni heidän wiipyisänsä;
ja meni ohitze epäjumalitten kumia, ja pääsi
Seirathiin asti.

27. Ia kosta hän sinne tuli, puhalsi hän
torween Ephraimin wuorella: Ia Israelinlapset menit hänen kansans alas wuorelda, ja
hän heidän edellänsä.

28. Ia hän sanoi heille: seuratkat minua:
silla HERra on andanut teidän »vihamiehen-ne, Moabitat teidän käsiinne. Ia he seurai-sit händä, ja woitit Jordanin luotuspaikat
Moabiin päin, ja ei sallinet yhdengän mennäylitzen.

29. Ia tapoit Moabitaita sillä ajalla läheskymmenen tuhatta miestä, kaikki parhat ja

»väkewät sotamiehet ; niin ettei yhtäkän heistäpaäsnyt.
30. Ia niin tulit Moabitat painetuxi sillä

ajalla,lsraelin lasten kätten ala: jamaa lcpäis
kahdexankymmenda ajastaikaa.

IV. 31. Hanen jälkens tuli Samgår Anathin
poikas jahän loi kuusi sataa Philisteriä karjan
karexella : jahän »vapahti myös Israelin. ' l. 5:6.

4. Luku.
i. Israelin 20. wuotinen wiyaus labinin

kautta, ii. Barak mene, waimo - Duomari»
Deboran kästvsta, sotaan labinin päämiestä
Sisserata wastan , ja saa woiton. n>. Sissera
pakene waimon laelin majaan jatapetan siellä.
i- Israelin lapset wielä teit pahaa HER-

-5) ran edesä, kosta Ehud kuollut oli.
2. Ia HERm myi heidän labinin Kana-

nerein Kuningan käteen, joka hallitzi Hazori-
si»*: ja hänen sotajoukkons päämies oliSisie-mf: ja hän asui pakanain Harosethisi».

*los. i,:ii. -j) 1 Sam. 12: y.
3. Ia Israelin lapset huusit HERmn ty-

gö : Sillä hänellä oli yhdexän sataa mmwa»l-
nua, ja hän waiwais tylysti Israelin lapsia
kaxikymmendä ajastaikaa.

11. 4. Ia Debom Prophetissa, Lapidothin
emûda, duomitzi Israelia siihen aikaan.

5. Ia hän asui Debomn palmupuun alla.
Raman jaVethElin wälillä, Ephmimin »vuo-
rella : ja Israelin lapset tulit sinne hänen ty-
göns oikeuden eteen.

6. Hän lähetti ja kutzui Varakin* Abinoa-
min pojan Naphmlin Kedexestä: ja sanoi hä-
nelle: Eikö HERm Israelin Jumala ole käs-
kenyt? mene Thaborin wuorelle, ja ota kym-
menen tuhatta miestä kansas, Naphmlin ja
Sebulonin lapsista. ' Ebr. >i: »,.

7. Ia minä »vedän sinun tygös Sissemn
Jäbin sodanpäämiehen, Kisonin ojan tykönä,
waunuinms ja soMjoukkommsa, ja annan
hänen sinun käsiis.

8. Niin Vamk sanoi hänelle: jos sinä me-
net minun kansani, niin minäkin menen: mut-,
M jolletsinä mene minun kansani, niin en mi-
nä mene.

9. Hän wastais: minä kyllä mmm sinun
kansas, mutta et sinä kunniam woim tällä

Mm 2 tiellä,



tiellä, joms menet: sillä HERm myy Sisse-mn waimon käsiin. Niin Debom nousi ja
meni Varakin kansa Kedexem.

io. Niin kokonkutzui Vamk Kedexem Se-
bulonin jaNaphmlin, ja rupeis jalkaisinmat-
kustaman kymmenen tuhannen miehen kansa:
jaDebom meni hänen kansansa.

11. Mutta Heber Keniteri oli erinnyt Hoba-
bin Keniterin, Mosexen apen, lasten seasta*,
ja pannut majans Zaanaimin tammen tygö,
joka on Kedexen tykönä.

*

4 Mos. ,°: 29. Duom. 1: ,6.
12. laSissemlle ilmoitettin, että BamkA-

binoamin poika oli mennytThaborin wuorelle.
iz. Ia Sissemkokois kaikki hänen waununs

yhteen, yhdexän sama mutaista waunua, ja
kaiken sen joukon,kuin hänen kansans oli, pa-
kanain Harosethistä Kisonin ojan tygö.

14. Ia Debom sanoi Vamkille: nouse, sil-
la tämä on se päiwä, jona HERra on anda-
nut Sissemn sinun käsiis: eikö HERm men-
nyt sinun edelläs? Niin Vamk mmi Thabo-
rin wuorelda alas, ja kymmenen tuhatta mies-
tä hänen peräsänsä.

15. Ia HERm kauhisti Sisseran kaikkein
hänen waunuinsi» ja sotajoukkons kansi» Va-
rakin miekan edesä; niin että Sissem hyppäis
Vaunustansa japääsi jalkapakoon.* *Ps.Bz: ic>.

16. Mutta Bamk ajoi »vaunuja ja sotajouk-
koa Mka pakanain Harosethiin asti: jakaikki
Sisseran joukkokaatui miekan terän edes, niin
ettei yrikän jäänyt.

m. 17. Mutta Sissem pakeni jalkaisinlaelin
majaan, joka oli Heberin senKeniterin emän-
dä: sillä JäbinHazorin Kuningan, jaHeberinsen Keniterin huonen wälillä oli rauha.

18. Niin lael käwi Sissemm wastan, ja
sanoi hänelle: poikke minun Herrani, poikke
minun tygöni, äläpelkä: ja hän poikkeishä-
nen tygöns majaan, ja hän peitti hänen «vaat-
tella.

19. Ia hän sanoi hänelle: annas minun
wähä wettä juodaxeni, sillä minä janon. Ia
hän awais riestaleilin, ja annoi hänen juoda*,
japeitti hänen. * 1.5: 25.

20. Ia hän sanoi hänelle: seiso majan owel-
la, ja jos joku tule ja kysy sinulda jasano: on-
go täällä ketMn? niin sano, ei k«än.

21. Ia lael Heberin waimo otti naula»majast, ja»vasaran kätems, ja meni hilja«n!
hanen tygöns, ja loi naulan läpitzen häne»korwans juuren, niin että se meni maahankiinni: sillä hän makais mstast ja oli hermo,'
toin, ja hän kuoli.

22. Ia katzo, Vamk ajoi Sisserata taka
M lael käwi händä wastan, ja sanoi hänelle'tule, minä osomn sinulle miehen, joms ehil»ja hän tuli hänen tygöns, ja katzo, Sissemmakais kuolluna, ja naula kiinni hänen kor,wans juuresi».

23. Näin nöyrytti Jumala sinä päilvänä
labininKananerein Kuningan, Israelin lal)
ten eteen.

24. Ia Israelin lasten kädet jouduit ja «vah-wistuit labinia Kananerein Kuningasta wab
Mn, siihenasti että he hänen peräti häwitit.

5. Luku.
~ Deboran sa Varakin kiitoswirresil pubuta»

Jumalan hywistä töistä, ja maakunnan endises-tä tilasta, n. Rehoitetan HVRraa kiittämänm. Mstetän mieluisia tähän sotaan, ja laiteta»niitä toisia, iv. Ririoitetan sotawoitto: Rirs-
tan Meros, ja ylistetin lael. v. pilkatan »»i.hollista ja päätetän wirsi toiwotuxella.
1. «liiin «veisais Debom jaBamk Abinoamin

poika sinä päiwänä sanoden:
2. Että Israelin puolesta on täydellisesti kos-

tettu, ja että Kansa andoi itzens mieluisesti sii»
hen ; sentähden kiittäkät HERma. *l. 4: >«.

3. Kuulkat teKuningat, jaottakat waari te
päämiehet: Minä, minä weisim HERralle, ja
HERralle Israelin Jumalalle minä weisan.

4. HERra kosta sinä läxit Seirista', jakä-
wit Edomin kedolda: silloin maa wapisi, tal-
wat myös tiukuit, japilwet pisaroitzir wettä. j
* sMos. 2:;, 4. l. z;: 2. -j- Ps. 86: 8, 9. Ps. 77- l».

Ps, 97:5. Ps. 1.4:7.
5. W'«oret wuosit HERmn edes, itze Si-

nai HERran Israelin Jumalan edesä. *

* ,Mos. ,9: is, ,z. !

6. Samgarin Anathin pojan aikana *,

laelin aikana tiet kalossit, ja ne kuin kohdasimns käymän piti, käwit wääriapolkuja.
»l.z:zi.

7. Taloi-
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» Taloinpojat puumit Israelista, ne puu-

tuit; siihenasti kuin minä Debom' tulin, sii-
henasti kuin minä tulin aitiri Israeliin. * l. 4:4.

8< Hän walitzi uusia jumalita: silloin oli so-
ta portisa: ei siellä nähnyt kilpe eli keihästä,
neljänkymmenen tuhannen seas Israelisi».'

°» 1 Sam. >;: 19, ».

11. 9. Minun sydämmelläni on ilo Israelin
waloamiehistä, he owat hywan lähtöiset Kall-
san seasa: kittäkät HERma.

w. T< jolka ajattekaunisten aasein päällä *,

te jotka istutte oikeudesa, te jotka käytte teitä
myöden, puhukat näistä. * 1.,°: 4. l. ,2:14.

11. Kusa amblljat huusit wedenkandaitten
seasa, siellä julistettakan HERran Vanhurs-
kautta, jahänen Mlonpoikains wanhurstautta
"ssraelisa: silloin meni HERran Kansa port-

,2. Nouse, nouse Debom: nouse, nouse ja
weisa wirsiä, malmista itzes Bamk, fangixi
ota sinun fangitzias sinä Abinoamin poika.

iz. Silloin mpeis se jäänyt mallitzeman »voi-
mallista Kansaa: HERm on hallinnut wake-
witH minun kauttani.

m. 14. Ephmimist * oli heidän juurens A-
malekia wastan, ja sinun jälkes Venlalnin si-
nunKansoisas: Makirift owat tullet hallitziatf,
jaSebulonist kirjoittajat. * 2 Mof. 17:8, iz.

-j-los. ,7: I. Duom.;: 15.
!5- Isastarin päämiehet olit myös Debomn

kansa, ja Isastar oli niinkuin Bamk laxoon
lähetetty jalkawäkinens: Rubenin eroituxes o-
wat suuret sydämen ajatuxet.

,6. Mixis istuit kahden joukon wälillä,kuul-
laxes laumain määkynätä?Rubenin eroituxes
owat suuret sydämen ajatuxet.

17. Gilead' jäi toiselle puolen Jordanin:ja mixi Dan f asui hahtein seasa? Asser § istui
meren salamisi» ja asui langenneisi»kylisänsä.

* Jos. ,;: 24, 25. -f Jos. 19: 40.
§ Jos. 19: -4, »9-

-18. Sebulonin Kansa annoit hengen aldixikuolemaan, Naphmliunyös; kedon korkeudel-
la.* *1.41'4.

iv. 19. Kuningat tulit ja sodeit, silloin so-deit Kanaan Kuningat Taanakisi» Megiddon
weden tykönä: ei he saanet rahaa saali>ensa.

20. Taiwasta sodeit tähdet juoxusans, he so-
deit Sisserata wastan.

21. Kisonin oja kieritti heitä, Kedumin oja,
Kisonin oja: minun sieluni talla wäkewim.

22. Silloin sotkuit hewoisten kawiot heitä,
heidän wäkewittens hädäisesa paosa.

23. Kirotkat Merosta, sanoi HERran En-
geli, kiroten kirotkat hänen asumaistansa: ettei
he tullet HERran awuxi, HERran awuxi
Sangarein seasa.

24. Siunattu olkon lael »vaimoin seasa,
Heberin sen Keniterin emändä: siunattu olkon
hän majoisans »vaimoin seas. * ' Luk. 1:28,42.

25. Kosta hän wettä anoi, niin hän riestaa
andoi: hän kannoi woita kalliisi» maljasi».

26. Hän otti naulan käteensä, ja sepän wa-samn oikiaan käteensä: ja löi Sissemn ja run-
deli hänen päänsä, musersi ja läwisti hauen
korwains juureen.

27. Hänen jalkains juureenkumarsi hän hä-
nens maahan, hän langeis maahan, ja pani
maata: hänen jalkains juureen kumarsi lKn
itzens, ja langeis maahan, siinä kuin hän ku-
marsi itzens, siinä hän myös makais hukutet-
tuna.

v. 28. Sisseran äiti kahoi akkunasta, ja it-
ki huumin häristä: mixi «viipy hänen waununs
tulemasta? mixi owat hänen »vaununsa pyörät
niin jäänet jälken ?

29. Ne wiisaimmat hänen ylimmässist wai-
moistcms wastaisit händä, että hän sanojansa
kertoi.

30. Eikö he löydä ja jaa saalista, jokaitzelle
miehelle piikan taikka kaxi: Ia Sissemlle kirja-
wim ja ommellulta neulalla om-
mellulta»aatteita, kirjawim molemmin puo-
lin kaulan ymbärins, saalixi.

zi. kaikki sinun wihollises min hukk,»,
ton HERra: muna ne kuin sinua rakasia-
war, oltcy» niinkuin Auringo
woimasansi». Ia maa oli lewosa
mendä ajastaikaa.

6. Luku.
l. Israelin lasten ahdistus Midialaisten alla,

ja nuhdellus Prophetan kautta, li. Gldeonin
kuyumus auttajaxi. m. Gide«nin uhri kuluta

M ML. tan



278 Duomarein 6. Luk.
tan ihmen kautta, iv. Hän kukista Vaalin alta-
rin ja melzistön, ja saa lerubßaalin nimen. v.
tVatmista sotaan ja saa wakuturen woitosta,
tunnustahden kautta.
i. Israelin lapset taas teit pahaa HER-ran edesa: jaHERra andoi heidän Mi-
dianiterein kateen seitzemaxi ajastajaxi.

2. Kosta Midianiterein käsi oli olon angara
Israelin päällä: teit Israelin lapset heillens
Midianiterein tähden hautoja muorille, ja luo-
lia ja linnoja.

z. Ia kosta Israel jotakin kylwi, tulit Mi-
dianiterit jaAmalekiterit, jane itäiselda maal-
da heidän päällensä.

4. Ia asetit lerins heitä wastan, ja turmelit
kaiken maan kasivon Gasariin asti; ja ei yhtä-
kän elatusta Israelille jättänet, eikä lambaistu,
härjistä eli aaseista.

5. Sillä he tulit laumoinensa jamajoinensi»,
ja niinkuin suuri Metzäsirkkäin paljous ; että se-
ka he ja heidän Kameltns olit lukemattomat,
ja Nllit häwittämän maata.

6. Niin Israel peräti köyhtyi Midianiterein
tähden. Silloin huusit Israelin lapset HER-
ran tygö.

7. JK kosta Israelin lapset husit HERrantygö Midianiterein tähden.
8. Lähetti HERra Prophetan Israelin las-

ten tygö, joka sanoi heille: näin sano HERra
Israelin Jumala: minä johdatinteidän Egyp-
tistä, ja talutin teidän ulos orjuden huonesta.

9. Ia pelastin teidän Egyptiläisten kädestä,
ja kaikkein kädestä jotka teitä waiwaisit; jotka
minä ajoin teidän edestänne ulos , ja annoin
teille heidän maansa.

ic>. Ia minä sanoin teille : minä olen HEr-
ra teidän Jumalanne, älkät peljätkö Amorre-
rein jumalita, joiden maasi» te asutte *: ja et
te totellet minun ändani. * 2Kun. 17: ,5, 18.

11. ii. Ia HERran Engeli tuli jaistui tam-
men alla Ophrasa, joka loaxen Csriterein I-sän oma oli: ja hänen poikans Gideon tappoi
nisuja wiinakuurnan tykönä, paetaxensa Moa-
biterein edestä. '

i2. Silloin -ilmandui HERran Engeli hä-
nelle, ja sanoi: HERra olkon sinun kansas,
sina wäkewä sotamies.

iZ. Niin sanoi Gideon hänelle: minu»ram, jos HERm on meidän kansamme, milimeidän siis kaikki nämät tapahtunet owat»Kusa owat kaikki hänen ihmmsä kuin meidänIsamme ilmoitit meille, ja sanoit: eikö H'lH>m meitä johdattanut Egyptistä? Mutta nyton HERm meidän hyljännyt ja andanutMdianiterein käsiin.
14. Ia HERm käänsi itzens hänen tygöns

ja sanoi: mene tasa wäkewydesäs, sinä wapai>
dat Israelin Midianiterein kädestä: engö minäole sinun *iSam 12: n. Ebr.,^,^

15. Hän sanoi hänelle: minun HERrM,
millä minä »vapahdan Israelin? Katzo, mmunsukuni on kaikkein köyhin Manassesa, ja miniolen kaikkein pienin minun Isäni huonesa.

16. Ia HERm sanoi hänelle: totisesti minHolen sinun kansas, ja sinä lyöt Midianiterit
niinkuin yhden miehen.

ui. 17. Mutta hän sanoi hänelle: jos minä
olen nyt löytänyt armon sinun tykönäs, niin
anna minulle merkki, että sinä se olet joka »ni-
nun kansani puhut.

18. Ala kumminaan tääldä lähde, siihenasti
kuin minä tulen sinun tygos, ja kannan mi-
nun ruokauhrini ja panen sinun etees. Hän
sanoi: minä olen siihenasti kuins palajat.

19. Gideon tuli jateurasti «vohlan, ja otti
Ephan happamattomia jauhoja, japani lihan
koriin, ja lihan liemen pataan, ja «vei hänen
tygöns tammen ala, japani edes.

20. Ia JumalanEngeli sanoi hänelle: otta
liha ja happamatoin leipä, japane tämän ki-
wen päälle, ja kaada liemi ulos: ja hän teki
niin.

21. Ia HERmn Engeli ojensi sauwans
pään, joka oli hänen kadesänsa, ja satutti li-
haan ja happamattomaan leipään, ja tuli
nousi kiwestä, ja kulutti lihan ja sen happa-
mattoman leiwän. Ia HERran Engeli lw
tois hänen silmäins edestä.

22. Kosta Gideon näki sen oleman HER-mn Engelin, sanoi hän: HERm, HERm,
olengo minä niin nähnyt HERmn Engelin
kaswosta kaswoon !* * l. >;: ».

23. Mutta HERm sanoi hänelle: rauht
olkon sinu-Ue: alapeM, ersinä kuole,!

24- Is



24 Ia Gideon rakensi HERralle Altarin
itinä, jonga hän kutzui rauhan HERmxi. Se
on wielä tänäpänä Esriterein Ijan Ophmsi».

IV. 25. Ia sinä yönä sanoi HERra hänelle:
ota kalpei Isäs härMä, jatoinm kalpei joka
on sciheniännellä »vuodella: jakukista Vaalin
Mvi, joka on sinun Isalläs, ja häwitä me-
hiito, joka siinä tykönä on.

26. Ia rakenna HERralle sinun lumalal-
les Almri tälle korkialle wuorelle, sopiwaiselle
paikalle: ja om toinen kalpeista, jauhm polt-
touhrixi, metzistön puilla kuins hakkat.

27. Silloin otti Gideon kymmenen miestä
valwelioistans, teki niinkuin HERm hänelle
sanonut oli. Mutta hän pelkäis ei saawans
sitä päiwällä tehdä Isäns huonen jaKaupun-
gin asuwaisten tähden, ja teki yöllä.

28. Kossa Kaupungin Kansa amulla nousit,
jakatzo, Vaalin Almri oli kukistettu, jame-
Mö hakattu, joka sen tykönä oli; ja toinen
kalpei pandu polttouhrixi Almrille, joka siihen
raketti, oli.

29. Ia he sanoit toinen toisellms: kuka on
tämän tehnyt? kosta he wisust kyselit ja tutkis-
telit; niin he sanoit: Gideon loaxen poikase» teki.

30. Niin Kaupungin asuwaiset puhuit loa-
xelle, sanoden: anna poikas tulla tänne, hä-
nen pitä kuoleman: sillä hän on Vaalin Alta-
rin kukistanut, ja metzistön hakannut, joka
siinä tykönä oli.

31. Niin loas sanoi kaikille jotka seisoithända wastan: riitelettekö te Vaalin puolesta?
autatteko te handä? jokariitele hänen puoles-
lans, sen pitä kuoleman ennen amua: jos hänon jumala, niin kostakon itze, että hänen Al-
tarins on kukistettu.

32. Ia siitä päiwästä kutzui hän hänen le-rubßaal*, ja sanoi: Baal kostakon itze, että
hänen AlMrins kukistettu on. *1.7: ~

V. 33. Kosta kaikki Midianiterit ja Amaleki-
terit, ja ne imiselda maalda kokoisit itzens yh-
teen; jamenit ja sioitit heitäns, lesreelin laroon:
. 34. Nun HERmn hengi täytti Gideonin,,a hän puhalsi Vasunaan, ja kutzui Abieserinseuraman itzeemä.

35- Ia hän lähetti sanan koko Manasselle,

jakutzui myös heitä seuMman händäns. Han
lähetti myös sanan Asserille, Sebulonille ja
NaphMlille, ja hekin tulit heitä wastan.

36. Ia Gideon sanoi Jumalalle: jos sinä
wapahdat Israelin minun käteni kautta, niin-
kuins sanonut olet.

37. Katzo, minä panen millaisen nahan pi-
halle: jos kaste mle ainoastans nahan päälle,
ja kaikki muu maa on kuiwa ; niin minä ym-
märrän ettäs minun käteni kautta Israelin
wapahdat, niinkuins sanonut olet.

38. Ia se tapahtui niin: kosta hän toisna
päiwänä warhain nousi, kääri hän nahan ko-
koon, japusersi kasten nahasta, jatäytti mal-
jan »vedestä.

39. Ia Gideon sanoi Jumalalle: älkön si-
nun «vihas syttykö minua wastan, jos minä
wielä kerran puhun: minä koettelen «vielä ker-
ran sitä nahalla: anna ainoastans nahan kui-
wan olla, jakaikella muulla maalla kasten.

40. Jumala teki myös niin sinä yönä: ja
nahka ainoastans jäikuiwaxi jakaste tuli kai-
ken maan päälle. * * Ps. 72: 6.

7. Luku.
1. Gideon lähte sotaretkelle, ja saa kästyn so-

tawäen wahendämisestä, pelkuritten koria pääs-
tämisellä, li. Ruule unen juteldawan tNidia-
laisten leirisi, m. Mene huowinensa »Nidialai-
sia wastan, ja saa kunniallisen woiton
1. hilloin nousi lerubßaal ( se on Gideon)

warhain amulla, ja kaikki tvmi kuin
hänen kansans oli, ja sioitit heitans Harodiy
lähten tygö; niin että Midianiterein leiri oli
pohjan päin, »vartian kukkulan takana, laxosa.

2. Ia HERra sanoi Gideonille: ylönpaljo
on wäke sinun kansas : Jos minä andaisin Mi-
dianin heidän kasiins, kerstais Israel itzens
minua wastan, ja fanois: minun käteni »va-
pahti minua.

3. Niin anna nyt huuta Kansan korwis, jasanoa: joka pelkuri ja hämmästynyt on, pa-
laitkan* ja nopiast riendakan itzens Gileadin
wuorelda. Silloin palais Kansaa takaperin
kaxikolmattakymmenda tuhatta, jakymmemn
tuhatta jäi. *sM°f.-o:8. 'Matt. ;: 56.

4> Ia HERra sanoi Gideonille: wielä on
paljo
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paljo Kansaa, »vie heitä wedm tygö, siellä
minä koettelen heitä sinulle: Ia josta minä sa-
non sinulle: tämä mmgön sinun kansas, hän
myös mene sinun kansas: ja josta minä massanon sinulle: älkön hän mengö sinun kansas,
ei hänen pidä menemän.

5. Ia hän «vei Kansan wedm tygö: Ia
HERra sanoi Gideonille: jokawettä latki kie-
lelläiis niinkuin koira latki, aseta händä eri-
näns seisoman: niin myös kaikki, jotka hei-
täns polwillens kumartamat juodesansa.
- 6. Silloin oli niitä, jotka latkeit kädestäns
suuhunsa, kolmesataa miestä: ja kaikki muu
Kansa olit kumartanet polwillensa juoman
wettä.

7. Ia HERra sanoi Gideonille: kolmen sa-
dan miehen kautta, jotka latkeit, »vapahdan
minä teitä, ja annan Midianiterit sinun käsiis:
mutta kaikki muuKansa mengän kukin siallensa.

8- Ia Kansi» otti ewän myötäns jaVasu-nansa, mutta kaikki muut Israelin miehet an-
no, hän mennä itzekungin majaans: ja lvah-
wisti itzens ainoastans kolmella sadalla miehel-
lä: Ia Midianiterein leiri oli hänen edesäns
alhalla laxosi».

11. 9. Ia HERra sanoi sinä yönä hänelle:nouse ja mene alas leiriin: sillä minä olen an-
danut heidän sinun käsiis.

10. Jos sinä pelkät mennä sinne, niin anna
sinun palwelias Puran mennä sinun kansas
leiriin.

11. Ettäs kuulisit mitä he puhumat, sitte si-
nun kätes wahwistulvat ja sinä menet leiriin.
Niin hän meni palwelians Puran kansa lei-
riin, sille paikalle kusi» «vartiat olit.

12. Mutta Midianiterit jaAmalekiterit, ja
kaikki ne itäiseldä maalda, makaisit laxosa
niinkuin metzäsirkkain paljous*: jaheidänKa-
»nelins olit lukemattomat., niinkuin sanda me-
ren reunalla paljouden tähden. *l. 6:;, 5,,,.

iz. Kosta Gideon tuli, katzo, niin jutteli
yri kumpanillms unen, ja sanoi: katzo, minä
näin unda, ja olin näkewänäns ohraisen poro-
kakun kierittämän itzens Midianiterein leiriin,
ja tulewan majaan asti, ja lyömän sen päälle,
niin että se langeis maahan, ja kukistawansen ylösalaisin, niin että maja maasi» oli.

14. Jolle se toinen wastais, ja sanoi: e, s,
ole muuta, kuin Gideonin Joaxen pojan senIsraelin miehen miekka: Jumala on andanutMidianiterit hänen käsiinsä, kaiken heidän so-mjoukkons kansi».m. 15.Kosta Gideon kuuli unen iuteldawauja sen selityxm, niin hän kumartm rukoili: ja
palais Israelin leiriin, ja sanoi: «valmijca-
kat itzenne: sillä HERra on andanut Midia-niterein sotajoukon teidän käsiinne.

16. Ia hän jakoi ne kolme sataa miestä kol-
meen joukkoon: ja andoi Basunat heida» jo-
kaitzen käteens ja tyhjät sawiastiat, ja lamput
astiain sisälle.

17. Ia sanoi heille: katzokat minua, ja teh-kät te niin: katzo, kosta minä tulen leirin ää-
reen, niinkuin minä teen, niin myös te tehkät.

18. Ia minä puhallan Vasunaan, jakaikkikuin minun kansani owat; niin myös teidän
pitä puhaldaman Vasunaan kaiken leirin ym-
bärins, ja teidän pita sanoman: (tasa) HEr-m ja Gideon.

19. Silloin tuli Gideon leiriin, ja sata mies-tä kuin hänen kansans olit, ensimäisten wa»>
tiain tygö, jotka siellä asetetut olit, herätit he
ainoastans »vartiat, ja puhalsit Basuniin, ja
rikoit sawiastiat, kuin olit heidän käsisans.

20. Ia ne kolme joukkoopuhalsitVasiinaan,
jarikoit sawiastiat, mutta lamput he temmai-
sit «vasembaan kätems, ja Basunat oikiaan
käteensä, joihin he puhalsit, jahuusit: (tasa)
HERran ja Gideonin miekka.*

* Ps.«,: io. Es. 9: 4.
2i. Ia jokainen seisoi siallansa leirin ymbä-

rillä. Silloin rupeis kaikki leiri juoxeman,
huutaman japakeneman.

22. Ia kosta ne kolme sataa miestä puhalsit
Basuniin, sowitti HERm niin, etta yhd»
miekka käändyi toista wastan kaikesa siinä so-
mjoukosi»': ja somwäki pakenit Bethsittahn
Zeredathaan, Abel Meholan rajan »viereen,
Tabathin tygö. * 1 Sam. ,4: »

«AikaK.»o: ,», 24.
23. Ia Israelin miehet kokounnuit Naphta'

lista, Asserista jakaikesta Manassesta, jaajoit
Midianitereitä mka.

24. Ia Gideon lähettt sanansaattajatka^ke!»
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telit Ephraimin wuorelle, sanoden: tulkat alas
Midianitereitä wastan, ja ennättäkät heildä
weoet Vethßaraan ja Jordaniin asti. Niin
kokounnuit kaikki Ephraimin miehet, ja ennä-
tit medet Vethßaraan jaJordaniin asti.

25. Ia he otit kaxi Midianiterein päämiestä
kiinni, Orebin ja Zebin, ja tapoit Orebin O-
rebin kalliolla, ja Zebin he tapoit Zebin wiina-
kuurnasa: jaajoit Midianitereitä taka: Mut-
ta Orebin ja Zebin pään kannoit he Gideonil-
le Jordanin ylitzen. " * Ps. «z : ». Es. l<> : ,6.

8. Luku.
». Gideon lepyttä ne napisewaiset Ephraimin

miehet, n. Aja wihollisia taka, ja löytä Suko-
tin ja pnuelin asuwaiset wastahakoisixi. m.
Saawutta Sebahn ja Zalmunan. ja rangaise
Sukotin japnuelin. iv. Estele tulla päämiehe-
ri: ja teke saalista kullaisen pääliswaatten, joka
on tila epijumalttteen, v. Gideonin hallitus,
pojat ja kuolema.

i. ftza Ephmimin miehet sanoit hänelle: mi-
xis tämän meille teit: ettes kutzunut mei-

tä, kosta sinä menit sotiman Midianitereitä
wastan? ja he riitelit komin hänen kansans. *

* l. 12: 1.

2. Niin hän wastais heitä: mitä minä olen
nyt tehnyt niinkuin te? Eikö Ephmimin »viina-
puun oxa parembi ole, kuin AbiEzerin koko
wiinamarjan läjä?

3. Jumala andoi Midianiterein päämiehet
Orebin ja Zebin teidän Wnne, kuinga olisinminä taitanut niin tehdä kuin te teitte? Iakosta hän sm sanoi, asemi heidän wihansi».

11. 4. Kosta Gideon mli Jordanin tygö,
meni hän sen ylitze, ja ne kolmesataa miestäluin hänen kansans olit, ja olit wäsynet jaa-
lvit taka.

5- Ia hän sanoi Sukotin asuwaisille*: an-dakat tämän wäen kuin minun kansani on wä-
ha leipää, sille he owat wäsynet, että minä
sallin aja Midianiterein KuningaiM Sebath
la Zalmunat mka. *

, Mof.;;.- ,7.
.6. Mutta Sukotin päämiehet sanoit: ongo
Tebahn ja Zalmunan kämmen juuri jo sinuntadesäs; että meidän pitä sinun sotawäelleS«'pää andaman?

7. Gideon sanoi: Sentähden kosta HERm
minun käsiini anda Sebahn ja Zalmunan;
niin minä muserran teidän lihanne korwen or-
jantappuroilla, ja ohdakkeilla.

8. Ia hän meni sieldä ylös Pnueliin, ja pu-
hui heille myös niin: Ia Pnuelin Kansa was-
tais händä niinkuin Sukotingin miehet.

9. Niin puhui hän myös Pnuelin Kansalle,
sanoden: kosta minä rauhasi» palajan,kukistan
minä tämän tornin.

ili. 10. Mutta Sebah ja Zalmuna olit Kar-
korisi», ja heidän sotajoukkonsa heidän kansans
lähes wiisitoistakymmmdä tuhatta, kaikki jot-
ka jäitkoko soMlväen joukosta idäiseldä maal-
da: sillä sata jakaxikymmendä tuhatta miekan
wetäwä miestä oli siellä langennut.

11. Ia Gideon meni ylös niiden tietä jotka
majois asumat idäisellä puolen Nobathia ja
lagbehata: ja löi sen leirin: sillä he olit surut-
tomat.

12. Ia Sebah ja Zalmuna pakenit, mut-
ta hän ajoi heitä Mka, ja sai ne kaxi Midiani-
terein Kuningast Seban jaZalmunan kiinni *,
japeljäcti kaiken heidän sotawäkensä.

* Ps. 8,: ,2.

13. Ia Gideon loaxen poika palais sodas-
ta ennenkuin Auringo nousi:

14. Ia sai yhden palwelian kiinni, joka oli
Sukotista, ja kysyi haneldä: ja se kirjoitti hä-
nelle Sukotin päämiehet ja»vanhimmat, seitze-
män kahdexattakymmendä miestä.

15. Ia hän tuli Sukotiin Kansan tygö, ja
sanoi: katzo, tasa on Sebah jaZalmuna, joil-
la te pilkkaisitte minua, sanoden: ongo Se-
bahn ja Zalmunan kämmen jo juuri sinun ka-
desäs, että meidän pidäis sentähden sinun soM-
wäelles, joka »väsynyt on, leipää andaman?

16. Ia hän otti neKaupungin «vanhimmat,
jakorwen orjantappuroita, ja ohdakkeita: ja
andoi Sukotinmiehet piestä.

17. Ia kukisti Pnuelin tornin, ja tappoi
Kaupungin Kansan.

18. Ia hän sanoi Sebahlle jaZalmunalle:
mingämuotoiset nnehet ne olit kuin te tapoitte
Thaborisi»? he sanoit: ne olit sinun muotoises,
jakaunit kuin Kuningan pojat.

19. Ia hän sanoi: ne olit minun weljeni, mi-
Nn nun



nun äitini pojat: Niin totta kuin HERm elä,
jos te olisitte andanet heidän elä, niin en mv-
pais minä teitä.

29. Ia hän sanoi letherille hänen esikoi-
sellensa: nouse ja tapa heitä, mutta nuorukai-
nen ei »vetänyt miekcans, sillä hän pelkäis, että
hän oli wielä nuorukainen.

21. Mutta Sebah jaZalmuna sanoit: nouse
sinä meitä lyömän: sillä niinkuin mies on, niin
on myös hänen woimansi». Niin Gideon nou-
si, ja'tappoi Sebahn ja Zalmunan, ja otti
nastat kuin heidän Kameleins kaulas olit.

IV. 22. Silloin sanoit Israelin miehet Gi-
deonille: hallitze sinä meitä, sinä ja sinun poi-
kas, ja sinun poikas poika: sillä sinä «vapahdit
meidän Midianiterein käsistä.

23. Mutta Gideon sanoi heille: en minä tah-
do hallita teitä, ei myös minun poikani pidä
teitä hallitzeman; waan HERra olkon teidän
hallitzianne.

24. Ia Gideon sanoi heille: yhtä minä a-
non teildä, jokainen andakon minulle korwa-
rengat kukin saalistansa; sillä he olit Isinaeli-
tit, ja heillä olit kullaiset korwarengat.

25. Ia he sanoit: me annamme mielelläm-
me: ja lewitit waatten, jonga päälle itzekukin
heitti ne korwarengat kuin he ryöwännet olit.

26. Ia ne kullaiset korwarengat, joim hän
anonut oli, painoit tuhannen ja seitzemänsama
(sikli) kuldaa; ilman nastoita, käädyltä ja
purpum «vaatteita, joita Midianiterein Kunin-
gat kannoit, ja ilman heidänKameleins kullai-
sim kaulan sileitä.

27. Ia Gideon teki niistä pääliswaatten *,
ja vani sen omaan Kaupungiins Ophman: ja
koko Israel teki huorin sen jälken siinä: ja se
tuli Gideonille ja hänen huonellms paulaxi.

*

2 Mos. 28: 4, 6.
V. 28. Ia niin Midianiterit alettin Israelin

lasten edesä: ja ei enämbätä ylösnostanet pää-
tänsä: jamaa oli lewosa* neljäkymmendä ajas-
taikaa, niinkauwan kuin Gideon eli. 'l z: „.

29. Ia lerubßaal loaxen poika meni ja
asui omasi» huonesansi».

30. Ia Gideonilla oli seitzemänkymmendä
poikaa, jotka hänen kupeistans tullet olit, silla
hänellä oli monda emändätä.

31. Ia hänen jalkawaimons joka häm»,Sikemis oli, synnytti myös hänelle pojan i!kutzui hänen nimens Abimelek. ' "

32. Ia Gideon loaxen poika kuoli hynM
»»alla, ,a haudamn Isans loaxen hautaanQ»phmsi», joka Esriterein Isän oma oli.

33. Kosta Gideon kuollut oli, käänsilin Kansi» ihens huorintekemän Vaalin jälken
ja teit Vaalßerithin * itzellmsä jumalaxi '

'1.y:4.
34- Ia Israelin lapset ei enämbätä muistat

net HERma heidän Jumalalansa; joka hei-dän wapahti kaikilda heidän wihollisildans,ymbäristöldä. .
35. Ia ei he tehnet yhtän laupmtta lerub,

Vaalin Gideonin huonelle, kaikesta hywästi
kuin hän Israelille teki.

9. Luku.
1. Abimelek miellyttä Sikemitat puolellensa,

jatappa ?o, weljeansä. n. lothamin wertaue,
ja Sikemin kapina m. Gaal pitä nenwoo;
mutta 2lbimelek woitta hänen jakukista Sike-
min. iv. Abimelek saa ilkiän lopunLhebeye»
alla.
I. HHutM Abimelek lerubßaalin poika, me-

ni Sikemiin äitins weljein tyqö, pchui
heille jakoko Aitins Isän huonen sukukunnal-
le, ja sanoi:

2. Puhukat nyt kaikkein päämiesten korwisa
Sikemistä: mikä teille on parembi että seitze-
mänkymmmdä niiestä, kaikki lembßaalinp»
jat, hallitzewat teitä, eli jos yxi mies hallitze
teitä? Ja ruistakat että minä olen teidän luun-
ne ja lihanne. * *l. 8:;,.

F. Niin puhuit hänen äitins »veljet kaikki nä-
mat sanat hänestä, kaikkein Sikemin päämies)
ten korwisa : ja heidän sydämensä käättin Abi»
Melekin jälken, sillä he sanoit: hän on mei-
dän »veljemme.

4. Ia he annoit hänelle seitzemänkymmmdä
hopiapmningitä Vaalßerithin huonesta; joil»
la AbiMelek palkais hänellms waldojamiaj«
joutilaita miehiä, jotka händä seuraisit.

5. Ia hän tuli Isäns huoneseen Ophraan,
ja murhais seitzemänkymmendä »veljeensä Ip
rubßaalin poikaa, yhden kiwen päällä. Äl^n

282 8. 9. LllklDuomarein
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« Mham nuorin leruoßaalm pousta jm:
evä hän kätki itzensä.

6 Ia kaikki päämiehet Sikemistä ja koko
«Mlon huone kokounnuit, ja he menit ja asetit
AbiMelekin Kuningaxi sen korkian mmmen ty-
«Hnä * kuin Sikemis on. * Jos 24 - 26.

7 Kosta Mmä sanottin lothamille: meni
hän pois, ja seisoi Grisimin wuoren kukkulal-
la', korotti änens ja huusi, ja sanoi heille:
kiiulkat minua te Sikemin päämiehet, että Ju-
mala myös kuulis teitä: *

5 M05 .,,: 2<>.

11. 8. Puut menit kerran ylimielisesti «voite-
leman helllens Kuningasta, ja sanoit öljypuul-
le : ole meidän Kumngamme.

9. Mutta öljypuu wastais heitä: pitäkö mi-
nun luopuman lihawudestani, jolla (2) sekä
Jumalita ja mnös ihmisiä minus kunnioitetan:
ja menemän ja korottaman itzeni puiden ylitze?
(,) Ebr. jota Jumalat ja ihmiset minusa kunnioittamat.

10. Niin sanoit puut fikunapuulle: tule sinä
ja ole meidän Kumngamme.

11. Mutta fikunapuu sanoi heille: pitäkö mi-
nun luopuman makeudestani ja parhasta hedel-
mästäni; ja menemän jakorottaman itzeni pui-
den ylitze?

12. Niin sanoit puut wiinapuuUe: mle sinä
ja ole meidän Kumngamme.

iz. Mutta wiinapuu sanoi heille: pitäkö mi-
nun luopuman miinastani, joka seka iumalat
että ihmiset (a) ilahutta; jaMenemän ja korot-
taman itzeni puiden ylitze? O) s. 0. suiiret ja

pienet.
14. Niin sanoit kaikki puut orjantappuralle:

tule sinä ja ole meidän Kuningamme.
15. Ia orjantappura sanoi puille: ongo se tosiM te tahdotte minua woidella teillenne Ku-

ningaxi? niin tulkat ja lewätkät minun »varjo-
ni alla. Mutta jos ei, niin lahtekän tuli or-
jantappura pensasta, ja polttakon Sedrinpuut
Libanonisi».

16. Olettako te siis nyt oikein ja toimellisesti
tehnet, kosta te Abimelekin Kuningaxi teitte,
ia olettako te oikein tehnet lerubVaalia jahä-nen huonettansa wastan? Ia olettako niin teh-
net händä wastan kuin hän ansaitukin teildä?
.

'7- Että minun Isäni on teidän edestännesonnut, jahengens andanut wapl)ta>««us teitä Midianiterein kädestä.

18. Ia te oletta nosnet minun Isäni huonet-
ta wastan tänäpänä, ja oletta tappanet hänenpoikansa, seitzemänkymmendä miestä yhden ki-
wen päällä: ja teitte teillenneAbimelekin hänenpiikans pojan Kuningaxi Sikemin päämiesten
ylitze, että hän teidän »veljenne on.

19. Los te oletta oikein jatoimellisesti tehnetlerubVaalia jahänen huonettanS wastan tä-
näpänä; niin iloitkat Abimelekistä, ja hänmyös iloitkan teistä.

2v. Mutta jollei, niin lähtekön mli AbiMe-
lekistä, ja polttakon Sikemin päämiehet ia
Millon huonen: lähtekön myös tuli Sikemin
päämiehistä ja Millon huonesta, ja polttakon
AbiMelekin.

21. Ia lotham pakeni ja maltti, ja meni
Veraan, ja asui siellä weljens AbiMelekin
tähden.

22. Kosta AbiMelek jo kolme wuotta oli
hallinnut Israelia.

23. Lähetti Jumala pahan hengen AbiMe-
lekin ja Sikemin päämiesten «välille: ja Sike-
minpäämiehet asetit itzensAbiMelekiä wastan.

24. Että se «väärys kuin hän teki seitzemäl-lekymmmelle lerubßaalin pojalle, ja heidänwerensa, tulis ja pannais AbiMelekin heidän»veljensä päälle, joka heidän oli murhannut, ja
Sikemin päämiesten päälle, jotka hänen kä-
tens olit wahwistanet weljiänfä murhanmn.

25. Ia Sikemin päämiehet panit wäjyjitä
»vuorten kukkuloille händä wastan , ja he rnö-
lväisit tiellä kaikki jotka siitä matkustit: ja se
ilmoitettin AbiMelekille.

m. 26. Niin tuli GaalEbedin poika jahä-
nen »veliens, ja menit Sikemiin: ja Sikemin
päämiehet uskalsit hänen päällens.

27. Ia menit kedolle, japoimeit heidän «vii-
namäkens ja tallaisit, ja iloiten »veisaisit: ja
menit heidän jumalansa huoneseen: söit ja
joil, jakiroisit AbiMelekiä.

28. Ia Gaal Ebedin poika sanoi: mikä on
AbiMelek, jamikä on Sikem, että me händäpalwelemme? eikö hän ole lerubßaalin poi-
ka, jaSebul hänen Päämiehensä? vallvelkat
paremmin Hemorin Sikemin Isän miehiä: mi-
xi meidän pita händä palweleman ?

29. Jumala tekis että Kansa olis minun
käteniNn,
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käteni alla, että minä ajaisin AbiMelekin
ulos. Niin sanottin AbiMelekille: enännä
sotajoukkos ja käy ulos.

30. Kosta SebulKaupungin päämies kuu-
li Gaalin Ebedin pojan sanan, »vihastui hänsangen suuresti.

31. Ia lähetti sanansaattajat AbiMelekille
salaisesi, sanoden: Katzo, Gaal Ebedin poi-
ka ja hänen weljens tulit Sikemiin, tekemän
Kaupungita sinulle wastahakoisexi.

32. Niin nouse nyt yöllä, sinä ja sinuu wä-
kes joka myötäs on, ja wäjy kedolla.

33. Ia amulla kosta Auringo nouse, ole
warhain ylhällä ja karka Kaupungin päälle.
Ia koffa hän ja se Kansi» kuin hänen myötäns
on, tulemat sinun tygös, niin tee hänen kan-sans niinkuin sinun kätes löytä.

34. AbiMelek nousi yöllä ja kaikki Kansa
kuin hänen seurasans oli , ja asetti wartian
Sikemin eteen, neljään joukkoon.

35. Ia Gaal Ebedin poika käwi Kaupun-
gin portin eteen: Mutta AbiMelek nousi mäen
kansi» kuin hänen myötäns oli.

36. Kosta Gaal näki Kansi», sanoi hänSe-
bulille: katzo, tuolda tule Kansan joukko alas
wuorten kukkuloilda. Ia Sebul sanoi hänelle:sinä näet »vuorten warjon niinkuin ihmiset.

37. Gaal puhui taas ja sanoi: katzo, tuolda
tule Kansan joukko alas kesteldä maata, ja
yxi joukko tule noituus tammen tieldä.

38. Niin sanoi Sebul hänelle: kusi» on nyt
sinun sims, joka sanoi: kuka on AbiMelek et-
tä meidän hända palweleman pitä ? eikö tämä
ole se Kansa, jongas olet katzonut ylon? Kay
nyt ulos, ja sodi händä wastan.

39. Ia Gaal meni Sikemin päämiesten edel-
lä, ja sodei AbiMelekiä wastan.

40. Mutta AbiMelek ajoi händä taka, ja
hän pakeni hänen edestänsä: jamonda langeis
lyötynä Kaupungin porttiin saakka.

41. Ia AbiMelek oli Arumas : mutta Se-
bul ajoi Gaalin ja hänen weljens ulos, niin
ettei he saanet olla Eikemisä.

42. Ia amulla läxi Kansi» kedolle: ja kuin
AbiMelek sen sai tietä:

43. Otti hän Kansan, ia jakoi kolmeen o-
saan, ja asetti wäjytyren kedolle. Kosta hän
siis näki ettäKansa läxiKaupungist ulos, lan-

geis hän heidän paallemä, ja löi heidän
44. Mutta AbiMelek sen joukon kansa kuinhänen seurasans oli, langeis heidän päällens

jakäwit Kaupungin porttiin saakka, jane Axi joukkoa langeisit niidm päälle jotkakedollaolit, ja löi heidän.
45. Sitte sodei AbiMelek Kaupungita tvät-tan kaiken sen päiwän, ja»voitti Kaupungin,

ja tappoiKansan kuin siellä oli: jakukistiKa»»-pungin, ja kylwi suolaa sen päälle.
46. Kosta kaikki päämiehet, jotkaSikeini,

tornis asuit, sen kuulit, menit he linnaan ju-malan Berithin huonesen.
47. Ia AbiMelekille ilmoitettin kaikki Sike-

min tornin päämiehet kokondunexi.
48. Niin meni AbiMelek ylös Salmoni»

wuorelle hän jakaikki Kansa, kuin hänen seu-rasans oli, jaAbiMelek otti kinven käteens ja
hakkais oxan puusta, pani olallens ja kannoisen: ja sanoi Kansalle joka hänen seurasansoli: mitä te näitte minun tekemän, se myös te
Nopiasti tehkät niinkuin minäkin.

49. Niin hakkais mnös kaikki Kansa iheku-kin oxans ja seuraisit AbiMelekiä, ja heitit ne
linnan päälle, ja poltit niillä linnan tulesa;
niin että myös kaikki Sikemin tornin päämie-
het kuolit, lähes tuhannen miestä ja waimoa.

IV. sv. Niin Abimelek.meni Thebetzeen, pii-
ritti ja moitti sen.

51. Mutta siinä oli wahwa torni kestellä
Kaupungita, johongakaikki pakenit seka mie-
het että lvaimot, ja kaikki Kaupungin pää-
miehet, ja sulut kiinni peräsänsä, ja kiipeisit
tornin katon päälle.

52. Sitte tuli AbiMelek tornin tygö, sodeisitä wastan: ja tuli tornin owen eteen, sitä tv»
lella polttaman.

53. Mutta yri waimo heitti kappalen nmllyn
kiwe AbiMelekin päähän, ja löi hänen pääkal-
lonsa rikki.* *

2 Sam. „: 2,.

54. Sitte kutzui AbiMelek nopiast palwe-
lians, joka kannoi hänen aseitansa, ja sanoi
hänelle: wedä miekas ulos, ja tapa minua,
ettei minusta sanotais : waimo tappoi hänen:
niin pisti palwelia hänen läpitze, jahän kuoli.

55. Ia kuin Israelin miehet näit AbiMelekin
kuollexi, menit he itzekukin paikallensa.

56. Ia



y. «o. ii. Luk. Kirja. 285
,6. Ia näin maxoi Jumala AbiMelekille

<en pahuoen kuin hän teki Isäänsä wastan, et-
han tappoi seitzemänkymmendä weljeänsä.
;?. Niin myös kaiken sen pahuden, kuin

Sikemin miehet teit, andoi Jumala tulla hei-
dän pääns päälle: Ia heidän päällens tulilo-
thamin lerubßaalin pojan kirous.

ia. Luku.
1. Istaelin Duomaritten Lholan ja lairlnl

hallitus li. Israelin epäjumalus, rangaistus
«a a»un eyimys. »il. soima heille pa-
hutta; kuitengin heidän katumuxens tähden, ke»
hoitetan armoon, vi. Ammonin lasten ja Is-
raelin sotahanMo toinen toistansa wastan.
L HisbiMelekin jälken nousi Thola yxi mies I-

<» sastarista, Puan poika, Dodan pojan,
auttaman Israelia. Ia ja hän asui Samiri-
st, Ephmimin wuorella.

2. Ia duomitzi Israelia kolmekolmattakym-
menda ajastaikaa: ja kuoli ja haudattin Sa-
miriin.

z. Hänen jälkens nousi lair Gilmdita: ja
duomitzi Israelia kaxikolmattakymmendä ajas-
taikaa.

4. Ia hänellä oli kolmekymmmdä poikaa,
aiaden kolmellakymmenellä Aasin warsalla ',
ja heillä oli kolmekymmmdä Kaupungita; jot-
ka kutzuttin lairin kylixi -s, tähän päiwään as-
ti, ja owat Gileadin maalla. *l. 5: i».

1. 12: 14. 1-4 Mos. 32: 4,. 5 Mos. ;: 14.
5. Ia lair kuoli, ja haudattin Kamoniin.
11.6. Mutta Israelin lapset teit wielä pa-

haa HERmn edesä, ja palwelit Vaalia ja
Astharothia *, jaSyrian jumalita, jaZidonin
jumalim, ja Moabin jumalita, ja Ammonin
lasten jumalim, ja Philisterein jumalita: ja
luowuit HERmsta, ja ei palwellet händä.

'l. ,: »2. l. »: 7. l. 4: 1. l. 6: ~

?. Niin julmistui HERmn wiha Israelinylitze: ja hän myi heidän Philisterein ja A>n-
monin lasten käteen.

8. Ia he waadeit jawaiwaisit siitä «vuodes-ta kaikkia Israelin lapsia kahdexantoistakym-
mendä ajastaikaa, kaikkia Israelin lapsia, jot-
ta olit tällä puolen Jordanin, Amorrerein
maalla, joka on Gilmdisa.

3- Ia Ammonin lapset matkustit Jordanin

ylitze, ja sodeit ludata, Benlaminita jaE-
phmimin huonetta wastan, ja Israel suuresi
ahdistettin.

io. Niin huusit Israelin lapset HERran ty-
gö, sanoden. me olemme iyndiä rehner si-
nua wastan, silla me olemme hyljänne»!
meidän Jumalanne, ja palxveller Baalia.

m. 11. Mutta HERm sanoi Israelin lapsil-
le: Eikö Egyptiläiset, Amorrerit, Ammonite-
rlt, Philisterit:

12. Ia Zidonierit, Amalekitis ja Maonitit
ole teim waiwcmnet? ja minä aulin teitä hei-
dän käsistäns, kosta te minun tygöni huusitte.

13. Niin te hyljäisitte minun *, ja olette pal-
wellet muita jumalitas: sentähden en minä tei-
tä tahdo autta. * 5 Mos. ,2: ,5 s »e.

5 sMos. ;i: «,.

14. Mengät jarukoilkat niitä jumalim jotka
te »valinnet oletta: andakat niiden autta tei-
tänne teidän ahdistuxenne aikana.

15. Mutta Israelin lapset «vastaisit HER--
mlle: me olemma syndiä tehnet, tee meidän
kansamme niinkuin sinulle otollinen on: kuiten-
gin auta meitä, tällä ajalla.

16. Ia he panit tyköns wiemt jumalatpois,
japalwelit HERma: ja hänen sieluns suuresti
armahti Israelin »vailvaa.

IV. 17. Ia A.nmonin lapset kokoisit itzens,
ja sioitit heitäns Gilmdiin: mutta Israelin
lapset kokoisit itzens, ja sioitit heitäns Miz-
paan.' ' Jos. >,: 26.

18. IaKansi» jaylimmäiset Gilmdista* sa-
noit toinen toisellens: kuka rupe ensist sotiman
Ammonin lapsia wastan , hänen pitä oleman
kaikkein Gileadin asuwaisten paäruhtinan.

" l. 1,: 8.

11. Luku.
l- lephthah knyutan sodanpäämiehexi. n.

pyytäAmmonitatta sowindoon; waan turhaan,
m. Leke lupauxen, ja saa woiton Ammonitaista.
iv. palaja kotia, ja täyttä lupauxens tyttäre-
sänsä.
i. ltza lephthahs* Gilmdista oli wäkewä sota-

mies, waan hän oli äpärä: ja Gilead
oli siittänyt leMhan. * Ebr. n: z,.

2. Mutta kosta Gileadin emändä synnytti
hänelleNn 3
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hänelle lapsia, ja sen waimon lapset tulit isoi-
xi, ajoit he Jephthan ulos, ja sanoit hänelle:
ei sinun pidä perimän meidän Isämme huone-sa: sillä sinä olet wieran waimon poika.

3. Niin pakeni Jephthah weljeins edestä ja
asui Topin maalla: ja Jephthan tygö kokoun-
nuit jomilat miehet, ja menit hänen kansans.

4. Ia kappalen ajan perästä sodeit Ammo-
nin lapset Israelia wastan.

5. Kosta Ammonin lapset sodeit Israelia
wastan, »nenit Gileadin wanhimmat tuoman
lephthat Tobin maalda jällens.

6. Ia sanoit hänelle: tule ja ole meidän pää-
miehemme, sotiman Ammonin lapsia wastan.

7. Waan Jephthah sanoi Gileadin wan-
himmille: ettäkö te minua »vihannet ja ajanet
minua Isäni huonesta ulos? janyt ästen te tu-
letta minun tygöni, kosta teillä tussa on?

8. Gileadin »vanhimmat sanoit Jephthalle :

sentähden me nyt tulemme jällens sinun tygös,
ettäs käwisit meidän kansamme, ja sotisit Am-
monin lapsia wastan: jaolisit meidän päämie-
hen,, jakaikkein kuin Gileadis asuivat.

9. Jephthah sanoi Gileadin wanhimmille:
jos te"wiette minun sotiman Ammonin lapsia
wastan, jaHERra anda heidän minun eteeni,
pitäkö minun oleman teidän päämiehenne?

ic>. Gileadin wanhimmat sanoit Jephthalle:
HERra olkon kuulia meidän »välillämme, jos
en me sitä tee kuins sanonut olet.

n. Ia Jephthah meni Gileadin »vanhim-
bain kansa, jaKansa asetit hänen heillens pää-
miehexi ja johdattajaxi. Ia Jephthah puhui
HERran edes kaikki sanans Mizpasi».

11. 12. Silloin lähetti Jephthah sanansaat-
tajat Ammonin lasten Kuningan tygö, sano-
den : mitä sinun on minun kansani, ettäs tulet
sotiman minua ja minun maakundani wastan?

13. Ammonin lasten Kuningas wastais Jeph-
than sanansaattajita: että Israel otti minun
maani, silloin kosta hän läxl Egyptistä, Arno-
nista labokkiin ja Jordaniin asti*: anna siis
ne jällens hywällä sowinnolla. * 4Mos. 21: 24.

'4- Jephthah lähetti taas sanansaattajat
Ammonin lasten Kuningan tygö:

15. Jotka sanoit hänelle : näin sano Jephthah:
«i Israel ottanut maakundaa Moabitereilda

elikkä Ammonin lapsilda:* * 5M»s. 2: , „16. Silläkosta he läxit Egyptistä, matkustiIsrael korwen läpitze punaiseen mereen asti- ja
tuli Kadexeen. "

17- Ia Israel lähetti sanansaattajat Edo»merein Kuningan tygö, sanoden: anna minunkäydä sinun maas läpitzen *. Mutm Eoonmrein Kuningas ei kuullut heitä. Ia hän lähettimyös MoabitereinKuningan tygö jokaei myös-
kän tahtonut: Niin oli Israel Kadexesa.

* 4 Mos. 20: »4, ,7, »e.
18. Ia waelsi korwesa, ja käwi Edomerejn

ja Moabiterein »naim ymbärins, ja tuli A»,«
ringon nousemisen puolelda Moabiterein maa-han, ja sioitit itzens tuolla puolen Arnonin: ja
ei tullet Moabiterein rajan sisälle: sillä Arnon
on Moabiterein raja. * "4 Mos. 2,: >~

19. Ia Israel lähetti sanansaattajat Siho,nm Amorrerein Kuningan, Hesbonin Kunin--
gan tygö, ja sanoi hänelle: salli meidän käydä
sinun Maas läpitze minun oman paikkani asti*

'

4 Mos 21: 2,. sMos. 2: 26.
20. Mutta ei Sihon ustonut Israelia käy-

män mjans ohitze, waan kokois kaiken «väken-
sä, ja sioitit heimns lahzasi», ja sodei Isme<
lic» wastan.

21. Mutta HERra Israelin Jumala andoi
Sibonin kaiken »väkens kansi» Israelin Min,
että he löit heidän: Ia niin omisti Israel kai-
ken Amorrerein maan, jotka siinä maasi» asuit.

22. Ia omistit myös kaikki Amorrerein ra-
jat, rumeten Arnonista labokkiin asti, jakor-
westa Jordaniin asti. * * 5 Mos. 6: ,6.

23. Näin on HERra Israelin Jumala A-
morreritKansans Israelin edestä ajanut pois:
jasinä nyt sen omistaisit.
. 24. Los sinun jumalasKamos* on jongun
ajanut pois, omista se: ja anna meidän omis-
ta kaikki ne, jotkaHERm meidän Jumalam-
me meidän edestäm on ajanut pois.

* 1 Kun. 11: 7. , Kun. 2,: i».

25. Waan luulekkos sinus paljo pammma»
xi kuin Balak Ziporin poika Moabiterein Ku-
ningas oli? eikö hän riidellyt, jasotinut kop»
paletta aikaalsmelia wastan?* *4M°s'':^

26. Kosta Israel asui Hesbonisi» ja hänen
tyttarisans, Aroerisa ja hänen rvttärisänsa,

ja
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iakaikis Kaupungeisa jotka owat läsnä Arno-ja, kolme sata ajastaikaa: Mixette poisot-
tanet sitä silloin?

27. Ia en minä mitan rikkonut sinua mas-
san, ja sinä teet niin pahoin minun kansani,
MS sodit minua wastan : HERra joka on
Klbmari, duomitkon tänäpänä Israelin lasten
<a Ammonin lasten wälillä.

28. Mutta Ammonin lasten Kuningas ei pi-
tänyt lukua lephthan sanoista; jotka hän oli
hanen tygöns lähettänyt.

29. Silloin tuli HERmn hengi lephthan
pialle, ja hän käwi Gileadin ja Manassen lä-
pitze, ja Mizpan läpitze* jokaon Gilmdisi», ja
Mizpasta Gilmdisa käwi hän Ammonin lasten
ylitze. 'Jos. ,2:26.

m. 30. Ia lephthah lu>oais HERralle lu-
pauxen, ja sanoi: jos sinä kokonans annat
Alnmonin lapset minun käsiini:

3l.Mitäikänäns minun huoneni owesta koh-
ta minua, kosta minä rauhasi» palajan Am-
monin lapsilda, sepitä oleman HERmn, ja
(») minä uhran sen polttouhrixi.

seliittäwät tämän lupauxen näin: eli
minä uhran sen polttouhrixi.

3:. Niin lephthah meni sotiman Ammonin
lapsia wastan, jaHERra andoi heidän hänenkäsiinsä.

33. Ia hän löi heidän, Amerista Minnichiin
asti, kaxikymmendä Kaupungim, ja Abelin
»viinamäkem asti, sangen suurella tapolla. Ia
niin Ammonin lapset alettin Israelin lastenedestä.

iv. 34. Kosta lephthah Mli huoneseensMiz-
paan, katzo, niin hänen tyttärens käwi hän-
däwastan kandeleilla ja hypyillä*: ja se oli ai-
noa lapsi, eikä hänellä ollut yhtäkän muuta
poikaa eli tytärtä. *

, Sam. >«: s.
35- Ia kosta hän näki hänen, rewäis hän

waattens, ja sanoi: Ah minun tyttäreni: sinä
painat alas, ja sangen surullisexi saatat mi-
nun: sillä niinä awaisin minun, suuni HER-ralle, ja en saa sitä otta takaperin.

36. Mutta hän wastais: minun Isäni, jos
sina awaisit sinun suusHEßmlle, niin tee mi-
nun kansani niinkuin sinun suustas on lähte-
nyt; että HERm on kostamtt sinun wiholli-Ms, Ammonin lapsille, t

37- Ia sanoi Isällens: tee se ainoastans mi-
nulle, ettäs soisit minun kaxi Kuukautta men-
nä wuorelle, jaitkeä minun neitzyttän», minun
tuttawain piikain kansa.

38. Hän sanoi: mene, ja lasti hänen mene-
män kahdexi Kuukaudexi : Niin meni hän tut-
tawain piikain kansa, ja itki neitzyyttäns muo-
rilla.

39- Ia kahden Kuukauden perästä, tuli hän
Isäns tygö, ja hän täytti lupauxens hänestä,
kuin hän luwannut oli: ja ei hän tundenut
miestä: Ia se oli tapa l>) Israelisi».

(2) Muutamat tulkitzewiit: sästty.
40. Ia Israelin tyttäret menit itkemän (li)

joka wuosi Jephthan sen Gileaditerin tytärtä.,
neljä päiwää ajastajasi».

(a) Ebr. ylistämään: eli juttelemaan.

12. Luku.
I. Ephraimin miehet nousemat lephtahta

wastan ja lyödan Gileadin miehilda ; sitte kuo-
le Jephthah. 11. Ebzan, Elon ja Abdon halli-
yewat Israelisa.
1. Ephraimin miehet tulit kokoon, ja me-

nit pohjaiseen päin : ja sanoit Jephthal-
le: mixis menit sotaan Ammonin lapsia was-
tan, ja et meitä kutzunut menemän kansas?
me poloamme sinun ja sinun huones.' *l.8: 1.

2. Jephthah sanoi heille: minulla ja minun
Kansallani oli suuri riita Ammonin lasten kan-sa: ja minä kutzuin teitä,, ja et te auttanet
minua heidän käsistänsä.

3. Kost a minä näin ettet te tahtonet wapah-
ta minua, panin minä sieluni minun
ja menin Ammonin lapsia wastan: ja HE3l-ra andoi heidän minun käteeni : mixi te tulitta
minun tygöni tänäpänä sotiman minua »vas-
tan ? * I Sam. ly : 5. l. 28: 21.

4' Ia Jephthah kokois kaikki Gileadin mie-
het, ja sodei Ephraimia wastan: ja Gileadin
miehet löit Ephraimin : että he sanoit: oletta-
ko te Gileaditerit Ephraimin jaManassen sea-sa , te Ephraimin karkurit.

5- Ia Gileaditerit ennätit Jordanin luotus-
paikan Ephraimin edestä. Kosta ne paennet
Ephraimista sanoit: anna minun käydä ylitzen:

niin
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niin sanoit Gileadin miehet hänelle: Oletkos
Ephmimim? ja hän wastais: en.

6. Niin he kastit hänen sanoa: Skiboleth:
niin hän sanoi Sibolelh, ja ei Mimnut sitä
niin sanoa: Niin otit he hänen kiinni, ja ta-
poit hänen Jordanin luotuspaikan tykönä;
niin että silloin langeis Ephmimista kaxi »vii-
dettäkymmmdä tuhatta.

7. Ia lephthah duomitzi Israelia kuusi ajas-
taikaa: ja lephthah se Gilmdim kuoli, ia
haudattin GileadinKaupungeihin.

il. 8. Tämän jälken duomitzi Israelia Eb-
zan Vechlehemistä.

9. Hänellä oli kolmekymmmdä poikaa: ja
kolmekymmmdä tytärtäns hän naitti ulos, ja
kolmekymmmdä tytärtä otti hän muukalaisis-
ta pojillensa: ja hän duomitzi Israelia seitze-
män ajastaikaa.

ic>. Ia Ebzan kuoli jahaudattin Bethlehe-
misä.

11. Tämän jälken duomitzi Israelia Elon
SebuloniM: jahän duomitzi Israelia kymme-
nen ajastaikaa.

12. Ia Elon SebuloniM kuoli, jahaudat-
un Ajalonisa, Sebulonin maalla.

13. Tämän jälken duomitzi Israelia, Abdon
Hillelin poika Pirmthoniteri.

14. Hänellä oli neljäkymmendä poikaa, ja
kolmekymlnenda pojan poikaa, jotka seitzemäl-
läkymmmeUä aasin »varsalla ajoit*: hän duo-
mitzi Israelia kahdexan ajastaikaa. *l. 1°: 4.

15. Ia Abdon Hillelin poika Pirmthoniteri.
kuoli, ja haudattin Pirmthoniin Ephmimin
maalle, Amalekiterein wuorelle.

13. Luku.
i. philisterit waiwawat Israelia: HERranDngeli lupa Manoahn emänälle pojan Israe-

lia »vapahtamaan. « HERran Engeli ilmesty
toistamiseen, ja anda neuwon pojan käyttämi-
sestä, m. Manoah uhra ja Engeli kato. iv.

Manoah pclkä, rohwatstan emännäldänsä: ja
Simson syndy.
!- Israelin lapset teit wielä pahaa HEN-

<>) mn edesä*, ja HERm andoi heidän
Philisterein käsiin neljäxikymmmexi ajastajaxi.

* l. ,o: 6.
2. Mutta yxi mies oli ZomsaDanin suku-

kunnasta, Manoah nimeldä, jahänen emän.dans oli hedelmätöin, ja ei synnyttänyt
3- Ia HERran Engeli ilmestni »aimollejasanoi hauelle: katzo, sinä olet nyt hedelmä!toin jaet synnyttänyt: mutta sinun pitH stil»tämän ja synnyttämän pojan.
4. Niin karta nyt sinuas, ettes juo miinateli wäkewätä juomaa, ja ettes mitan saastaa

ta syö.* *4M05.5:,.4. ''^

5. Sillä katzo, sinä tulet rastaxi ja synnytät
pojan: jonga pään päälle, ei pidä yxikän pav
Mlveitzi tuleman: sillä se lapsi pitä oleman Ju-malan Nazir äitins kohdusta*: ja hän rupe
»vapahtaman Israelia Philisterein kädestä.

*

4 Mos. 6: 5. Duom. Is: ,7. I Sain. I : 11.
6. Niin tuli waimo ja ilmoitti sen miehet,

lm, ja sanoi: Jumalan mies mli minun lygö-
ni, ja hän oli näkuäns niinkuin JumalanEn.geli singen peljättäivä: ja en minä händä ky-
synyt, kusta hän oli, eikä hän myös nimensilmoittanut minulle.

7. Mutta hän sanoi minulle: katzo, smHtulet hedelmälliscxi ja synnytät pojan: älä siis
nyt juo miinaa taikka wäkewätä juomaa, älä
myös syö mitan saastaista: sillä se lapsi piti
oleman Jumalan Nazir äitins kohdusta niin
kuolemans asti.

11. 8. Niin rukoili ManoahHERma, ja sa-
noi: Ah minun HERmni, anna sen Juma-lan miehen tulla meidän tygöm jällens, jongaS
lähetit, että hän meitä opetais, mitä meidän
lapselle tekemän pitä joka syndywä on.

9. Ia Jumala kuuli Manoahn änen: ja
Jumalan Engeli tuli jällens waimon tygö: ja
hän istui kedolla, ja hänen miehens Manoah
ei ollut hänen kansans.

10. Niin hän kiirusti juoxi ja tiettäwäxi tekisen miehellensä, ja sanoi hänelle: katzo, se mies
on minulle ilmestynyt, joka ennen tuli minun
tygöni.

11. Manoah nousi ja seumis emändätänsä,
ja mli miehen tygö, ja sanoi hänelle: oletkos s<
mies jokapuhutteli »vaimoa? hän sanoi: olen.

12. Ia Manoah sanoi: kosta nyt mpahnl
kuins sanonut olet: mingäkalmiset lapsen ta-
wat, ja hänen työnsä pitä oleman?

iZ. HERran Engeli sanoi Manoahlle: wal--
mon
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inon pitä karttaman itzens kaikista luista kuin
«unä hänelle sanonut olen.

14. Ei hänen pidä syömän siitä joka lviina-
puusta tullut on.' ja ei hänen pidä miinaa mik.
Sa wäkewätä juomaa juoman: eikä milän
saastaista syömän: kaikki kuin minä hänelle
Mn, pitä hänen pitämän.

M. 15. Manoah sanoi HERran Engelille:
salli siis sinus meildä tasa pidätellä, me mal-
mistamme sinun etees tvohlam * "l. 6: ,8, >?.

,6. Mutta HERran Engeli wastais Ma-
noahlle: ehkäs minun wielä pidäisit, en minä
kuitengan söis sinun lenvästäs: mutta jos sinä
tahdot uhrata polttouhria, niin uhm se HER-
ralle: sillä ei Manoah tiennyt sitä HERran
Engelixi.

17. Ia Manoah sanoi HERmn Engelille:
mikä sinun nimes on, että me sinua ylistäisim,
kosta se Mpahm, kuins sanonut olet?

18. HERran Engeli sanoi hänelle: mixis
hsi/l minun nimeeni, joka ihmellinen on?*

* Es. 9: 6.
19. Niin otti Manoah »vohlan jaruokauh-rin, ja uhrais sen kallion päällä HERralle,

ja hän teki ihmen: mutta Manoah emandi-nens kahelit pääldä.
20. Ia tapahtui, kosta liekki nousi Altarilda

täkvaseen päin, meni HERran Engeli myös
ylös Altarin liekisä: Kosta Manoah emändi-
nens sen näki, langeisit he kasivoillms maahan.

21. Ia ei HERran Engeli enämbi näkynyt
Manoahlle ja hänen emännällensä. Niin ym-
märsi Manoah sen HERran Engelixi.

iv. 22. Ia Manoah sanoi emännällensä:Totisesti me kuollemme, että me näimme Ju-malan. * *
2 Mof. 2;: 2°. 5 Mos. 5: ,6.

Duom. 6: 22.
23.Mutta hänen emändäns wastais händä:

l°s HERra olis tahtonut meidän Mppa, niin
e> han olis ottanut polttouhria jaruokauhriawastan meidän kädestämme, eikä myös olis
»»ottanut meille kaikkia näitä: eikä myös an-danut meidän näitäkuulla, niinkuin Mpahtu-nuton.

waimo synnytti pojan, jakutzui hä-nen Smsson: ja lapsi kaswoi, jaHERra siv-händä.

25. Ia HERran hengi rupeis waikuttan,aN
hänesäDanin leirisä, Zoran ja Esthaolin wä-
lillä. ' *l.iB:n.

14. Luku.
1. Simson nai yhden philisterin tyttären, ja

rewäise Jalopeuran matkalla, lipua pidon ja
pane tapauxen arwatta. »v. Lapaus saadan il-
me» emännän kautta, ja hän lyö H», philisterit:
hänen emändäns huote toiselle.
i. t>a Simson meni alas Thimnathiin : ja

häu näki yhden waimon Thimnathisi»,
Philisterein tytärten seasa.

2. Ja kossa hän tuli sieldä, sanoi hän Isäl-
lens ja äitillensä: minä näin yhden waimon
Thimnathisi» Philisterein tyttäristä: ottakat se
nyt minulle emännän

z. Ja hänen Isans ja äitins sanoit hänelle:
eikö yhtän »vaimoa ole sinun weljeis tytärten
seas, ja kaikes minun Kansasani, ettäs me-
net ottaman sinulles emändaä Philistereistä,
jotka owat ymbärinsleikkamattomat *? Ia
Simson sanoi Isällensä: salli minulle tämä, sil-
lä hän kelpa minun silmilleni. *

» Mos. 24: »s.
5 Mos. 7:,.

4. Mutta hänen Isänsä ja äitins ei tiennet
sitä olewan HERmldu: sillä hän etzei tilaa
Philisterejä »vastan: ja Philisterit hallitzit sil-
loin Israelia.

5. Niin Simson meni Isäns ja äitinsä kansa
alas Thimnathiin: ja he tulit Thimnathin »vii-
namäkein Mgö, jakatzo, nuori jalopeura tuli
kiljuin hända wastan.

6. Ia HERran hengi tuli »voimallisen hä-
nes, ja hän rewäis sen kappaleixi', niinkuin
hän olis»vohlan rewäisnyt, ja ei ollut mitan hä-
nen kädesänsa: ja ei hän sanonut Isällens eikä
äitillensä mitä hän tehnyt oli. 'iSam ,7:25.

7. Kosta hän sinne alas tuli, puhui hän
«vaimolle: ja hän kelpais Simsonille.

11. «. Ia muutamitten päiwäin peräsi tuli
hän jällens ottaman händä, japoikkcis tieldä
katzoman Jalopeuran matoa: jakatzo, kima-
laispesä oli Jalopeuran madosa, ja hunajam

9. Ia hän otti sen käätemsä tiellä käydesanv
syödäxensä: meni Isäns ja äitinsä tygö, ja
andoi heidän myös siitä syödä: Mutta ei hän

ilnioit-Oo



ilmoittanut sitä hunajata ottanens Jalopeu-
ran raadosta.

.io. Ia kosta hänen Isäns tuli alas wai-
mon tygö, walmisti Simson siellä häät, niin-
kuin nuoren wäen tapa oli.

ii. Ia ko,ka he näit hänen; annoit he hänel-le kolmekymmmdä kansollista, hänen lykonans
oleman.

12. Mutta Simson sanoi heille: minä pa-
nen teidän eteen Mpauxen: jos te sen minulle
seitzemänä yääpäiwäna oikein selitätte ja ar-
maalle, niin minä annan teille kolmekymmm-
dä paitaa, ja kolmekymmmdä juhlawaatet-
M. (») l>) Ebr. Mlintlllwaatettä.

13. Mutta jollet te taida sitä setittä minulle;
niin teidän pitä andaman Minulle kolmekym-
mmdä paitaa, jakolmekymmmdä juhlawaa-
tetta. Ia he sanoit hänelle: annas meidän
kuulla sinun Mpauxes.

14. Ia hän sanoi heille: ruoka läxi syömä-
ristä, ja makeus wakewästä. Ia ei he Min-
net kolmena päiwänä sitä tapausta seliltä.m. 15. Ia seitzemändenä päiwänä puhuit he
Simsonin emännälle: haukuttele miestäs ilmoit-
taman meillä sitä tapausta, taikka me poltam-
me sinun ja sinun Isäs huonen tulella. Sen-
tähdengö me olemme tänne kutzutut, että hän
meidän hylvydem omistnis, elikkä ei?

16. Niin Simsonin emändä itki hänen ede-
säns, ja sanoi: sinä olet minulle wihainen, ja
et minua rakasta: sinä panit edes minun Kan-
sani lapsille mpaurm, jaet minulle sitä sano-
nut. Hän sanoi hänelle: katzo, minun Isäl-
leni ja äitillmi en minä sitä ilmoittanut, pidäis-
kö minun sen sinulle sanoman?

17. Ia hän itki hänen edesäns kaikki ne sei-
tzemän haäpäiwäa, ja seitzemändenä päiwänä
ilmoitti hän sen hänelle: sillä hän suuuresti «vaa-
dei händä. Ia hän sanoi sitte Kansans lap-
sille sen mpauxen.

18. Mutta seitzemändenä päiwänä ennen
kuin Auringon lasti, sanoit Kaupungin miehet
hänelle: mikä on hunajata makiambi, ja mikä
Jalopeuraa wäkewämbi? Hän sanoi heille:
joller te olis tyndaner minun wasikallani,
er te olis saaner tietä minun tapaustani.

19. Ia HERran hengi tuli woimallisexi ha-
nesä, ja hän meni Affaloon, ja löi siellä kol-

mekymmmdä miestä, joiden waattet hän ottija andoi heille jnhlawaattet, jotka tapamenselittänet olit. Ia hän komin julmistui wiha-sansa, ja meni ylös Isäns huoneseen.
20. Mutta Simsonin emändä huoli yhdellshänen kansollisistans, joka oli hänen kumo»ninsi». "

15. Luku.
1. Simson estetty emändänsä tysH, polta phl>

lifterein laihon ketuilla, li. philisterit poltawathänen emändänsä ja hän rangaise heitä ja par»,
ne. m. Annetan sidottuna philistereille, rewäi-se köydet kasistäns, ja lyö lom,. miestä Aasi»leukaluulla, iv. lanotesansa saa wettä leuka-luusta.
I. <>a tapahtui muutamain päiwäin peräsi, et-tä nisuin elonaika lähestoi, tuli Simsonoppimaan emändätänsä,ja toi hänelle »vohlan:ja hän sanoi : minä menen emändäni tygö ma-kaushuoneseen; ja hänen emändänsM eisal-linut häne», sinne mennä.

2. Mutta sanoi: minä luulin todella, sinunkokonans wihastunen hänen päällensä, ia an-
noin hänen sinun ystäwälles. Mutta hänellä
on toinen nuorembi sisar, kannembi muotons
kuin hän, olkon se nyt sinulla tämän edestä.

3 .Ia Simson sanoi heille: nyt on minulla oi-
kia syy Philisierejä wastan: minä teen heille
wahingota.

4. Ia Simson meni ja otti kolme sata ket-
tua kiinni, ja otti kekälet, ja käänsi hännät
yhteen, jasidoi aina yhden kekalen keskelle kah-
den hännän »välille.

5. Ia sytytti tulen kekäliin, ja päästi ne Phi-
listerein eloon : ja ne poltit heidän kykans ja
kuhilansi», niin myös wiinapuut ja öljypuut.

11. 6. Niin sanoit Philisterit: kuka on tä-
män tehnyt? niin sanottin: Simson Thlmnl-
therein wäwy, että hän otti hanelda emännän
pois, ja andoi sen hänen ystäwällensä. Niin
Philisterit menit ylös japoltit sekä waimon et-
tä hänen Isänsä.

7. Mutta Simson sanoi heille: ia maikka le
tämän teitte, kuitengin minä teidän kostan, >a
sitte lakkan. _.

8. Ia hän löi heitä sangen kowastl sekä yal-
Nolhul
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isoihin että kupeisiin : ja meni sieldä alas asu-
man Elhamin mäen rotkoon.

m. 9. Niin Philisterit menit ylös, ia sioitit
itzens ludan maalle, ja lewitit heitäns Lehiin.

10. Ia ludan miehet sanoit: mixi te oletta
tänne tullet meitä wastan? he »vastaisit: me o-
lcmme tänne tullet sitoman Simsonia, ja te-
kemän hänelle niinkuin hän meille teki.

11. Niin meni kolme tuhatta niiestä ludas-
ta Echamin mäen rotkoon, jasanoit Simso-
nillc: etkös tiedä Philisterein hallitzewan meitä?
kuingas olet tämän tehnyt meitä wastan? Ia
han sanoi heille: niinkuin he teit minulle, niin
minä tein heille.

,2. Ia he sanoit hänelle: me olemma tullet
sinua sitoman ja andaman Philisterein käsiin.
Simson sanoi heille: »vannokat siis minulle,
ettet te karka minun päälleni.

13. Ia he sanoit hänelle: en me karka sinun
päälles, mutta ainoastans sidomme sinun tu-
kewasti ja annamme sinun heidän käsiinsä : ja
en me sinua kuoliaxi lyö. Ia he sidoit hänen
kahdella udella nuoralla, ja weit hänen kukku-
lalda pois.

14. Ia kosta hän tuli Lehiin , ilakoitzit Phi-
listerit händä wastan; mutta HERran hengi
mli woimallisexi hänesä: Ia nuorat hänen ka-
siivarsisans tulit niinkuin poltettu langa, ja niin
raukeisir sitet hänen käsistänsä.

15. Ia hän löisi tuoren aasin leukaluun : ja
hän ojensi kätens, otti sen ja löi sillä tuhannenmiestä.

16. Ia Simson sanoi: katzo, siinä he koosa
makawat, yhdellä leukaluulla löin minä tuhan-
nen miestä.

17. Ia koffa hän sen sanonut oli : heitti hän
leukaluun kädestäns pois, jakutzui sen paikan
Ramath Lehi.

iv. ,8. Ia kosta hän komin janois, huusi
hän HERran tygö, jasanoi: sinä annoit tä-
män suuren terweyden sinun palwelias käden
kautta: ja nyt minä janoonkuolen, ja langen
ymbärinslcikkamattomain * käsiin.

'

i Sam. 17: »6, ,6. « Sam. 1: ,0.

19. Niin Jumala mvais syömähamban leu-
kaluusta , ja siitä wuosi wesi, jakuin hän oli
luonut, sai hän hengens takajawirkois: sentäh-

den kutzutan myös se paikka wielä tähän päi-
wään asti huutajan lähtexi,kuin oli leukaluusi».

20. Ia hän duomitzi Israelia Philistereinaikana, kaxikymmenda ajastaikaa.

16. Luku.
1. Simson maka salawuoteudesa, jawie pois

Gasan porrit. n Rakasta Delilata , joka ongit'
tele hänen wäkcyttänsä 3. kertaa turhaan, lii.
tvihdoin saa tietä ja pettä hänen. iv. Simso-nin silmät puhkaistan , ja hän pannan orjuteen.
v. Saa taas wäkeydensu, kosta philisterit, josa
hän myös iye kuole.
i. l>aSimson meni Gasimn : jahan näki sicl--x) lä yhdm porton, ja meni hänen tygönsä.

2. Ja se sanottin Gasitereille, että Simsonoli sinne tullut, niin he kohta piiritit hanen ja
wäjyit händä koko yösen Kaupungi,, portisa:
jaolit hiljaxens kaikken yösen, ja sanoit: amul-
la päilvän tullesa me tapamme hänen.

3. Waan Simson makais puoliyöhön asti,
ja nousi puoliyöstä, ja tarttuiKaupungin por-
tin owiin, ja molembiin pihtipieliin, ja nosti
ne leikein kansa, pani olallms, jakandoi mä-
en kukkulalle joka on Hebronin edesa.

11. 4. Sitte rupeis hän jällensrakastaman
yhtä »vaimoa Sorekin ojan tykönä; jonga ni-
mi oli Delila.

5. Ia hänen tygöns tulit Philisterein pää-
miehet, jotka sanoi hänelle: »viettele händä sa-
noilla, ettäs saisit tietä, misä hänen suuri wä-
kewydens on, ja kuinga me hänen woittaisim-me, että me saisimme hänen sitoa ja waiwata:
Ia me jokainen annamme sinulle tuhannen ja
sata hopia pmingitä.

6. Delila sanoi Simsonille: sanos minulle,
misä sinun suuri wäkewydes on, ja milläs si-doMisin ja waiwataisin.

7. Simson sanoi hänelle: jos jokusito mi-
nun seitzemällä wiherjäisellä köydellä, jotka ei
wielä ole kuiwanet; niin mina tulen heikoxi,
ja olen niinkuin muutkin ihmiset.

8. Silloin »veitPhilisterein päämiehet hänelleseitzemän lviherjäistä köyttä, jotka ei wielä olet
kuiwanet: ja hän sitoi hänen niillä.

9. Ia he wartioitzit händä salaisesti Kam-
miosi»: ja hän sanoi hänelle: Philisterit sinun

002 päälles
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päälles Simson: Niin hän katkais köydet,
niinkuin rohtiminen langa katkaistan, joka lie-
tis poltettu on. Ia ei saatu tietä misä hänen
wäkewydens oli. :

ia. Taas sanoi Delila Simsonille: katzo,
sinä wiettelit minua jamäärin puhuit minun
edesäni : sano siis nyt minulle milläs sidotaisin.

ii. Ia hän sanoi hänelle: jos minä sidotai-
sin usilla nuorilla, joillaei wielä ole mitan teh-
ty ; niin minä tulisin heikoxi niinkuin muutkin
ihmiset.

i2. Niin Delila otti udet nuorat, ja sidoi
hänen niillä, sanoden hänelle: Philisterit sinun
päälles Simson. Ia he wartioitzit hända sa-
laisesti Kammiosa: Ia hän katkais ne käsi-
warsistansa niinkuin langan.

13. Taas Delila sanoi Simsonille: sinä
wiettelit wielä nyt minua ja määrin puhuit
minun edesäni: ilmoita minulle, milläs sido-
taisin. Hän wastais händä: jos sinä palmi-
koitzet seitzemän suortua hiuxia minun päästäni
yhteen paarihmaan.

14. Ia kosta hän oli kiinnittänyt ne nau-
laan; sanoi hän hänelle: Philisterit sinun pääl-
les Simson. Niin hän heräis unestans jawe-
ti ulos palmikkonaulan japäärihman.

m. 15. Hän sanoi hänelle jällens: kuingas
sanot rakastawas minua, kosta sinun sydämes
ei ole minun kansani? kolmasti sinä jo wäar, t-
telit minun edesäni, ja et ilmoittanut minulle,
misä sinun suuri wäkewydes on.

16. Koska hän päiwä päiwaldä waadei hän-
dä sanoillansa, ja waiwais händä; että hä-
nen sielunsa wäsist kuolemaan asti.

17. Ilmoitti hän hänelle kaiken sydämens,
sanoden bänelle : minun päähäni ei ole ikänäns
partaweitzi tullut: sillä minä olen Jumalan
Nazir hamast äitini kohdusta*. Jos hiuxet
ajellan minun päästäni, niin minun wakewy-
deni mene minusta pois, ja tulen heikoxi niin-
kuin kaikki muutkin ihmiset. * l. ,;: 5.

18. Kosta Delila näki että hän ilmoitti hä-
nelle kaiken sydämensä, lähetti hän ja kutzui
Philisterein päämiehet, sanoden: tulkat wielä
erä: sillä hän ilmoitti minulle kaiken sidämen-
sä. Ia Philisterein päämiehet tulit hänen ty-
göns, ja toit rahan heidän käsisansä.

i9. Niin han andoi hänen maata polweins
päällä, kutzui yhden, jokaajeli seitzemän hius,suorma hanen päästänsä: jarupeis händä maa-liman, ja hänen «väkens meni hänestä pois

20. Ia hän sanoi: Philisterit sinun päälles
Simson. Kosta hän unestans heräis, ajatteli
hän itzellens: niinä menen ulos niinkuin useinmnengin, jakirwomn itzeni: ja ei hän tiennyt
HERran mennen hänen tyköänsä pois.

iv. 21. Waan Philisterit otit hänen kiinni,japuhkaisit hänen silmäns, ja weit hänen alat
Gazaan, ja sidoit hänen karilla wasti kahleil-la, jauhamanfangihuonesa.

V. 22. Ia hänen hiuxens rupeisit taas kas-
maman, sittekuin hän paljari ajeltin.

23. Kosta Philisterein päämiehet kokounnuil
suurta uhria tekemän jumalallens Dagonille,
ja iloitzeman; sanoit he: meidän Jumalan» on
andanut meille meidän »vihollisemme Simso-
nin meidän käsiimme.

24. Niin myös kosta Kansi» näki hänen,kii-
tit he lumalatans, sanoden: meidän luma'
lam on andanut meillemeidän wihollisem mei-
dän käsiimme, joka meidän maakundamme
häwitti, ja sangen monda meistä Mpoi.

25. Kosta he juuri svdämestäns iloitzit, sa-
noit he: kutzukat Simson soittaman meidän
eteemme: Ia he kutzuit Simsonin fangihuones-
M, ja hän soitti heidän edesänsa: ja he asetit
hänen pilaritten »välille.

26. Mutta Simson puhui palweliallensa,
joka händä kädestä mlutti: anna minun tart-
tua pilareihin, joidmaa päällä huone on wah-
wistettu, nojataxeni niihin.

27. Ia huone oli täynäns miehiä ja «vai-
moja; ja Philisterein päämiehet olit kaikki sii-
nä: ja oli myös katon päällää liki kolme tu-
hatta miestä ja «vaimoa, jotkakatzelit Simft-
nin soittamista.

28. Waan Simson huusi HERran tygö*,
sanoden: HERm, HERm, muista minun
päälleni, ja wahwista minua Jumala ainoas-
tans tällä haawalla: etta mina kahden minun
silmäni tähden kostaisin yhden kerran Philiste-
reille. * Ebr.,,: ;,.

29. Ia Simson tarttui kahteen kestimmal-seen pilariin, joidenga päälle huone oli wab-
Ml-
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wistcttu, ja nojais niiden päälle: otti yhden
Maan ja toisen wasembaan käteensä.

,o Ia Simson sanoi : minun sieluni kuol-
kon Philisterein kansa. Ia hän nojais wah-
wasti niiden päälle: Ia huone langeis päämies-
ten ja kaiken Kansan päälle kuin siinä oli :

<ml kuolleita kuin hän tappoi kuollesansa, oli
cnanlbi kuin niitä, kuin hän eläisänsä tappoi.

zi. Niin tulit hänen »veljens alas, jakaikki
hänen Isims huone, otit hänen ja menit ylös,
ja hautaisit hänen Zoran ja Esthoalin »välille,
Isäns Manoahn hautaan. Ia hän duomitzi
Israelia kaxikymmenda ajastaikaa.' "l. -. 2«.

17. LuK?.
i. Mika anda »varastetun rahan taas äitillen-

st; josta tehdän epäjumalita. v Mika
da epäjumalan palweluxen, ja wihki papifi sii-
hen ensin poikansa, ja sitte H.ewitan.

yxi mies oli Ephraimin wuorelda, ni-
meldä Mika.

2. Hän sanoi äitillensä: ne tuhannen ja sa-
ta hopia penningitä» jotka sinulda otettin , joi-
denga tähden sina kiroisit ja puhuit minun kor-
waini kuulden : ne owat minun tykönäni, mi-
nä ne olin. Silloin sanoi hanen äitinsä: siu-
nattu olet sina minun poikani , HERralle.

z. Niin andoi hän äitillens ne tuhannen ja
sata hopiapenningitä jällens. Ia hanen äi-
tins sanoi: mina pyhitin kokoncms sen rahan
HERralle minun kädestäni, poikani edestä,
tehdä taimettua ja »valettua kuwaa: ja nyt
annan mina sinulle sen jällens.

4- Mutta hän andoi sen rahan äitillensä jäl-
lens. Ia hänen äitins otti kaxi sataa hopia-
penningitä, ja andoi ne hopiasepälle, hän teki
taimetun ja »valetun kuwan, joka sitte oli Mi-
kan huonesa.u. 5- Ia Mikalla oli Jumalan huone: ja
hän teki päaliswaatten ja epajumalitten k»»-
-wat, ja täytti yhden hanen poikansa käden, ja
hän oli hanen Pappinsa.* '2M0f.28:4'.
.

6. Silloin ei ollutKuningasta Israelisä: ja
'tzekukm teki niinkuin heille näkyi hywäxi. *

l. >8: 1 21: 25.
?. Mutta yxi nuorukainen oli ludan Beth-elMilsta, ludan sukukunnasta: ja se oli Lewi-ta, joka oli siellä muukalainen. ' *t. «: 30,31.

8. Hän meni Bethlehemistä ludan Kau-
pungista waeldamaan kunga hän joutuis. Ia
kosta hän tuli Ephraimin wuorelle Mikan huo-
nen tygö, waeldain.

9- Kysyi Mika häneldä: kustas tulet? Lewi-
ta wastais: minä olen Lewita Bethlehemistä
ludan maalda, ja »vaellan kungan parhain
taidan.

ic>. Mika sanoi hänelle : ole minun tykönä-
ni, sinun pitä oleman minun Isäni ja Pappi-
ni: janiinä annan sinulle wuosi wuodelda knm-
menen hopiapenningitä, ja määrätyt waattet,
ja sinun elatuxes : jaLewita meni hänen kan-sans.

ii. Ia Lewita rupeis oleman sen miehen ty-
könä : ja hän piti sen nuorukaisen niinkuin yh-
den pojistansa.

i2. Ia Mika täytti Lewltcm käden; että hän
oli hänen Pappinsi» : jahän asui Mikan huonesa.

13. Ia Mika sanoi : nyt minä tiedän HER-
ran minulleni hywaä tekewän; että minulla on
Lewita Pappina.

18. Luku.
i. Danin lapset eyiwät perindötä, wakoiwat

maan, ja löytäwatL.airen suruttomaxi i» Me-
newät sinne, ja tiellä mennesans, ottawat pois
Mikan pyhydet ja papin, »i tvoittawat Mai-
ren, asuwat siinä, ja palwelewat epäjumalita.
I. siihen aikan ei ollut Kuningasta Ismeli-

sa*: ja silloin Danin sukukunda etzei
hänellms perindöä asuarensi»; sillä siihen päi-
wään asti ei ollut yhtän perindöarpaa hänelle
langennut Israelin sukukundain seasa. f
'l. ,7: 6. f Jos. >y: 4a. Dnom. i : 24.
2. Ia Danin lapset lähetit sukukunnastans

ja ärijiäns wiisi urhollista sotamiestä Zorasta
jaEsthaolista ', wakoilnan maata ja tutkiste-
leman sitä: ja sanoit heille: mengät ja wakoi-
kat maata. Ia he tulit Ephmimin «vuorelle
Mikan huonen tygö, ja yödyit sinne.

* Jos. ,y: 41.

3. Ia kuin he olitMikan perhm tykönä, tun-
sit he sen nuoren miehen LewiMn änen: ja he
menit hänen tygöns, ja sanoit hänelle: kuka si-
nun on tänne tuonut? mitäs täällä teet? janii-
tä sinun on täällä.

4- HänOo 3



4. Hän wastais heitä: niin ja niin on Mika
minulle tehnyt: ja hän on palkannut minun
Papixensi».

5. He sanoit hänelle: kysy lumalalda; että
me saisimme tietä, jos meidän tiemme jota »ne
»vaellamme, on meille onnellinen.

6. Pappi wastais heitä: mengät rauhasi», tei-
dän tien on HERran edesä, jota te »vaellatte.

7. Niin menit ne wiisi miestä matkaansa ja
tulit Laireen, ja näit Kansan jokasiellä oli, a-suwan surutoinnaZidonierein Mwan jälken, le-
wollisesti ja surutomna: Ia ei yxikän ollut joka
heitä waiwais sillä maalla, eikä myös heillä
ollut yhtäkän Isändätä: Ia olit kaukana Zi-
donereistä, ja ei heille ollut mitäkän yhdengän
ihmisen kansa tekemistä.

8. Ia he tulit weljeins tygö Zoman ja Est-
haoliin. Ia heidän weljens sanoit höille: kuin-
ga teidän asianne on?

9. He sanoit: nostat, käykäm ylös heidän
tyqönsä: sillä me olemme katzellet maan, ja
katzo, se on sangen hywä: sentähden rietkät
teitänne, ja älkät olko hitat menemän jaomis-
taman maata.

10. Kosta te tuletta, niin te löydätte surut-
toman Kansan, ja maa on itzestäns lawia: sil-
lä Jumala on andanut sen teidän käsiinne: sen
paikan, josa ei mitan puutu, kuin maan pääl-
lä on.

11. ii. Niin menit Danin sukukunnasta Zo-
rasta jaEstlaolista, kuusi sataa miestä, hywin
warustettuna somaseilla.

12. Ia menit sinne ylös, ja sioitit heitäns
ludan Kiriath Imrimiin: siitä kutzutan se
paikka Danin leirisi*, tähän päiwään asti:
katzo,se on Kiriathlmrimin takana.

* l. ,;:,f.
iz. Ia sieldä menit he Ephmimin »vuorelle:

ja mlit Mikan huonen tygö.
14. Niin puhuit ne wiisi miestä jotka läxit

Laixen maam wakoiman, ja sanoit »veljillms:
etteko te tiedä, että näissä huoneis on päälis-
waate, Pyhuys, kuwat ja epäjumalat? nyt
ajatelkat mitä te teette.

15. Ia he poikkeisit sinne, ja tulit sen nuoren
miehen Lewimn huoneseen, joka oli Mikan
huonesa; ja terwehdit händä vstälväUisesti.

16. Mutta ne kuusi sataa miestä somaseilla»varustettua, jotka olit Danin lapsista, seisoitportin edesä.
17. Ia ne wiisi miestä jotkaolit mennet wa,

koiman maam menit ylös ja tulit sinne sisällejaotit kuwan, pääliswaatten, pyhyden ja epä-
jumalan. Ia Pappi seisoi portin edesä, niidenkuuden sadan somaseilla »varustettuin tykönä

18. Kuin ne olit tullet Mikan huoneseen, ja
otit kuwan, pääliswaatten, Pnhyden ja epä-
jumalat, sanoi Pappi heille: mitä te teette?

19. He »vastaisit händä: ole wait, ja pidäsuus kiinni, ja tule meidän kansamme, ja olemeidän Isän, ja Pappimme: Ongo se parem-
bi ettäs olet Pappi yhden miehen huonesa, kuinkoko sukukunnas Israelisi» ?

2c». Ia Papin miele oli hywä, ja otti sekäpääliswaatten , Pyhyden ja kuwan ; ja meniKansan kestelle.
21. Ia kuin he käänsit itzsns ja menit mat-

kaans; asetit he pienet lapset jakarjan, jakaik-
kein kallimmat kuin heillä olit, menemän edel-
länsä.

22. Kosta he olit mamma joutunet Mikan
huonesta; kokounnuit ne miehet jotkaniisa huo-
neis olit, kuin olit Mikan huonen tykönä, ja a-
joit Danin lapsia Mka.

23. Ia huusit Danin lapsille: ja he käänsitkasivonsa, ja sanoit Mikalle: mikä sinun on,
ettäs niin huudat?

24. Hän wastais : te oletta ottanet minun
jumalani, jotka minä tehnyt olen, jaPapi»,
ja mennet matkaan: ja mitä minulla nyt e-
nämbi on? Ia te sanotte wielä sitte minulle:
mikä sinun on?

25. Mutta Danin lapset sanoit hänelle: älä
anna sinun ändäs kuulua meidän tykönämme:
ettei »vihaiset miehet langeis teidän päällenne,
ja sinä hukutat sinun sielus, ja sinun yuone<
sielut.

26. Niin Danin lapset menit matkaansa:
Ia kuin Mika näki heidän handans wäkewäm-
mäxi, käänsi hän itzens, japalais huoneseensa.

m. 27. Mutta he otit sen kuin Mika tehnyt
oli, ja Papin kuin hänellä oli, ja tulit Lal-
xem, lewollism ja suruttoman Kansan päälle,
ja löit heitä miekan terällä, ja poltit Kaupu"
M.* * Jos.,?: 47. 28-^
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yrikän ollut, jokaheitä autch sillä he
Zidonista, ja ei ollntheilläkmen-!än kansa tekemistä: Ia he olit siinä laxosa jo-

ka on Bethßehobln tykönä: nnn rakensit he
Kaupungin, jaasuit siinä..

2Y Ia kutzuit Kaupungin nimen Dan, I-
<Hns Danin nimelda, joka Ismelist oli ennen

waikka se Kaupungi kutzuttin mvi-

Ia Danin lapset panit heilkns sen ku-
wan ylös *, ja Jonathan Gersonin poika Ma-
nassen pojan, ja hänen poikans olit Papit f
Daniterein sukukunnas, siihenasti että he mie-
tin fangina maalda pois. § *

,Kun.»,: ,8,3°.

1»Dnom. ,7: I«. § 2 Ku». 17: '?.

Zl. Ia panit heidän keffellens Mikan ku-
wan, jonga hän tehnyt oli; niinkauwan kuin
Jumalan huone oli Silost».

19. Luku.
1. Syden L.ewttan jalkawaimon pako ja pa-

lauttaminen, n Sen jalkawaimon tauhia hä-
väistys Gibealaisilda, jakuolema, m. Muoto
kuinga Lewita ilmoitta sen kauhian t?ön Is-
raelin sukukunnille.
I. siihen aikan ei ollut Kuningasta Israeli-

sa", yxi Lewita oli muukalainen E-
phraimin wnoren reunalla, ja otti hänellens
yhden jalkawaimonemännäxens ludan Beth-
lehemistä. * l. 18 : 1.

2. Ia kuin hänen jalkawaimonsa teki huo-
lin hänen tykönäns, juoxi hän hänen tyköänsä
Isans majaan ludan Bechlehemiin; ja oli
siellä neljäKuukautta.

3. Ia hänen miehens matkusti hänen peräns,
puhutteleman händä ystäwällisest, ia palautta-
man tngöns. Ia hänellä oli yxi palwelia ja
kaxi aasi hanen myötäns. Ia han wei hänen
Isänsä huoneseen. Ia kvin waimon Isä näki
hanen, tuli hän iloisexi ja meni hända wastan.

4- Ia hänen appensa, waimon Isä, pidätti
hänen ; että hän wiiwyi hänen tykönäns kolme
päiwää: he soit ja joit, jaolit siinä yötä.

;. Neljändenä päiwänä olit he warhain yl-
hällä, ja hän nousi ja tahdoi matkaan lähte:
min sanoi waimon Isä wäwyllensä, wahwistasinun sydames leiwän palalla, jamengät sitte.

6. Ia he istuit, soit ja joit toinen toisens
kansi». Niin sanoi waimon Isä hänelle: ole
tasa yötä, ja iloita sinun sydämes.

7. Mutta hän nousi waeldaman. Waan
hänen appens «vaadei händä, että hän oli sii-
nä sen nön.

8. Wiidendmä päiwänä oli hän amulla «var-
hain ylhällä «vaeldamaan: ja waimon Isä sa-
noi : wirwota sydämes: ja hän wiiwytti hänen
siihenasti että päiwä kului, ja he söit toinen
toisensa kansi».

9. Ia mies nousi lähtemän matkaan jalka-
waimons ja palwelians kansa: mutta hänenappens, waimon Isä, sanoi hänelle: katzos,
paiwä on kulunut ja ehto on käsisä, olkat ta-sa yötä, katzo, tasa on sinulla oldawa wielä
nyt tämä päiwä, ole tasa yö, että sydämes tu-
lis iloisexi, nostat amulla warhain matkallen-
ne , ja matkustakat majoillenne.

io. Mutta ei mies ollut yötä, waan nousi
ja meni matkaans, ja lähestyi lebusta, se on
Jerusalem: jakaxi hänen aasians kannattadcn
kuormaa, ja hänen jalkawaimonsa hänen kan-sans.

11. Kuin he tulit lebuxeen asti, oli päiwä
paljo kulunut, japalwelia sanoi Jiannällms:
poiketkamme lebuserein Kaupungiin, ja vi-
kamme yötä siinä.

12. Mutta hänen Isändäns sanoi hänelle:
en minä mene outoon Kaupungiin, jotka ei ole
Israelin lapsista; waan käykan» edespäin Gi-
bman asti.

13. Ia sanoi palweliallms: käy wahwast,
että me johonguun paikkaan tulisimme, yom
pitämään Gibman mikka Ramaahn.

14. Ia he menit ja »vaelsit, ja Auringo jou-
dui heildä kowin alas läsnä GibeaM, joka on
Bmlaminisi».

11. 15. -Ia he menit Gibman oleman yötä.
Kuin hän sinne tuli, istui hän Kaupungin ku-
jalle: sillä ei siinä ollut yxikän joka heidän otti
yoxi huonesemsi».

16. Ia katzo, yxi wanha mies tuli pellolda
ehtona töistäns, joka myös itze oli Epmimin
wuorelda, ja oli Gibeasi» muukalainen. Mut-
ta sen paikan Kansa oli leminin lapset.

17. Ia kuin hän nosti silmäns, näki hän sen
oudon
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oudon miehen Kaupungin kujalla; ja sanoi
wanha mies hänelle: kungas tahdot? ja kustas
tulet?

18. Hän wastais händä, sanoden: me olem-
me tullet ludan Bethlehemista, ja menen, E-
phmimin wuoren reunalle, josta minä olen ko-
toisin :ja »vaelsin Indan Bethleheniiin, waan
nut minä menen HERran huoneseen: ja ei yxi-
kan minun huoneseen korja.

19. Meille on olkia ja heiniä meidän aaseil-
lemme, ja leipää ja miinaa minullcni, ja sinun
piikalles, ja palwelialle kuin sinun palwelias
kansa on; niin ettei meildä mitan puutu.

20. Wanhamies sanoi: Rauha olkon sinul-
le, kaikkia mitä sinä puutut, on minulla; ai-
noastans älä ole tasa kujalla yötä.

21. Ia hen «vei hänen huoneseensa, ja andoi
aasein heiniä: ja he pesit jalkans, söit ja joit.

22. Ia kuin he rupeisit sydämesi iloitzeman,
jakatzo, Kaupungista tulit ilkiät miehet ja
piiritit huonen, ja löit owen päälle; ja sanoit
sille wanhaIle miehelle perhm Isännälle: anna
se mies tänne ulos joka sinun huonesees on tul-
lut, että me hänen tundisimme. 7 '

5 Mos iz: iz.
» Sam. 16:11. 1- > Mos. 19: 4, 5. Os. 9: 9.

l. ic>: y.
23. Mutta perhen Isändä meni heidän ty-

göns, ja sanoi heille: ei niin hywät weljeni, äl-
kät tehkö tätä pahatekoo; että tämä mies on
tullut minun huonesemi, älkät tehkö niin suur-
ta tyhmyttä.

24. Katzo, minulla on tytär, joka »vielä nei-
tzy on, ja tällä on yxi jalkawaimo, nämät mi-
nä tuon teille, waiwamxmne heitä, ja tehdä-
xm heille mitä te tahdotte *; mutta tätä miestä
wastan älkät osottako niinkauhiam pahatekoa.

* 1 Mos. ,y: 8.
25 Mutta miehet ei tahtonet händä kuulla:

Niin otti mies jalkavaimonsa, ja talutti hä-
nen ulos heidän tygöns, jonga he tunsit, ja
käytit itzens hapiällisest hänen kansans kaiken
yösen aina huommiseen asti: ja päiwän koit-
Mis päästit he hänen menemän.

26. Silloin tuli waimo wähää ennen Au-
ringon nousemata, sen huonen owen eteen, jo-
sa hänen isändäns makais, langeis maahan
jamakais siinä «valkiaan päiwään asti.

m. 27. Kosta hänen isändäns huomeneldamnousi, awais hän huonen owen, ja meni ulo<mielestans matkallensa : jakatzo, hänen jalta-
waimons oli langenut maahan owen eteen, ja
hänen kätens oli kynnyxellä.

28. Ia hän sanoi hänelle: nousija käytäm-
me mutta ei hän mitan »vastannut; niin otti
hän hänen aasinsa päälle, »valmisti itzens ja
matkusti kotiansa.

29. Kosta hän kotiansa tuli, otti hän wei-
tzen ja jakoi jalkawcumonskahtentoistakymme»
neen kappaleseen kaikki lihoinens ja luinens,ja
lähetti sen kaikkiin Israelin maan rajoin.

30. Ia kaikki kuin sen näit, sanoit he: sen-
kaltaist ei ole ikänäns ennen tapahtunut eikä
nähty, siitä pänvastä kuin I raelin lapset tulit
Egyptin maalda niin tähän päiwään asti. A»
jatelkat nyt itzellänne tästä asiasta wisusti, pitä-
kät neuwoo, ja puhukat.

20. L-UkU.
l Israel pitä neuwoo Gibeas asuwaistenNen»

jaminin lasten pahuutta wastan. n. Venjami,
nm lapset woittawat Israelin karin kerroin,
iii. rvihdoin woitta Israel ja lyö Benjaminin
sukukunnan , niin ettei yli <wo. miehen jäljelle
jää.
I. kaikki Israelin lapset läxit ulos, ja ko<

koisit heitäns joukkoon niinkuin yxi mies,
Danista VerSebaan asti, ja Gileadin maal-
ta; niin HERran tygö Mirvaan. * *l. »: >>.

2. Ia kaiken Kansan päämiehet, kaikki Is-
raelin sukukunnat seisoit Jumalan Kansan seu-
rakunnasa, neljäsataa tuhatta miekan lvetä-
wätä jalkamiesta.

3. Ia Benlaminin lapset sait kuulla Israe-
lin lapset ylösmennexi Mizpaan. Ia Israelm
lapset sanoit: sanotat kuinga tama pahamo
on tapahtunut.

4. Niin wastais Lewita sen lapetun waimon
mies, ja sanoi: minä tulin Gibeaan', jokaon
Benlaminisa, ja minu»rjalkawaimoni, yön.

* Os. 1°: ?.
. s

5. Ia Gibean asuwaiset nousit minua was-
tan, ja piiritit minun yöllä huonesa josa mmi
olin; ja tahdoit tappa minun ja hämäisit ml-

nun jalkawaimoni, että hän kuoli. ' l.'?- «^



6 Niin niinä olin jalr«loaln»oin, ,a jaoin
fapvaleixi,ja lähetin ne kaikkiin Israelin maan
ichoin; että he teit häpiällisen jakauhian työn

oletta kaikki Israelin lapset tasa,
viläcat neuwoo ja tehkät jotain tähän asiaan.

8 Niin kaikki Kansa nousi niinkuin yxi
mies, ja sanoit: älkän lneistä yxikän mengö
majaania, eikä kengän poiketko huoncseensi».

9. Mutta sen me nyt teemme Gibeata was-
me heitämme arpaa händä wastan.

ia. Ia otamme kymmenen niiestä sadasta,
ja sata tuhannesta, ja tuhannen kymmenestä
tuhannesta, kaikista Israelin sukukunnista, ot-
tamaan Kansalle rawindoo; tulemaan ja teke-
mään Gibealle, joka Benlaminis on, kaiken
sm hulluden jälken,kuin he owat tehnetlsraelisi».

11. Niin kokoisit heitäns kaikki Israelin mie-
het Kaupungiin, niinkuin yxi mies, jateit lii-
ton kestenäns.

12. Ia Israelin sukukunnat lähetit miehiä
laittein Benlaminin sukukundain tygö, ja
kastit heille sanoa : mikä pahateko tämä on jo-
ta teidän seasan on tapahtunut?

,3. Andakat siis nyt ne ilkiät miehet Gibe-
asta', meidän tappaxemme ja ottaxemme pa-
hutta Israelista pois. Mutta Benlaminin
lapset ei tahtonet kuulla heidän weljeins Israe-
lin lasten ända. * Os. 9:9.

11. 14. Waan Benlaminin lapset kokoisit
heitäns Kaupungeista Gibeaan, menemän
ulos sotaan Israelin lapsia »vastan.

15. Ia olit sinä päiwänä luetut Benlami-
nin lapset Kaupungeista, kuusikolmattakym-
mendä tuhatta miestä, jotka miekkaa ulos »ve-
dit; ilman Gibean asuwaisia, joita oli seitze-
män sataa »valittua miestä.

16. Ia kaiken sen Kansan seas oli seitzemänsataa »valittua miestä, jotka olit »vasenkätiset:
ja taisit kaikki nämät lingolla osata hiuskar-waan, niin ettei he hairahtanet.

.17. Mutta Israelin miehiä, ilman Venla-mitereitä, oli neljä sataa tuhatta, jotka miek-
kaa uloswedit,ja olitkaikki wahwat sotamiehet.

18. Ia Israelin lapset nousit ja menit Ju-malan Kuoneseen, ja kysyit lumalalda sano-den : kuka mene meidän edellän» alkamaan so-

taa Benjaminin lapsia wastan? HERm sa-noi : ludan pitä alkaman.
i- Ia Israelin lapset nousit amulla, ja si-

oitit itzens Gibmn eteen.
20. Israelin miehet menit sotaan Venla-minin kansa: Ia Israelin miehet sääsit sodanheitä wastan Gibmsa.
21. Ia Venlaminin lapset läxit Gibmsta,

ja löit sinä päiwänä Israelista, kaxi kolmatta-
kymmmdä tuhatta miestä ketoon.

22. Ia Israelin Kansan miehet wahwistit
heitäns, ja «valmistit itzens taas sotimaan,
siinä paikas josa he olit msimäisnäkin päiwä-
nä «valmit.

23. Ia Israelin lapset menit ylös ja itkit
HErran edes ehtoseen asti, jakysyitHErmlda,
sanoden: pitäkö meidän enämbi menemän soti-
maan Venlaminin lasten, meidän «veljeimme
kansi»? HERm sanoi: mengät heitä »vastan.

24. Ia kosta Israelin lapset käwit edes loss-
na päiwänä , Benjaminin lapsia wastan.

25. Ia Benlamiterit läxit Gibmsta toisnapäiwänä heitä wastan: ja löit wielä nyt kah-
dexantoistakymmendä tuhatta miestä Israelin
lapsista maahan; jotka kaikki miekkaa ulos-
lvedit.

m. 26. Silloin menit kaikki Israelin lapset,
jakaikki Kansi» ylös, jatulit Jumalan huone-seen, itkit jaolestelit siellä HERran edes: ja
paastoisit sen päiwän, ehtoseen asti: ja uhrai-
sit polttouhria jakiitosuhria HERran edesä.

27. Ia Israelin lapset kysyit HERmlda:jaJumalan liitonArkki oli siihen aikaan siellä.
28. Ia Pinehas' Elmzarin poika, Aaronin

pojan, seisoi hänen edesäns sillä ajalla, ja sanoi:
pitäkö meidän enämbi menemän sotimaanVm-
laminin lapsia meidän weljejam wastan, taik-
ka pitäkö meidän lakkaman? HERm sanoi:
»nengät sinne, huomena minä annan heidän tei-
dän käsiinne. * Jos. 22: 1;, 2». l. 24:,,.

29- Ia Israelin lapset panit «väjytyxet joka-
Mholda Gibmn ymbärille.

30. Ia Israelin lapset menit kolmandena
päiwänä Venlaminin lapsia «vastan, jaasetitheitäns Gibmm wastan, niinkuin he ennenain
kaxi kertaa telt.

31. Niin menit Venlaminin lapset Kansaa
Pp wastan.
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wastan, ja eraunsit Kaupungista , rupeisit lyö-
män ia haawoittainan monikahloja Kansasta,
niinkuin ennengin niillä kahdella erällä, kedolla
kahden tienpäällä, joista »ximeneVethEliin
ja toinen Gibeaan , liki kolmekymmendä mies-
tä Israelista.

32. Niin Benlaminin lapset sanoit, he o-
wat lyödyt meidän edesämme niinkuin ennen-
gin. Waan Israelin lapser sanoit: paetkam
ja hukulelkamme heitä Kaupungista ulos tei-
den päälle.

33. Niin nousit kaikki miehet Israelista, jo-
kainen siastan?, ja asetit heitäns BaalThama-
riln: ja Israelin »väjyiät nousit siastansa Ga-
baan luolasta.

34. Ia kinumenen tuhatta »valittua miestä
kaikesta Israelista tulit Gibeata wastan: ja so-
ta tuli sangen rastaxi -' mutta ei ne tiennet heil-
lenS onncttoniUtta lähestymän.

35. Ia HERra loi Benlaminin Israelin
edestä; niin että Israelin lapset sinä päiwänä
löit wiisikolmattakymmendä tuhatta ja sata
miestä Benlaminista ; jotkakaikki miekkaa u-
loswedit.

36. Mutta koffa Benlaminin lapset nait
heitäns lyödun, annoit Israelin miehet heille
siaa : sillä he ustalsit wäjyryxens päälle, jolta
he olit asettanet liki Gibeata.

37. Ia wäjvjät kiiruhdit myös itzens, kar-
kaisit Gibeaan, menit ia löit koko Kaupungin
miekan terällä.

38. Ia I raelin miehillä oli määrättn aika
keffenäiis »vajyitten kansa, lyödä heitä miekal-
la , kosta siuvu nousi Kaupungista.

39. Kosia Israelin miehet käänsit itzens so-
taan : ia Benlamitenl rupeisit lyömän ia haa-
woittamanlsraelia, liki kolmekymmendä mies-
tä, niin he sanoit: Tosin he omat lyödyt meil-
dä, niinkuin endisesäkin tappelu esi».

40. Niin rupeis »awu käymän kohdastans
Kaupunaist rlos jaBenlamiterit palanit ta-
kaperin, ja katzo,, koko Kaupungi käwi ylös
tanvasala.

41. Ia Israelin miehtt käänsit itzens, ja
Benlaminin miehet hämmästyit; sillä he näit
että heille onnettonius lähestyi.

42. Ia hekäänsit itzenslsraelin miesten edes

korwen tielle: mutta sota saawutti heidän- N-tä likin ne kuin Kaupungeist olit, surmaisit l»siellä. '

43- Ja ne piiritit Benlaminin, ja ajoit ta.ka Menuahn asti, ja tallaisit niitä, Gibeankohdalla, auringon ylönemistä päin.
44. Ia Benlaminist langeis, kahdexantoisitakpmmendä tuhatta miestä ; jotka kaikki olitwahwat sotamiehet.
4;. Niin käänsit he itzens ja pakenit korpeenpäin Rilnmonin wuorelle, mutta sillä tiellä loithe »viisituhatta miestä; ja aioit heitä taka Gi-deomiin asti, ja löit heistä kaxi tuhatta miestä.46. Ia kaikki kuin sinä päiwänä Vcnlami-nisia langeisit, olit wlisi kolmattakymmendä

tuhatta miestä, jotka miekkaa ulos wedit; jaolit kaikki wahwat sotamiehet.
47. Ainoastans kuusi satua miestä käänsit

itzens, ja pakenit jällens korpeen Rimmonin
wuorelle', ja jäitRimmonin wuorelle neljäli
Kuukaudexi. * l. 2,: ,3.

48. Ia Israelin lapset tulit jällens Benla-minin lasten tygö, ja loit ne Kaupungista mie,
kan terällä, sekä Kansan että eläimet, ia taik»
ki mitä he löysit: ja kaikki Kaupungit tuin he
löysitpoltit he tuletta.

21. Luku.
i. Israel surkutteleBenjaminin häwitt>'miftH.

11. Toimittawat niille lääneille emänditä
din neilzeistä l>l. Andawat neuwon, kliinaa he
lis.ri piti saaman wa.moja Siloc>n tyttärittä.
I- Israelin miehet olit lvannonet Mpa-

sa, ja sanonet: ei yrikän meistä pidä ty-
tärtäns aiidaman B.nlamitereille emännän.

2. Ia Kansi» tuli Jumalan huoneseen, ja
oli siellä Jumalan edes ehtoseen asti: jahe ko-
rotit änens ja itkit katkerasti.

3. Ia sanoit: O HERra Israelin Jumala,
mixi tämä tapahdui Israelis ; että tänäpänä
on yxi sukukunda wahendynyt?

4. Ia toisna päiwänä nousi Kansi» wara-
hin, ia rakensi siihen Altarin; ja uhraisit polt-
touhria ja kiitosuhria. * * 1 Kun. «: 64.

5. Ia Israelin lapset sanoit : kuka on on kal-
kista Istaelin sukukunnista, joka ei tänne ole
tullutKansan kansi» HERran eteen? silla suun

wala
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wala oli tehty, että se jota ei tullut HERran
toaö Mizpaan, hänen piti totisesti kuoleman.

6. Ia Israelin lapset kaduit heidän lvchens
Benlaminin tähden, ja sanoit, tänäpänä on
yxi sukukunda Isiaelisa »vähetty.

li. 7. Ia kuinga me käytän, itzemme heidän
kansans, että ne kilin jäänet owat, saisit emän-
M: sillä me olemme lvannonet HERran
kautta, etten me anna heille emändica meidän
tyttäristämme.

8. Ia he sanoit: kuka on Israelin sukukun-
nasta, jota ei ole tänne tullut HERran tygö
Mizpaan? ja katzo, ei ole yxikän ollut leirisa
Kansan seasa, laberest Gileadisa.

9. Ia Kansi» luettin: jakatzo, ei ollut siellä
yhtäkän labexen asulvata Gileadista.

10. Niin he lähetit sinneKansasta, kaxitois-
takymmendä tuhatta sotamiestä ; ja kastit hei-
tä, sanoden: mengät ja lyötät labexen asu-
waiset Gileadisa miekan terällä, waimoinens
ja lapsinensa.

ii. Mutta niin pitä teidän tekemän: kaiken
miehenpuolen, ja kaikki waimot kuin miestenkansa owac maannet, pitä teidän tappaman.

* 4M»s. 3l: 17.
,:. Ia he löysit labexen aiuwaisista Gilea-

disa neljäsataa piikaa kuin neitzet olit, ja ei ol-
let nhdengän miehen tykönä maannet: ne weit
he Silon leiriin , joka on Kanaan maasi».

1;. Niin koko Kansa lähetti matkaan, ja
kassi sanoa Benlaminin lapsille, jotka olit
Rimmonin kalliolla *, jakutzuit heitä ystäwäl-
lisesti. " 1.20: 47.

14. Niin Benlaminin lapset tulit silloin jäl-
lens, ja he annoit heille emanditä, niistä kuin
he olit jättänet elämään labexen »vaimoista
Gileadisa ; ja ei niingän heille täytynyt.m. 15.. Niin Kansi» katui Benlaminin täh-den, etta HERra oli lowen tehnyt Israelinsukutunnisa.

i6. Ia Kansan »vanhimmat * sanoit: kuin-
ga me teemme, että ne jäänet saisit myös e-
mänditä? sillä waimowäkl Venlaminisa on
hukutettu. *4Mos. ii:,6.

i- Ia sanoit: heidän pitä kuitengin nauti-
tzeman perimisens, kuin jäänet owat Benla-luinista; ettei yxikän sukukunda Israelista hä-
witettäisi.

Ia en me taida anda heille meidän tyt-
täritäm emännäxi: sille Israelin lapset owat
wannonetja sanonet: kirottu olkon sejokaVm-
lanutereille emännän anda.

19. Ia he sanoit: katzo, HERmn jokawuo-
tinen juhlapäiwa on Silosa, joka on BethE-listä pohjaiseen päin Auringon ylonemistä was-
tan, VethElin tieldä niin Sikemiin, ja Liba-
nonista ländeen päin.

20. Ia he kastit Venlaminin lapsille, jasa-
noit: mengät jawäijykät wiinamäisä.

21. Ia kosta te näette Silon tyttäret käy,
wän ulos hyppyyn ', niin juostat kiirusti »vii-
namäistä, ja ottakat jokainen teillenne Silon
tyttäristä emännän: ja mengät Venlaminin
maalla. *

- Mos. ,5:20. , Sam. 18: <l.
22. Kosta heidän Isäns taikka weljens tulc-

wat »valittaman meidän eteemme, niin me sa-
non» heille: olkat heille armiat, sillä en me ole
ottanet heille emändätä sodalla; mutta et te
tahtonet heille anda: tämä on teidän syynne.

23. Venlaminin lapset teit niin, ja otit hy-
pyistä heidän lukunsa jälken waimot ryöwydel-
la; ja menit pois ja asuit perinnösansä, raken-
sit Kaupungeim ja asuit niisä.

24. Israelin lapset menit myös sieldä pois
silloin, ihekukin sukukundans ja langoudmsa
tygö: jamenit sieldä ihekukin perimiseensä.

25. Silloin ei ollut Kuningast Ismelisa;
waan jokainen teki niinkuin hänelle näkyi oikein
olewan. l. 17: 6. l. 18: ~

Duomarein Kirjan loppu.
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Ruthin Kirja
Josa kirjoitetan:

i. Kuinga yxi mieS EliMelek ludan Bethlehemistä, meni tallin ajan tähden emändänsä ja kahden poikans»kansa Moabiterein maalle, ja kuoli siellä poikinensa. Naemi hänen emändäns palais miniänsä Rutbmkansa Bethlehemiin, tap. 1..
ii. Millä tawallaRnch tuli Boaxen kansa awiosläsiyyn, ja synnytti Obedin, joka oli Isäin Isä, kap. 3. ~4.

i. Luku.
1. Elimelek mene emändänsä Naemin ja 2.

poikansa kansa Bethlehemistä , kowan ajan täh-
den Moabin maalle ; josa lLlimclek kuole : pojat
naiwat ja myös kuolewat. n. Naemi, sitte kuin
hän oli saanut <l>rpahn poisjäämään, palaja
miniänsä Ruthin kansa Bethlehemiin.
1. Duomaritten hallitesi» oli kallis aika

» maalla: ja yxi mies meni waeldamaan
<V ludan Bethlehemistä Moabiterein

maalle, hän ja hanen emändänsä ja kqxi ha-
nen poikaansa.

2. Hänen nimens oli EliMelek, ja hänen
emändäns nimi Naemi, ja hänen kahden poi-
kans nimi, Mahlon jaKilion, he olit Ephra-
titerlt ludan Bethlehemistä. Ia kosta he tu-
lit Moabiterein maalle , pysyit he siellä.

z. Ia EliMelek Naemin mies kuoli, ja hän
jäi jälken kahden poikansa kansa.

4. He nait Moabiterein »vaimoja: yhden
nimi Orpah, ja sen toisen nimi Ruth: ja asuitsiellä liki kymmenen ajastaikaa.

5 Ia kuolit myös molemmat setä Mahlon
että Kiljon, ja se »vaimo jäi jälken kahdesta
pojastans ja miehestänsa.

11. 6. Ia hän nousi miniöinensä, japalais
Moabiterein maalda : sillä hän oli kuullut
Moabiterein maalla ollesans, että HERra oli
stzinyt Kansaansa , ja andanut heille leipää.

7. Ia hän läxi pois siitä paitasta tuin hän
oli ollut, molettibain miniöittens kansa: jakos-
ka he matkustit tiellä palaitaxens ludan maalle:

8. Sanoi Naemi kahdelle miniällensä : men-
gät ja palaitkat kukin teidän aiteinne huone-seen: tehkön HERra teille laupiuden, niin-
kuin te olette niille kuolluille ja minulle tehnet.

9. HErra andakon teioän löytä lewon kum-
mangin hänen michens huonesa. Ia hän suu-

m andoi heidän, ja he korotit änens ja itkit
ic>. Ia sanoit hänelle: me käymme kansas.sinun Kansas tygö.
ii.. Mutta Naemi sanoi: palaitkat minuntyttäreni: mixi te tahdotte »ninun kansani käy,

da? kuinga minä taidan lapsia saada minunkohdusani teille miehixi? * *

5 Mos. 25: 5.
12. Palaitkat minun tyttäreni, ja mengät:sillä minä olen ylön «vanha miestä ottaman:ja waikka minä sanoisin: se on toiwottapa, et-

ta minä ottaisin tänä yönä itzelleni miehen, ja
synnytäisin poikia.

13. Kuinga te odotaisitte niinkauwan kuin
ne luurexi tulisit? ja kuinga te taidatte wiiwyt-
ta, ettet te ota miestä? ei minun tyttäreni: sil-lä minä suuresti murhetin teidän tähtenne, ja
HERran käsi on sattunut minuun.

14. Niin he korotit änens, ja itkit wielä har-Mmmasti: ja Orpah andoi suuta anoppinsa;
«vaan Ruth rippui hanesä.

.15. Mutta hän sanoi hänelle: katzos, sinunkälys on palajnnut omaistms tygö, jajuma-
littmsa tygö: palaja myös sinä kälys kansa.

16. Ruth wastais: älä minulle sitä puhu,
että minä luowun sinusta, japalajan pois ty-
köäs : sillä kunga sinä menet, sinne myös minä
mmm: ja kusa sinä yödyt,, siellä tahdon myös
minä yötä olla: sinun Kansas on minunKa-
nsani, ja sinun lumalas on minun Jumalani.

17. Kusa sinn kuolet, siellä minä myös tah-
don kuolla, ja itzeni haudatta anda. HERmtehkön minulle sen ja sen, jos ei ainoastans kuo-
lema erolta meitä.

18. Kosta hän näki hänen täydellä mielälla
handans seumwan : lakkais hän sitä puhumas-
ta hänen kansans.

19. Ia he matkustit kahden Vethlehemiin
asti. Ia kosta he tulit Vethlehemiin, luktm

rott
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koko Kaupungi heidän tähtens, ja sanoit: on-
go tämä Naemi?

.

20. Mutta han sano» heille: älkät mmua
kutzuko Naemi, waan kutzukat minua Mara:
silla se kaikkiwaldias on minun suuresti surulli-
sexj tehnyt.

.« .

21. Täysinässnä mmä Mäldä laxm, waan
HERra andoi minun tyhjänä palatta. Mixi
te siis kutzutte minua Naemi? sillä HERm on
minun almdanut, ja se Kaikkiwaldias on mi-
nua waiwannut.

22. Ia niin palais Naemi, jaRuth Moa-
bitiläinen hänen miniänsä palais hänen kan-
sans Moabiterein maalda: ja he tulit Vethle-
nemiin ohran leikkamisen alusi».

2. Luku.
1. Nuth mene poimeman tähkä päitä, jaosaan-

du Voaren, Naemin miehen langon pellolle,
v. Voas puhuttele hända ystäwällisesti, ja koh-
taa rakkauden töillä, m. Rmt> wie saalinsa ja
juttele sen iyellens tapahtunen lemmen, Ano-
pillensa.
i. s>li myös Naemin miehen langon, jalo

woimallinen mies, Elimelekin sugusta;
jahänen nimens oli Voas. * Matth.,: 5.

2. Ia Ruth Moabitiläinen sanoi Namulle:
salli minun mennä pellolle sen pems paita nouk-
kiman *, jongaedes minä löydän armon. Sa-
noi hän hänelle: mene minun tyttäreni.

* z Mos. !<>: y. l. 2,: 22.

3. Ia hän meni ja pääsi noukkiman pellolle
elonleikkaitten jälken: ja se peldo johon hän o-
saandui, oli Boaxm perindoosi», joka oli E-
liMelekin sugusta.

11. 4. Ia katzo, Voas tuli Bethlehemistäja sanoi elonleikkuille: HERra olkon teidän
kansanne. Ia he sanoit hänelle: HGRrasiunarkon sinua.

5- Ia Voas sanoi palweliallms elonleikkait-
len teettäjälle: kenengä tämä piika on?

6- Ia Palwelia, elonleikkaitten teettäjä,
wastais, ja sanoi: se on Moabitilainen piika,
loka mli Naemin kansa Moabiterein maalda.

7- Ia hän sanoi: anna minun noukkia jamom lyhdetien «välillä, elonleikkaitten peräsä.
hän on tullut ja seisonut amusta niin tähän-

asti: ja ei ole waan wahän aikaa huones
ollut.

3. Ia Voas sanoi Ruthille: kuules minua
minun tyttären, älä mene muiden pellolle poi-
meman, älä myös tästä lähde; mutta ole tasa
minun piikaini kansa.

9. Katzo wisust kulla pellolla he elo ottawat,
ja seura heitä, minä sanoin et-
tei yxikän sinua wahingoitze. Ia jos sinä ja-
not, niin mene astiaidm tygö, ja juosiitä kuin
minun palwelian. owat ammundanet.

io. Ia hän langeis kasivoillens ja kumarsi
itzens maahan, ja sanoi hänelle: mingätahden
olen minä löynnyt armon sinun kastvos edesä,
ettäs tunnet minun, joka kuitengin olen muu-
kalainen?

11. Boas wastais, jasanoi hänelle.minulle
ilmoitettin kaikki mitäs tehnyt olet sinun ano-
nilles, sittekuin sinun miehes kuoli; ettäs jätit
sinun Isäs ja äitis, jaIsäs maan, ja matkus-
tit Kansan tygö, jotaet sinä ennen tundmut.

12. HERm marakon sinulle sinun työs, ja
sinun palkkas olkon täydellinen HERmn Is-
raelin Jumalan tykönä; jonga tygö sinä olet
tullut, mrwamaan hänen siipeins ala.

13. Hän sanoi: anna minun löylä armo si-
nun kasivois edes minun Herrani; sillä sinä o-
let lohduttanut minua, ja olet puhutellut si-
nun piikaas suloisesti; waikka en minä ole niin-
kuin joku sinun piikoistas.

14. Voas sanoi jällens hänelle: kosta ruan
aika joutu, niin tule tänne, syö leipää, ja kas-
ta palas etikkaan. Niin hän istui elonleikkait-
ten «viereen, ja hän annoi hänelle kuiwatuim
tähkäpäitä, han söi ja mwittin, ja jätti jota-
kin tähtexi.

15. Kosta hän nousi poimeman, kasti Voas
pallveiioiMns, ja sanoi: sailikat hänen poimia
lyhdetien keskellä, ja älkät händä häwäistö.

16. Waristelkat myös sitomista läpimitten
hänelle; ja jattäkatsiihen, että hän ne poimis,
ja älkän yxikän händä nuhdelko.m. 17. Niin poimi hän pellolla ehtoseen astu
ja hän tappoi ne poimetut; ja oli liki yxi Epha
ohria.

18. Ia hän kandoi ne ja wei Kaupungiin,
ia osocli anopillms niilä hän oli poimenut.

ToiPv3
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Toi myös ne ruan tähtet, joista hän oli itzenS
Mlvinnur, ja andoi hänelle.

19. Silloin sanoi hänen anoppinsa hänelle:
kusas olet poiminut tänäpänä, ja kusas olet
työtä tehnyt? Siunattu olkon se kuin sinun
tundmut on. Ia hän ilmoitti anopillms kenen-
gä tykönä hän työtä teki, sanoden: se mies,
jonga tykönä minä tänäpänä työtä tein, ku-
tzumn Voas.

Naemi sanoi miniällms: hän olkon siu-
nattu HERmlda; joka ei ole ollut armotoin,
enämmin niitä eläwitä kuin kuolluimkan was-
tan. Ia Naemi sanoi hänelle: tämä mies on
meidän lähimmäisemme, ja on meidän perilli-
semme.

21. Ia Ruth Moabitiläinen sanoi: hän sa-
noi myös minulle: ole minun pallvelioitten
kansi», siihenasti kuin he loppewat kaiken mi-
nun eloni.

22. Naemi sanoi Ruthille miniällensä, mi-
nun tyttäreni, hywä on sinun mennä hänen pii-
kains kansi»; ettei joku olis sinua mastoin toi-sen pellolla.

23. Ia hän »viiivyi Voaxen piikain tykönä,
ja poimi tähkäpäitä, siihenasti kuin ohrat ja
nisut leikattin: ja tuli jällens anoppinsa tygö.

3. Luku.
1 Ruth , Naemin neuwosta, mene Boaren lu-

waan, ia pane lewätä hänen jalkoinsa. n Boas
herättynsä, ylistä händä, ja lupa hanen naida,
joo lltcmbi perillinen sen myöden anda. ui.
Ruth ilmoitta taao asian Anopillensa.
1. Naemi hänen anoppins sanoi hänelle:

minun tyttäreni, minä tahdon saatta si-
nulle lewon, että sinun hywin kawis.

2. Boas meidän sukum, jonga piikain tykö-
nä sinä olet ollut, katzo hän »vista tänä yönä
ohria luwasansi».

3. Niinpese itzes, ja »voitele sinus, ja »vaa-
teta itzes, ja mene luwaan; ettei yxikän sinua
tunne, siihenasti kvin syöty ja juotu on.

4. Kosta hän itzens lewätä pane, niin ka-
tzo paikka kusi» hän maka: niin mene ja nosta
waate hanen jalkains pääldä, ja pane siihen
lewätä: niin hän kyllä sinulle sano: mitä sinun
tekemän pitä.

5. Hän sanoi hänelle: kaikki mitä sinä sanolminulle, teen minä.
6. Hän meni luwaan, ja teki kaikki kuinhänen anoppinsa hänelle kasti.
7- Ia kosta Voas oli syönyt ja juonut tulihänen sydamens iloiscxi, jatiimi lewätä yhde,

kuhilan ma: Ia hän mli salaisesti, ja nostiwaatten hänen jalkainsa pääldä, ja pani sii-hen lewätä.
11 8. Puoli yön aikaan, peljästyi mies jgkäänsi itzens: jakatzo waimo makais häne»jalkains juuresa.
9. Ia hän sanoi: kukas olet? hän wastais:minä olenRuth sinun palkollises, lewua sisseöylitze sinun piikas, sillä sinä olet perillinen.
10. Hän sanoi, siunattu ole sinäHEßmsaminun tyttäreni, sinä olet pamndanut ensimäi-sen armotyon sillä »viimeisellä; ettes ole seuran-

nut nuorukaisia, köyhiä eli rikkaita.
11. Ia nyt minun tyttäreni, älä pelkä: kaik-

ki miläs sanot, teen minä sinulle: sillä koko
minun Kansani Kaupungi tietä, ettäs olet
kunniallinen «vaimo.

12. Se on tosi, että minä olen perillinen:
mutta toinen on lähimmäisembi minua.

13. Ole läsä yö: ja jos hän huomena omil-
ta sinun, niin se on hywä, waan jolleihän tah-
do omista sinua, niin minä omistan sinun, niin
totta kuin HERm elä: lewä huomeneen asti.

14. Ia hän lewäis huomeneen, asti hänen
jalkains juuresa. Ia nousi ennenkuin yxikan
loisens tunsi; ja sanoi: ci pidä kengän tieteman
waimoo luwaan tullexi.

15. Ia hän sanoi: anna sinun liina waattes
kuin ylläs on, ja ota siihen: ja hän otti siihen.
Ia hän mitmis hänelle kuusi mittaa ohria, ja
pani hänen päällens. Ia hän itze tuli Kau-
pungiin.

m. 16. Mutta waimo meni anoppins tygo,
joka sanoi: kuinga sinun menesty minun tyttä-
ren? ja hän juttelihänelle kaikki mitä mieS o«
tehnyt.

17. Ia sanoi: nämät kuusi mittaa ohria a»>
doi hän minulle; sillä hän sanoi: eipidä smun
tyhiin käsin menemän anoppis tygö.

18. Hän sanoi: ole hiljares tyttären niinkaU'
wan ettäs saat nähdä, kuiM tämä tapahtu-



iillä ei se niies lakka ennen kuin hän tämän tä-
näpäiwänä hywin lopetta.

mitä EliMelekin, Kilionin jaMahlonin oli.
ic>. Ia myös Ruthin sen Moabitin Mahlo-

nin lesten olen ottanut emännäxmi, hemttäxe-
ni sille kuolluelle nime hänen perimisesänsä, ja
ettei sen kuollen nimi hukkuis weljeins seasta,
ja hänen siastans portisa; sen päälle oletta te
tänäpäiwänä todistajat.

ii. Niin kaikki Kansa ja »vanhimmat kuin
portis olit, sanoit: me olemme todistajat.
HERm tehkön sille waimolle, joka sinun huo-
nesees mle, niinkuin Nahelille* ja niinkuin Le-
allef, jotka molemmat Israelin huonen raken-
sit: ja mändykön lvoimas Ephmmsa, ja tul-
wos kuuiuisaxi Bechlehemisä.

'

1 Mos. )°: 24» »e. -x, Mos.-y: '2,:c.
12. Ia sinun huones olkon niinkuin Perezcn

huone*, jongaThamar synnytti Juvalle; sii-
tä siemenestä, jonga HERra sinulle anda täs-
tä nuoresta mainiosta. *

1 Mos. ;z: 29.
11.13. Niin Voas otti Ruthin emannaxens:

Ia hän mmi hänen Mgönsa; jaHERra an-
doi hänen tulla hedelmaUisexi, ja hän synnyt-
ti pojan.

14. Niin waimot sanoil Naemille: Kiitetty
olkon HENra, joka ei sallinul sinulda puuttua
perillistä tähän aikaan; että hänen nimens py-
syis Istaelisa.

15. Hän on wirwotMwa sinua, ia holhowa
sinun wanhutMs: sillä sinun miniäs, joka sinua
rakasta, on hänen synnyttänyt, hän itze on si-
nulle paren,bi kuin seitzemän poikaa. 1 Sam 1:8.

16. Ia Naemi otti lapsen, pani helmaans,
ja kasivatti sen.

17. Mutta hänen knläns waimot annoit hä-
nelle nimen, ja sanoit: Namulle on poika syn-
dynyt: ja kutzuit hänen nimens Obed: tämä
on Dawidin Isän Isäin Isä.m. 18. Tämä on Perezen sukukunda*: Pe-
rez Nitti Hezromn. ', Aik>, K. 2: 4.

19- Ia Hezron siitti Raamin': Raam siitti
AminadablN. " Matth.,: ~

20. Aminadab * siitti Nahessonin: Nahesison siitti Salmon. * luk.,: ,z.
21. Salmo siitti Boaxen: Voas siitti Obe-

din.
22. Obed siitti Isäin: jaIsai siitti Dawidin.

4. Luku.
i. Voas puhuttele sitä toista perillistä, joka ei

<»bdo naimisen ehdolla periä; waan anda Boa-
«Ue oikeudensa. ". Boas otta Ruthin anno.
«ma, joka synnyttä Obcdin. m. Boaxen pol-
Vllilku, pereresta Dawidun asti.
!.»><» Boas mmi porttiin, jaistui siellä: ja

katzo perillinen käwi ohitze, jaVoas pu-
hutteli händä, sanoden: palaja tänne jaistu
Viereni, oles kukas olet*. Niin han palais
jaistui. * > Eam. 21: ~

2. Ia hän otti kymmenen miestä Kaupun-
gin wanhimnusta, sanoden heille: istukat tä-
hän: ja he istuit.

.

z. Niin sanoi hän perilliselle: sitä maan kap-
paletta, kuin meidän weljelläm EliMelekillä
oli, kaupitze Naemi, joka on tullut Moabite-
rein maalda.

4. Seniahdcn ajattelin mina sen sinulle il-
moitta, ja sanoa: mhdotkos sen todella periä,
niin lunasta se Ma Kaupungin asuwaisten ja
minun Kansani «vanhimmittm edejä": waan
jollet sme» sitä mhdo periä, niin sano minulle,
että minä sen tietäisin; sillä ei ole yhtän muuta
perillistä kuin sinä, ja minä sinun Mes. Hän
sanoi: minä perin. * 5 Mos. 25: 7.

5. Niin wastais Voas: jona päiwänä sinä
Naemin kädestä lunastat pellon, niin omRuth
Mononi sen kuolluen emändä, herättäxes sille
kuolluelle nime hänen perinnosänsä.

6. Niin sanoi perillinen: en niinä Mida periä
sila, etten minä hukumis minun perimistäni:
scei sinä se kuin minun pitä perimän; sillä en
minä mida sitä periä.

7- Ia ie oli muinan Israelisi» lunastamiscsjaperimis wahwistuxexi kaikkiin asioin, että
mies riisui kcnqans ja andoi lähimmäisellensä:ja se oli todistus Israelissa.

8. Niin perillinen sanoi Boaxelle: lunastasinä se: ja riisui kengän jalastansa.
9-Boas sanoi wanhimmille jakaikelle Kan-salle: te olette tänäpäiwänä minun todistajani,

«M minä olen lunastanut Naemilda, kaikki
Ruthin Kirjan loppu. Ensimainm

303Kirja.5. 4. Luf.
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Ensimäinen Samuelin Kirja
Josa närnät kappalet owat:

wanhemmista, ja syndymiftstä: Papin Elin ja hänen po-kains suruttowudesta, ranqai<n,<l»
i. ilmoitiamiststa: ja surkiasia lopusta, tap. l. 2. 3. 4. Samuelin wagasia hallituxesta, tap. j« HH.nen kuolemastansa , kap. 25.

il. Kuinga Jumala kowasti witzais Philisto ejä hänen Arlkinsa tähden, siihenasti kuin he sen lähetit talo,perin, ja he Samuelin uhrin ja rutouxen kautta woitettin Israelildä, kap. Z. 6. 7.
m. Kuningan menosta, Saulista, kuinga hän Kuningaxi woideltin . kap. 8. y 10. lyö Amorrerit, kap, nsoti Philisterejä ja Amalekia wastan, ja rikko tiromisa, tap. 13. mene wclhowaimon tygö, tapetan kolmenpoitans kansa Philisterejä wastan soteisansa, kap. 31.
iv. Dawidista, kuinga han woideltin Kuningaxi, löi Goliathin, teli liiton Jonathanin kansa, «vainot,

tm Saulilda, kap. 16. 17. 18. iy. Pakene ja teke toisen kerran liiton Jonathanin kansa, syö pyhiteiyistz
leiwisiä, jotaDoeg Saulille ilmoitta, ja lyö 85. HERran Pappia kuoliaxi, kap. 20. 21. 22. pakene kolptn»,
käsittä Saulin, otta Abigailin Nabalin lesten cmannäxensa, kap. 23.24.25. käsittä toisen kerran Scmlm, pa-
kene Gathiin Kuningas Äkixen tygö, kap. 20. 27. lieldän sotimasta Philisterein kansa Israelm wastan, lyi
Ainaleiiterit, jotka Magin poldit, kap. 28.29. 30»

1. Luku.
1. Elkana waeldele emändinensil uhramaan

Siloon, ja lohdutta sitä hedelmätöindä Hanna-
ta 11. Hanna rukoille HERralda poikaa, teke
lupauxen, nuhdellan tvhmasti Elildä, ja sitte
lohdutetan. m Hanna synnyttH Samuelin,
wicroitta, ja wie Silohon, HERralle palwe-
luxeen.
I. mies oli Ramathaimin Zophimistä

8 Ephmimin wuorelda, ja hänen nimens
oli Elkana* lerohamin poika, Elihun

pojan, Tohun pojan, Zuphin pojan, joka oli
Epbmtista. *

I Aika K. 6: 27.
2. Ia hänellä oli kaxi »vaimoa, yhden nimi

oli Hanna, ja toisen nimi Pminnah: Mutta
Pminnalla oli lapsia, waan Hannalla ei ollut
lasta.

Z. Se mies meni wuosiwuodelda Kaupun-
gistans - rukoilemaan ja uhmmaan Siloon
HERralle Zebaothillef: Ia siellä oli kaxi Elin
poikaa, Hophni ja Pinehas HERran Papit.

*

2 Mos. 2»: 17. 5 Mos. 16: 16. -j-Jos. ,8: 1.

4. Ia sina päiwänä jona Elkana uhrais,
andoi hän emannättms Pminnalle ja kaikille
pojillensa jatyttärillens osat.

5. Mutta Hannalle andoi hän yhden osan
murehtien: sillä hän rakasti HannaM: mutta
HERm oli sulkenut hänen kohtunsa.

6. Ja hanen «vainojansa waiwais händä,
ja soimais hänelle, että HERra oli sulkenuthänen kohtunsa. * *

i Mos. 20: „.

7. Ia niin hän teki jokawuosi, kosia he me-
nit HERran huoneseen, ja saatti hänen mu»
hellisexi. Mutta hän itki, ja ei syönyt.

8. Ia Elkana hänen miehens sanoi hänelle:Hanna, mitäs itket? jamixes syö? ja mingä-
tähden sinun sydämes on murhellinen? engö mi-
nä sinulle parembi ole kuin kymmenen poikaa?

* Ruth. 4: 15.
11. 9. Niin nousi Hanna, sittekuin hän oli

syönyt ja juonut Silosa: ja Pappi Eli istui i«-
tuimella HERran templin pihtipielen tykönä.

io. Ia Hanna oli sangen katkeralla sydä-
mellä, jarukoili HERraa, ja itki hartasti.

ii. Ia lupais lupauxen', sanoden: HER-
ra Zebaoth, jos sinä armosi» katzoisit sinun
piikas ahdistusta, muistaisit minua, ja et un-
hotais sinun piikaas, mutta andaisit piikal-
les pojan; niin minä annan hänen HERralle
kaikixi hänen ikäpäiwixensä, ja parmweitzi n
pidä hänen päähans tuleman.s *4Mos>:7.

5 4 Mos. 6: 5. Duom. i): 5.
12. Ia kuin hän kauwan rukoili HERran

edesä, otti Eli waarin Känen suustansa.
13. Sillä Hanna puhui sydämestäns, M ai-

noastans hänen huulens liikuit: mutta hänen
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Hn«,s ei kuulunut; niin Eli luuli hänen juo-
«uxis olewan.

14. Ia Eli sanoi hänelle: kuinga kcmwanS
olet juowuxisi»?anna wiinan olla sinustas pois.

,;. Mutta Hanna wastais, ja sanoi: ei mi-
nun Herrani, minä olen murhellinen waimo:
«viinaa ja wäkewätä juomaa en ole minä juo-
nut: waan olen »vuodattanut »ninun sydäme-
ni' edesä. *Ps.4':s. P5.62.-5.

,6. Ala pidä piikaas irrallisen waimon edes-
tä: sillä minä olen minun suuresta murhestani
ja waiwastani tähänasti puhunut.

17. Eli wastais, ja sanoi: mene rauhaan:
ja Israelin Jumala andakon sinulle sinun ru-
kouxes, kuins olet hänelda rukoillut.

18. Hän sanoi: anna sinun piikas löytä ar-
mo» sinun silmäis edesä. Niin waimo meni
matkaansa ja söi, ja ei ollut sillen niin mur-
hellinen.

ui. 19. Ia he nousit warhain huommelmin
rukoilemaan HERma, sille palaisit he ja tulit
kotiansa Ramathaan. Ia Elkana tunsi emän-
tänsä Hannan, ja HERm muisti händä.

20. Ia koffa muutamat päiwät olit kulu-
net, tuli Hanna mffaxi, ja synnytti pojan ja
kutzui hänen nimens Samuel: silla minä olen
händä rukoillut HERmlda.

21. Ia Elkana meni ylös kaiken huonens
kansa, uhmmaan HERralle wuosikautista
uhria ja lupaustansa.

22. Ia ei Hanna mennyt ylös, waan sanoi
miehensä: kosta lapsi wieroitemn, niin minä
otan hänen kansani näyttärmi HERralle, ja
sitte pitä hän siellä aina oleman.

23. Elkana hänen miehens sanoi hänelle:
tee niinkuin sinulle parhaxi näky, ole niinkau-wan ettäs hänen «vieroitat: HERra wahwis-takon sen kuin hän puhunut on. Niin waimo
lii kotia, ja imetti poikaansa, siihcnasti että
han wieroitti hänen. i Mos. 21:8. P5.,,!-.-.

24 Ia hän toi hänen ylös- kansans, sitte-nun hän hanen »vieroittanut oli, kolmen kal-
pein kansa, yhden Ephan jauhoja, ja leilin
wlmaas: ja toi hänenHERmn huoneseen Si-losa, ia nuorukainen oli wielä sangen nuori.

"Luk..: 4,. -f , Mos. 2;: 15.
2s. he teurastit kalpein; ja toit nuoru»kassen Elin eteen.

26. Ia hän sanoi: Ah! minun Herrani,
niin totta kuin sinun sielus elä minun Herrani,
minä olen se waimo kuin tasa tykönäs seisoi, ja
rukoili HERraa.

27. Tätä nuorukaista minä anoin, nyt on
HERra minulle andanut minun rukouxeni,
kuin minä häneldä rukoilin.

28. Sentähden annan minä hänen HEN
ralle jällens, kaikexi elinajaxens, että hän
HERralva rukoildu on: jahän rukoili HER-
ralda rukoildu on: ja hän rukoili HERraa sii
nä paikasa.

2. Luku.
t. Hanna weisa kiitoswirren. n. Elin pojat

owat Jumalattomat, m. Samuel kaswa, p>.l
wellen HERraa. rv. Eli nuhtele poikiansa hie-
nosti, v. EMe ilmoitetan kowa rangaistu»
hienoudensa tähden poikiansa wastan.
i. s>a Hanna rukoili, ja sanoi: minun sydä-

men riemuitze HERmsa*, minun sar-
wen on yletty HERmsa. Minun suuni on le-
wiäldä cklwennut minun wihollisteni ylitze; sil-
lä minä riemuitzen sinun autuudestas.

* Luk. i: 46, 47-
-2. Ei kengän niin pyhä ole kuin HERm, sil-

lä ei yxikän ole paitzi sinua; jaei yhtänkalliota
ole niinkuin meidän Jumalamme.*

» sMos. 2: 24. Ps 86: 8. Es. 44: z.
z. Lakatkat teidän suuresta kostamisestanne:

pangat pois teidän suustanne se wanha : sillä
HERm on kaikki tietämä Jumala, ja ei an-
na senkaltaisia aiwoituxia menestyä.

4. Wakewitten jouhet owat särjetyt: jahei-
kot olvat wäkewydellä wyötetyt. Luk.,: 51.

5. Jotka ennen mwitut olit, ne oivat itzens
myynet leiwän edest*, ja jotka nälkää kärseit,
ei sillen isoa f, siihenasti että hedelmätöin seitze-
män synnytti, ja jolla monda lasta oli, tuli hei-
koxi. "Ps.'4:n. Wll.lv. 5: 6. f Luk. 1:5,.

6. HERra kuolerra ja wirwotra: icoiesuureen ahdistuxeen, ja flirä ulos jällens.*
* 5 Mos. ;,: ;y. Ps. 71: 2°. Wiis. ,6: ~. Tob. 12:«.

7. HERra rei!e töyhaxi jaritkari*: hän
alenda ja>elenda. * Job.»6: 5. Syr. »1:14.

8. Hän nosta tomusta köyhän, ja ylendä
waiwaisen loasta, istuttaxens händä päämies-

Q q ten



306 i. Samnelin 2. Luk.
tm sekaan, ja andaxms hänen kunnian istui-
men periä': Sillä maanperusturet oroatHEr-mn: ja maan piirin on hän asettanut niiden
päälle.f *P5.75!8. Ps. ,12: 7, 8. Luk. 1: 52.

-x Pf 24: I. Ps. ,0,: 26. Ps 104: 5.
9. Hän icoarjele pydäins jalar*, mutra

lumalaeromar pira pimeyde,
si: sillä oma suuri woima ei miran auia.
*Ps.i7-5. Ps.?»:». Ps. Ps. ,2.7 8.

Ps. 145:20. San. ~2:7.
10. Ne jotka riitelewät HERran kansa, pi-

tä muserettaman rikki, hän jylise miwasa hei-
dän ylitzens". HERm duomitze maan äret,
ja andaKuninaallensclwäkewydm, ja ylenda
woideltuns sarwm.f * Duom. s: 2°.

i Sam. 7:1c,. -Z- Ps. 8?: 2?.

11. Ia Elkana meni Namachaan huoneseen-sa: waan nuorukainen palweli HERmaPa-
pin Elin edesä.

11.12. Mutta Elin pojat olit ilkiät, jaei to-
tellet HERma.

13. Eikä »nyös Pappein oikeutta Kansan
edesä: kuin joku uhrin uhrais, mli Papin pal-
welia kolka liha keiletlin, ja oli kolmehaami-
nen hango kädesä:

14. Ia pisti sen kattilaan, eli pataan, eli
kruusiin, eli pannuun, ja kaikki mitä HH, weti
ylös hangolla, sm Pappi otti siitä *: ja niin
teit he kaikelle Israelille, jotka tulit sinne Si-
loon. * 3 Mvs. 7: 34-

-is. Niin myös ennenkuin he poldit lihawu-
tuli Papin Palwelia, jasanoi niille jot-

ka uhrm kannoit: anna lihaa paistetta Papil-
le: sillä ei hän om keitettyä lihaa sinulda,
waan uutta. *

? Mos. ;: s. !. 7: zi.
16.Kosta joku sanoi hänelle: polttakat liha-

wus tänäpänä niinkuin pitä, ota sitte sinulles
mitä sydämes himoitze. Niin sanoi hän hänel-
le nyt pitä sinun andaman, jolles anna niin
minä otan mäkisin.

17. Ia sentähden oli nuorukaisten rikos san-
gen suuri HERmn edesa; sillä Kansa katzoi
HERran ruokauhrin ylön.

m. 18. Mutta Samuel palweli HERran
edes, ja nuorukainen oli »vyötetty liinaisella
päälislvaattella. 2 Mos. 28:6.

19. Ia hänen äitins oli tehnyt hänelle wähän

hainen, ja wel ,en hänelle joka wuosi; kosahän meni yöls miehensä kansa uhmmaan «vuo.siuhria.
20. laEli siunaisElkanan ja hänendäns, ja sanoi: HERra andakon sinulle sieme-nen mstä wcii nosta sen rukouren tähden kuin lMon rukoillut HERmlda, ja he menit siallensa
21. Ia oppei Hannam, ja hän tulimffach ja synnytti kolme poikaa iakari tytärtä-januorukainenSamuelkaswoi HERmn edesä!iV.22.Mutm Eli oli iuuri wanha ', jakuu-li mim hanen poikans teit kaikelle Israelille: jaettä he makaisit niiden «vaimoin kansaf, jotka

palwelit seurakunnan mazan olvella.
"

, Sam. 4:,-'. f 2 Mos. 28:8. Luk. 2: ,7. .

2z. Ia sanoi heille: miii te teette senkaltaisi-ta? sillä mina kuulen teidän pahoja tekojanne
kaikelda Mldä Kansalda.

24. Ei niin minun poikani, ei ole se hnwHsanoina kuin »»inu kuu en, enä te saatatteHERran Kansa sondia tekemään.
25. Los Ml rikko ihmistä «vastan, niinDuo-

marit sen sowirmwat: mutta jos joku rikko
HERma «vastan, kuka sen edestä rukoile? Za
ei he kuullet Isans ända : sentähden HERratahdoi heidän tappa.

26. Mutta nuorukainen Samuel waelsi ja
kaswoi, ja oli otollinen, sekä HERran että
ihmisten edesä. Luk. 2: 40, 52.

V- 27. Ia Jumalan mies tuli Elin tyaö,ja
sanoi hänelle: nain sano HERm: enqö niinä
ilmeisesti ilmoittanut minuani sinun Isanshuo-nelle*, kosta he »vielä olitEgypns Pharaon
huonesa? * Ap. T. 7: 2-.

'

28. Ia minä «valitzin hänen minulleni Papi-
xi kaikista Israelin sukukunnista uhmman mi-
nun Marilleni, ia sytyttämän suitzutusta, ja
kandaman pääliswaatetta minun edesäni: ja
minä olen andanut sinun Isäs huonelle kaikki
Israelin lasten tulet. 2 Mos. ,0: ,4.

29.Mixi siis te potkitte* minun uhriani was-
tan, jaminun mokauhriani, jonaa minä olen
käskenyt uhrata seurakunnan majas: ja enanp
man kunnioitit sinun poikias kuin minua, li-
hoitMi-enne teitänne, kaikista minunKansani
Israelin ruokauhrein uulisista?

* 5 Mos.,2: is. Ap.T. 9: 5.
zo. Een-
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,0. Sentähden sano HERra Israelin Ju-

mala: minä olen wakaisesti puhunut, että sinun
huones jasinun Isäs huone vita waeldaman mi-
nun edesäni ijankaikkilesti ; mutta nyt sano HEr-
ra: olkon se kaukana minusta: Sillä lorka
nunna kmtmolyexrar, uiirä mmä rahöon
tlmnioirra : waan jocka minua kayowar
«lön, ne pitä kagormman 1 Kun. 2:2'.

~. Katzo, se aika tule, että minä murran
smun kasilvartes , ja sinun Isäs huonen käsi-
warren; ettei yxikän wanha pidä sinun huone-sas oleman.

Z2. Ia sinun pita näkemän sinun wastansei-
sojas maiasa, kai kesä hvwvdesä kuin Israelille
taoahtu: ja ei yrikan wanha pidä oleman sinun
huonesas ijanMkisesti.

zz. Kuitengin en minä ketän peräti häwitä
sinusta minun Altarildani, että minä kulutan
sinun silmäs, ja sinun sielus mucheseen saaran :

mutta kaikki sinun huones paljous pitä kuole-
man kosta ne owat miehexi tullet.

34. Ia tämä pitä oleman sinulle merkixi,
kuin sinun poikais Hophnin jaPinehaxen pääl-
le pitä tuleman : yhtenä päiwänä pita molem-
mat kuoleman. 1 Sam 4: i>.

2.5. Ia ininä herätän minulleni ustollisen Pa-
pin *, se teke niinkuin minun sydamesäni ja
mielesäni on. Ia ininä rakennan hänelle wah-
wan huonen, waeldaxens minun woidelduni e-
dcsa hänen elinaikanansa: * 1 Kun. 2:25.

z6. Ia tapahtu, että se kuin jää jälken sinun
huonesees, pitä tuleman jakumartaman hän-
da hopiapcnningin ia leiwän kappalen edestä :

japitä sanoman: päästä minua nyt yhden Pa-
pin osaan, että minä saisin syödä palan leipää.

3. Luku.
' HLRra hliuta Samuelia kolmin kerroin,

waan Samuel luule Ylin huutanen. v. Sa-
muel, «lildä neuwottu, puhuttele neljännellä
kerralla HERraa, ia saa ilmoituren Elin ran-«aisturesta m. Eli tiedusta sitä Samuelildä, ty-
tv HERran tahtoon: Samuel tule kuuluisaxiProphetaxi.
l- nuorukainen Samuel palweli Elin ede-

!ä HERraa: Ia HERmn sana oli kai-us ,m)en aikaan, ja ei ollut ilmoimxia.Dl- 74- ?.

2. Ia tapahtui siihen aikaan, että Eli ma-
kais siallansa: ja hänen silmänsä rupeisit pi-
mmdymään, niin ettei hän nähnyt, l. 4? »5.

3. Ia Samuel makais HERran templis,
siinä kuin Jumalan Arkki oli, ennenkuin Ju-
malan lampu * sammutettin.

*i Mos. 27:21. »Mos. 24:».
4- Ia HERm kutzui Samuelia: hän was-

tais: katzo, tasa mina olen.
Ia hän juoxi Elin tygö, ja sanoi: katzo,

tasa minä olen, sinä kutzuit minua. Hän sa-
noi, en nunä kutzunut, mene jällens ja pane
maata: ja hän meni ja pani maata.

6. Ia HERm kutzui taas Samuelia, ja
Samuel nousi ja meni Elin tygö, ja sanoi:
katzo, tasa minä olen, sinä kutzuit minua. Hänsanoi' en minä kutzunut sinua minun poikani,
mene jällens japane maata.

7. Mutta Samuel ei mndmur silloin wielä'
HERraa: ja HERran sana ei ollut wielä il-
moitettu hänelle.

8. Ia HERra kutzui Samuelia wielä kol-
mannen kerran, ja hän nousi ja meni Elin ty-
gö, ja sanoi: katzo, tasa minä olen,, sinä ku-
tzuit minua. Niin ymmärsi Eli, että HERmkutzui nuorukaista.

il. 9. Ia Eli sanoi Samuelille: mene, ja
pane maam: ja jos sinua wielä kutzutan, niinsano: puhu HERm; sillä sinun palwelias kuu-
le. Samuel meni japani maata siallensa.

io. Niin tuli HERra ja seisoi siellä, ja ku-
tzui niinkuin ennengin: Samuel, Samuel. Ia
Samuel sanoi: puhu, sillä sinun palwelias
kuule.

11. IaHERm sanoi Samuelille: katzo, mi-
nä teen yhden asian Israelisi»; niin etta sen
molemmat korwat pitä soiman kuin sen kuule.

2 Kun. 21: 11. Ie»-, y: ;.

12. Sinä päiwänä tuotan minä Elitte kaikki
ne kuin minä hanen huonettans wastan puhu-
nut olen *: minä alan ja päätän sen. *l. 2: ,1.

13. Ia minä tahdon tehdä hänel».' tiettäwä-
xi, että minä olen Duomari hänen huonellms
ijankaikkifesti; sen pahan työn tähden, että hän
tiesi poikans häpiallisesti itzens käyttänen, ja ei
kertakan wihaisesti katzonut heidän päällensä.

14. Sentähden olen mina wannonut Elin
huo-Qq 2
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huonelle: että tämä Elin huonen pahateko ei
pidä lepytettäniän *, uhrilla eikä ruokauhrilla
ijankaikkisesti. *

, Mos. 4: 3.m. 15. Ia Samuel makais huomeneen asti,
ja awais HERran huonen owen. Ia Sa-
muel ei tohtinut ilmoitta Elille sitä näkyä.

16. Niin kutzui Eli hänen, ja sanoi: Sa-
muel poikani: hän wastais: katzo, tasa minä
olen.

17- Hän sanoi: mikä sana se on kuin sinulle
sanotti»,? älä sala sitä minulda. Jumala teh-kön sinulle sen ja sen, jos sinä jomin salat mi-
nulda, siitä kuin sinulle sanottu on.

18. Niin Samuel sanoi hänelle kaikki, ja ei
häneldä mitan salannut. Waan hän sanoi:
hän on HERm, hän tehkon niinkuin hänelle on
kellvollinm.

iy. Ia Samuel kaswoi *, ja HERm oli
hänen kansans, jaei langennut yhtäkän kaikis-
ta hänen sanoistansa maahan. *l. 2:,,, ,6.

20. Ia koko Israel hamasta Danista niin
BerSabaan *, tunsi Samuelin ustolliseriHEr-ran Prophetaxi. * Duom. 20: ~

21. Ia HERm taas ilmestyi hänelle Silosa:sillä HERm oli ilmandunut Samuelille Si-
losa, HERran sanan kautta.

4. Luku.
i Israel lyödän philistereildä, Jumalan Ark-

ki oletan pois ja molemmat Elin pojat kuole»
n?at. il. Eli sanoman saatuansa siitä, lange rik»
ki nisiänsä ja kuole : hänen miniänsä myös kuo-
le synnyttämiseen-
!. Samuel rupeis saarnamaan koko Is-

raelin edeja : jaIsraeli meni sotaan Phi-lisierejä wastan, ja he sioitit heitäns EbenEze-
rin * tygö: mutta Philisterit asetit leirins A-
phekiin. 7:».

2. Ia Philisterit »valmistit itzens Israelia
wastan, ja sota lewittr itzens pitkälle, ja Is-
rael lyötin Philistereildä: jahe löit siinä tappe-
luxesa kedolla lähes neljätuhatta miestä.

3. Kosta Kansa tuli leiriin, sanoit Israelin
wanhimmat: mingätäkden HERra andoi mei-
dän tänäpänä lyötä Philistereildä ? ottakamme
HERran liiton Arkki Silosta meidän tygöm-
m'. ja andakamme heidän tulla meidän keffel-

lem »vapahtamaan meitä meK>an wihollistem.me kädestä.
Ia Kansa lähetti Siloon, ja he annoitsieldä tuoda HERran Zebaothin liiton Arkinjoka istu Kerubimin päällä *. Ia siellä olika!xi Elin poikaa, Hophni jaPinehas Jumalanluton Arkin kansa. *

« Mos. ,5: ,«>, ,^
2 Sam. 6: 2. Ps. 8°: 2. Ps. 99: ~

5. Ia HERmn liiton Arkin mldua leiriin,
huusi kaikki Israel suurella ilohuudolla; niinet,ta maa kajahti.

6. Kosia Philisterit kuulit sen ilohuudon, sa.
noit he: mikä suuri ilohuuto on Ebrealaistenleirisä? Ia kosta he ymmärsit HERmn Arkin
tullen leiriin;

7. Pelkäisit Philisterit heitäns, ja sanoit:Jumala on tullut leiriin. Ia wielä sitte sanoit:woi meitä! sillä ei se ole ennen niin ollm.
8. Woi meitä! kuka pelasta meitä näide,

suurten Jumalten käsistä? nämät owat ne Ju-malat, jotkaEgyptin löit korwesa kaikkinaisil-la mngaistuMa. 2 Mof. 7.«» ?, w, l.
9- Olkat siis rohkiat sydämestä, ja olkat

miehet Philisterit, ettei teidän pitäis pallvele-
man Ebrmlaisilla, niinkuin he owat teitä pal-
tvellet': olkat miehet ja sotikat. * Duom,,:,.

10. Niin Philisterit sodeit, ja Israel lyötin,
ja jokainen pakeni majansa, ja se oli sangen
suuri tappo: niin että Israelista kaadui kolme»
kymmendä tuhatta jalkamiestä. Ps. ?«: "»6».

11. Ia Jumalan Arkki otettin pois: za ka,i
Elin poikaa Hophni jaPinehas kuolit.

11. 12. Silloin juoxi sotajoukosta yxi Ben-
laminiteri, ja mli sinä päiwänä Siloon; ja
hän oli rewäisnyt waattensa, jawistomut mul-
daa pääns päälle. 1 Mos. ,7 - ;<-

Jos. 7: 6. «5am,:,,,,.
ii. Ia katzo, kosta hän sinne mli. istui Ell

istuimella, tielle katzelemaan: sillä hauen syda-
mens oli peljastyfisa Jumalan Arkin tähden.
Ia kosia mies mli Kaupungiin, ilmoitti hän
stn, jakoko Kaupungi parkui.

14. Ia kosta Eli kuuli sen korkian huudon
änen, kysyi hän: mikä kapina tämä on? niin
tuli mies nopiasti ja ilmoitti sen Elille.

15. Ia Eli oli yhdexänkymmenen ja kahde-
xan ajustaikainm: ja hänen silmäns olit joniin

pin!c!,-
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nimennet, ettei hän nähnyt. 1.,.- ~

16 Ia mies sanoi Elille: minä olen tullut
ja paennut tänäpänä somjoukkosta. Mutta
hän sanoi: kuingasta käy poikani?

,7 Silloin wastais sanansaattaja, m sanoi:
Israel on paennut Philisterein edellä, ja suuri
lappo on Kansissa tapahtunut: ja molemmat
sinun poikkas Hophni jaPinehas owat myös
kliollet: ja Jumalan Arkki on otettu pois.

18. Ia kosta hän kuuli mainittawan Juma-
lan Arkkia, langeis hän maahan Mapäin istui-
mclda portin tykönä, ja mursi nistans ja kuo-
li: sillähän oli wanha ja msias mies. Ia hän
duomitzi Israelia neljäkymmendä ajastaikaa.

19. Ia hänen miniäns Pinehaxen emändä oli
wiimeisellens raffas, kosta hän sen sanoman
kuuli, että Jumalan Arkki oli otettu pois,
ja hänen appens ja miehens olit kuollet, ku-
marsi hän ihens)a synnytti: sillä hänen kipun-
sa käwi hänen päällensä.

20. Ia kosia hän oli kuolenmllans, sanoit
waimot jotka seisoit hänen tykönans: älä pel<
ka, sillä sinulle on poika syndynyt. Mutta ei hän
mitan »vastannut, eikä sitä mielensä pannut.

21. Ia kutzui sm lapsen Ikabod, ja sanoi:
kunnia on tullut Israelista pois: sillä Jumalan
Arkki otettin pois, ja hänen appensa ja mie-
hens olit kuollet.

22. Ia hän mc»S sanoi: Israelin kunnia on
tullut pois; sillä Jumalan Arkki on otettu pois.

5. tutu.
i- philisterit panewat Jumalan Arkin Dago-

nin huoneseen; josta epäjumala Dagon turmehlan, ja Ransa wiyatan pahoilla taudeilla, li.Arkki lätietetän Gathiin, ja sieldä Ekroniin;,o,sa myös ihmiset rangoitan.
l- Nla Philisterit otit Jumalan Arkkin,ja weitO sen EbenEzeristä Asdodiin :

2. Ia weit sen sisälle Dagonin huoneseen, ja
asetlt sen Dagonin tygö. Duom. 16: 22.

3 Ia Asdoditerir nousit toisna päiwänä
warhain,- ja katzo, Dagon makais suullansmaasa HERran Arkin edesä: Mutta he otit-oagoilln ja nostit endiselle siallensa.

4- :>a he toisna huomena nousit, jakatzo,
makais suullans maasa HERran Ar-

kin edesä: mutta Dagonin pää ja molemmat
hänen kätens olit hakatut kynnyxellä pois, ja
muu ruumis makais siinä.

5. Sentähden Dagonin papit ja kaikki kuin
Dagonin huoneseen menewät, ei astu Dago-
nin rynnyxelle Asdodisi» tähän päiwään asti.

6. Mutta HERran käsi olitraskas Asdodite-
rein päälle, ja häwitit heidän: ja löi Asdodin
jakaiken ymbäristön, salaisiin paikkoiin.

'1.6: 5. Ps. 7«:<ls.n. 7- Kosta Asdodin miehet sen näit niin o-
lewan, sanoit he: älkäm andako olla Israelin
Jumalan Arkkia meidän tykönämme: sillä hä-
nen kätens on juuriraskas meitä ja meidän ju-
malalamme Dagonita wastan.

8. Ia he lähetit jakutzuit kaikki Philistereinpäämiehet tygöns kokoon, ja sanoit: mitä me
teemme Israelin Jumalan Arkille? he »vastai-
sit: andakat Israelin Jumalan Arkki kannet-
ta Gathin ymbärins: ja he kannoit Israelin
Jumalan Arkin ymbärins.

9. Ia kosta he sen kannoit, nousi suuri ka-
pina Kaupungisa HERran käden kautta, ja
hän löi Kaupungin miehet sekä pienet että suu-
ret: ja he sait salaiset kiwut heidän salaisiin
paikkoiinsi».

ie?. Niin he lähetit Jumalan Arkin Ekronim.
Kosia Jumalan Arkki mli Ekroniin, huusit
Ekroniterit, ja sanoit: he owat »vetänet Israe-
lin Jumalan Arkin ymbärins minun tygöni,surmamxms minua jaminun Kansaani.

11. Niin lähetit he jakutzuit kaikki Phili'ft>
rein Päämiehet kokoon, ja sanoit: lahettäkät
Israelin Jumalan Arkki siallensa jällens, ettei
hän surmais minua ja minunKansaani: siliä
raikes Kaupungisa oli suuri kapina kuolemau
tähden, ja Jumalan käsi oli siellä sangen rai-
kas.

12. Ia ihmiset jotka ei kuollet, olit lyödyt
heidän salaisissa paikoisims; niin että huuto me-
ni Kaupungista ylös taiwaseen.

6. Luku.
i. philisterit papeildansa nelnvotut lähettä-

wät Arkin takaperin wikailhrin kans», Beth-
Semexeni. n. Arkin tull va iloiyewa: ja »chr „

wat BethSemiläiset. iv. Niistä rövksläsi!'Ark-
kiin knrkisielioista sr.rmc.tan 50070.. N?iest>».

0> q 3 l.la
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i. HERran Arkki oli seitzemän kuukautta

Philisterein maalla.
2. Ia Philistelit kutzuit pappins jatietäjän-

sä kokoon, ja sanoit: mitä meidän pitä HER-
ran Arkille tekemän ? andakat meidän tiera mil-
lä meidän pitä lähettämän händä siallensa.

3. He wastaisit: jos te lähetätte Israelin
Jumalan Arkin, niin älkät händä lähettäkö
tyhjänä: waan teidän pitä maxaman hänelle
wikauhrin, niin te tuletta terwexi, ja saatte tie-
tä tningamhdm hänen kätens et teistä lakka.

4. Murra he sanoit: mikä on se wikauhri
kuin meidän hänelle andaman pitä? he «vastai-
si,: «viisi kullaista pemwiertä, ja wiisi kullaista
hiirtä Philisterein päämiesten lugun jälken; et-
tä kaikilla teidän paämiehillanne jateillä oli yxi
witzaus.

5. Tehkät siis teidän peräwiertmne kuwat,
ja teidän hiirtmne kuwat, jotka teidän maan-
ne häwittanet owat*, kunnioitmenne Israelin
Jumalala: hänen kätens tule jostushuokiam-
man teille; teidän jumalillenne ja teidän maal-
lenne. * l. 5: 6.

6. Min te paadutatte tedän sydämenne niin-
kuin Egyptiläiset ja Phamo paadutit heidänsydämensä*? eikö se niin ole sittekuin han hei-
dän häpiään saatti, lavit he heidän menemään,
ja he menit matkaansa, j- * 2 Mos- 7: >), 22.

!. 8: 15. H'os. 12: 2,.

7. Niin ottakat ja tehkät yhdet udet wau-
nut, ja ottakat kaxi nuorta imettäwää lehmää,
joidenga päällä ci ole vhtän ijestä wielä ollut;
japangat ne lehmät waunuin eteen, ja salpak-
kat heidän wasikkans kotia heidän jälistänsä.

8. Ia ottakat HERmn Arkki, japangat se
waunuin päälle, ja ns kullaiset kalut kuin te
hänelle annoitte, ttidan wikanne sowinnori,
pangat arkkuun hanen siwulimsa: ja lähcttäkät
händä malkaan, ja andakat hänen mennä.

9. Ia katzokat, jos hän mene kohdastans
mjains kautta ylös BethSemexeen päin, niin
han on tehnyt meille kaiken tämän suuren pa-
han: mutta jos ci, niin me tiedämme ettei hä-
nen kätens ole meitä liikuttanut: waan se on
meille muutoin Mpaturmasti tapahtunut.

ic>. Miehet teit niin: ja otit kaxi nuorta imet-
täwää lehmää; ja panit wauuuin eteen, ja sal-
paisit heidän »vasikkansa kolia.

ii. Ia panit HERmn Arkin waunuin paH
le; niin myös arkun tuliaisten hiirten ja heidänperäwiertms kuwain kansa.

i2. Ia lehmät menit kohdastans tietä my»!,
dm BethSemexeen, ja käwit aina yhtä tietäja ammuit, ja ei poikennet oikialle taikka »va-semmalle puolelle: ja Philisterein päämiehetseuraisit heitä VerhSemexm maan äriin. '

11. i). Mutta BethSemisiterit leikkaisit ni.sueloans laxosa: ja nostit silmänsä ,a näit Ar-kin, ja olit iloiset, että he sait sen nähdä.
14. Mmm waunut mlit Josuan BethSe-misirerin pellolla, ja seisoit siinä alallans, ja

siellä oli suuri kiwi: ja he halkaisit puim man-nuista, ja uhraisit ne lehmät HERralle polt-
touhrixi.

15. Ia Lewitat nostit HERran Arkin maa,
han, ja arkun joka siwus oli, josa ne kullaiset
kalut olit, ja panit sen suuren kiwen päälle. IaBethSemisicerit uhraisit sinä päiwänä HER-ralle polttouhria, ja muita uhreja.

16. Kosta ne wiisi Philisterein päämiestä
näit sen, palaisit he sinä päiwänä Ekromin.

17. Ia nämät owat ne kullaiset peräwiettm
kuwat, kuin Philisterit uhraisit HERralle wi-
kauhrixi: Asdod yhden, Gasa yhden, Astlon
yhden, Gath yhden, jaEkron ylMn.

18. Ia kullaiset hiiret kaikkeni Philisterein
Kaupunaein lugun jälken, »viiden päämiehen
edestä, sekä wahwoista Kaupungeista, ja maan
kelistä; siihen suurem Abeliin asti, johonaahe
panit HERran Arkin: joka on tähän päiwään
asti, Josuan VethSemisirerin pellolla. ,

m. 19. Ia muutamat BerhSmusiterit lyö-
tin, että he katzoit HERmn Arkkiin *, ja hän
löi siitä Kansasta wiisikymmendä tuhatta ja
seitzemänkymmmoä miestä: niin se Kansa mur-
hetci, että HERm niin suurelle »vitzauxella loi
Kansaa. ' 4MO!. 4: 5, «.

20. Ia BethSemisiterit sanoit: kuka on
seisowainen HERran edes, Minkalmssen py-
hän Jumalan? ja kenen tygö hän mcne mw
dan tyköämme.

.

21. Ia
min asuwaisten tycö, ja kästir Keille sanoa-
Philisterit owat tuonet HERran Arkin Mns,
tulkat tänne alas, ja miekat händä ylös leuan
logonne jällens. 7. MU.
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7. Luku.

, ArM noutaan Rirjach learimiin, ja ott
ssclU H°. ajastaikaa, n Rarsa, Samuelildä neu-
wottu, te'e katumuxen. m Samuelin esiru-
kc>uren kautta saawat »voitonphilistereistä. >v.
S>.muel toimitta Duomarin «virkaa ymbärins
»aupunsctta.
1 («iin tulitKiriath Imrimin miehet, ja toit
»" sinneHEßmn Arkin, jaweit hänen A-

minadabin huoneseen Gibman ': ja »viheit hä-
nen poik ms Eleazv.rin ottamaan HERmn
Ålkista waaria. * 2Sam. 6: 4.

2. Ia siitä päiwästä kuin Arkki oli Kiriath-
pMNiliis, kului paljon aikaa, kaxikymmendä
maiian-aa: jakoko Israelin huone itki HER-
ran »äilen.n. z. Mutta Samuel puhui koko Israelin
huonelle, sanoden: jos te käännätte teitänne
kaikesta sydämestänne* HERran tygö min
heittäkät teildänne «vierat zumalatja Astharoth
pois: ja walmistakat leidän sydämenne HER-
ran tygo, japalwelkat händä ainoam 7, niin
hän pelasta teidän Philisterein käsistä.

* 5 Mos. 6:5. -x Match 4: »n. l»»f. 4: 8.
4 Niin heitit Issaelin lapset heildans Vaa-

lin ja Astharolhin pois; ja palwelit ainoata
HERma.

5. Ia Samuel sanoi: kootkat kaikki Ismel
Mizpaan: ja minä rukoilen teidän edestän Her-
raa.

6. Ia he tulit Mizpaan kokoon, ammunsit
wcuä ja kaasit HERmn eteen, paastoistt sen
piimän, ja sanoit siinä paikasi»: me olen, syn-
diä tehnet HERma wastan. Ia Samuel
duomitzi Israelin lapsia Mizpasi».
.

m. 7. Ko m Philisterit kuulit Ismesjn lap-
set kokendunexi Mizpaan, menit Philistereinpäämiehet Israelia wastan. Kosta Israelinlapset sen kuulit, pelkäisit he Philisterejä.

8. Ia Israelin lapset sanoit Samuelille: a-
la lakka huumiuasta lueidän edeftänime HEr-ran meidän Jumalamme tygö; että hän mei-dän pelastais Philisterein käsistä.
. 9- Niin Samuel otti yhden imewän karihan,
P »lhrais sen kokonans HERralle polttouhrixi:
ia Samuel huusi HERmn Mqo I«melin edes-
"/ la HERm kullli hänen rukou>msa<

ic>. Ia kuin Samuel uhrais polttouhrin, lä-
hestyit Philisterit sotimaan Israelia wastan :

mutta HERm jytisti * s»nä päiwänä suurella
pauhinallaPhilisterein v itze, javeljätti heidän,
niin että he lyötin Isme in edesa. *l. 2: ,«.

Syr. 46: 20, 2i.
.

11. Niin Israelin miehet menit ulos Mizpas-
M, ja ajoit Philisterejä mka; ja löit heidän ai-
na VethKarin ala.

12. Ia Samuel otti yhden kiwen, ja pani
Mizpan ja Senin »välille: ja kutzui sen nimen
EbenEzer'; ja sanoi: tähän asti on HERmauttanut meitä. * l. 4: i.

13. Ia niin Philisterit poljettin, ja ei enäm-
bi tullet Israelin rajoille. Ia HERran käsi
oli Philisterejä wastan niinkauwan kuin Sa-
muel eli.

14. Niin Israelin lapset sait ne Kaupungit
jällens,kuin Philisterit heildä olit ottanet pois,
Ekronista Galhiin sankka, rajoinensa. Ne wa-
pahti Israel Philisterein käsistä: sillä Ismelil-
lä oli rauha Amorrerein kansa.

IV. 15. Ia Samuel duomitzi Israelia kaiken
elinaikansa.

16. Ia waelsi joka wuosi ymbärins VethE-
lin ja Gilgalin ja Mizpan. Ia kol: a han oli
duominutlimeliakaikua nänäpaikona:

17. Tuli hänßäMathaan jällens: sillä siellä
oli hänen huonens, ja siellä hän duomitzi Is-
raelia : jarakensi HERralle siellä Altarin.

8. Luku.
1 Samuelin pojat Duomariritulduansa, elä

wat ahneudesa, jonga kunin-
gasta 11. Samuel murhehti sitä; mutta saa

kästyn kuulla Ransan ända, ja si'.noa
Runingan oikeuden, m. Samuel ilmoitta sen
Ransalle.
i. <>a tapahtuikossa Samuel wanhennui, errä

hän pani poikans Israelin Duomareixi.
2. Hänen esikoisens nimi oli Joel, ja sen toi-sen Abia *; jotka duomarit olit BerSabasa.

'

i Ma K. 6: 28.

z. Mutta hänen poikans ci waeldanet hänen
tei ansa*; waan poikkeisit ahneuden per,än;
jaotit lahjoja, jakäänsit oikeuden, s ' 1.,: 20.

-x 2 Mos. »8:»,. 5 Mos. 16: »9.
4- Niin



4. Nim MM Israelin wa»,himmat kokoisititzensä, ja tulit Samuelin tygö Ramathiin.
5. Ia sanoit hänelle: katzo, sinä olet »van-

hennut, ja sinun poikas ei waella sinun teisäs.
Niin aseta nyt meille Kuningas joka meitä
duomitzis', niinkuin kaikilla pakanoillakin on.

* Os. iz: ,0, 11. Ap. 3. l,:2l.

11. 6. Ia Samuel otti sen pahar» *, että he
sanoit: anna meilleKuningas joka meitä duo-
mitzis: Ia Samuelrukoili HERma *l. 12: ,7.

7. Ia HERm sanoi Samuelille: kuuleKa-nsan ändä kaikisa niisä kuin he sinulle sanomat;
sillä ei he ole sinua hyljännet, »vaan minun he
4>wat hyljännet, etten minä heitä hallitzis.

*l. 10: 19. Os. 8:4.
8. Niinkuin he aina tehnet owat siitä päiwäs-

tä kuin minä heidän wein Egyptistä tähän Päi-
»vään asti, ja owat minun hyljännet, ja pal-
mellet wiemita jumalita: niln tekewät he mpöS
sinulle.

9. Kuule siis nyt heidän änensä: kuitengin
ettäs ahkerasti todistat heitä wastan , ja ilmoi-
tat heille Kuningan oikeuden jokaheitä hallitze-
pa on.

m. io. Ia Samuel sanoi kaikki HERmn
sanat Kansalle, joka häneldä Kuningasta anoi.

11. Ia sanoi: tämä pitä oleman Kuningan
»ikeus* joka teitä wallitzewa on: teidän poi-
kanne otta hän ja pane «vaunu ja hewoismiehi-
xens, ja «vaunuins edelläjuoxiari.

* 5 Mos. ,7: »4, »c.
12. Ia pane päämiehixi tuhannen ja «viiden-

kymmenen päälle; ja kyndäjixi, kuin han »el-
dons kyndämän pitä, ja elonleikairi hänen e-
loonsi», ja hänen sotakaluliS ja waunukaluns
tekiixi.

,z. Ia teidän tyttären otta hän woidetten
tekiixi, käittäixi ja leipoiri.

14. Hän otta myös teidän parhat peldonne,
wiinamäkenne ja öljypuunne; ja anda ne pal-
welioillensa.

15. Za otta teildä kymmenexet teidän jywis-
tänne za «viinastanne; ja anda huowillms ja
palwelioillensa.

16. Hän otta myös teidän palwelianne ja
piikanne, ja teidän parhat nuorukaisenne, ja
teidän aasinne: japane työhönsä.

17. Hän otta teidän laumastanne kymmene..
xet: ja teidän picä oleman hänen orjansa

18. Niin te silloin huudatte teidän Kuninganne tähden, jonga te oletta teillen walmnet-waan silloin ei HERra kuule teitä.
19- Ia ei Kansa totellut Samuelin ändä-waan sanoi: ei millan muoto: »vaanKuninaaipitä meillä oleman.
2c>. Että me myös olisimme niinkuin kaikkimuut pakanat: ja että meidän Kuningamme

duomitzis meitä, ja menis meidän edellämmekosta meidän pitä sotiman.
21. Ia niin Samuel kuuli kaikkia niitä kuinKansa sanoi: ja puhui ne HERmn korwainedesä.
22. Niin sanoi HERm Samuelille: kuuleheidän änens ja asem heille Kuningas. IaSamuel sanoi Israelin miehille: mengät mat,

kaanne kukin Kaupungiinsa.

9. Luku.
1. Saul Risin poika hake Isäns aastntamms.

ja, ja mene näkiän tygs. n. Samuel, jotka ol»
saanut ennen HERran ilmoituxen Saulista,
kohta händä ystävällisesti, ennusta HHnen om
nestansa, ja wierasta klmnioittamisclla. n> Te»,'
na päiwänä ilmoitta hänelle kahden kesien Im
malan tahdon.

oli yxi mies Vmlaministä, nimeldä
"l- Kis, Abielin poika, Serorin pojan,

Bekomthin pojan, Aphiaan pojan, leminin
miehen pojan; »voimallinen mies.

2. Hänelle oli poika nimeldä Saul, hän oli
kaunis nuori mies, ja ei ollut yxikän händä
kaunembi Israelin lasten seasa, vaata (») p>'
dembi kaikkea muuta Kansaa.

(») Ebr. hartiostans ylöspäin.
3. Ia Kis Saulin Isä oli kadottanut aa-

sintammansa: jaKis sanoi pojallens Saulille,-
ota yxi palwelioista kansas ja nouse, mene mat-
kaas, ja etzi aasintammat.

4. Ia hän käwi Ephmimin wuoren ylitze,
ja Salisan maan läpitze, ja ei he löytänet: min
he käwit Salimin maan läpitze, ja ei ne ollet
siellä: jahe käwit leminin maan läpitze, ja n
löytänet. ,

l> Kuin he tulit Zuphin maalle, sanoi Sau»

.;i2 8. y. yuf.i. Samuelin
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Hveliallens kuin hänen kansans oli: tule,
iskäin kotia jällens, ette» minun Isän unho-
Us aasintammoja, ja murhedis meitä.

6 Mucm se sanoi hänelle: katzo, tasa Ka-
ounais on kuuluisi» Jumalan mies: kaikki kuin
bän sano, se kaiketi tapahtu: Käykämme nyt

sinne, kuka tiecä, hän sano meille meidän ret-
kemme, jota me mäellämme.

7. Saul sanoi palweliallens: katzo siis me
menemme sinne: mutta mitä me «viemme mie-
helle? silla leipä on kaikki loppunut meidän sä-
killämme: ei ole meillä yhtän lahjaa wietäwä-
ia Me Jumalan miehelle: mitä meille on myö-
tamme? 1 Kun. 14: ;. 2 Kun. 4: 42.

8. Palwelia wastais edespäin Saulille, ja

sanoi: katzo minulla on neljäs osa hopia Sik-
liä tykönäni, andakamme se sille Jumalan mie-
helle, että hän sanois meille meidän retkestämme.

9. Muinaiseen aikaan Israelisi», koffa käy-
tin Jumalala etzimään, sanottin: tulkat käy-
tämme Näkiän tygö: sillä se kuin nyt on Pro-
phtta, kutzuttin muinen Näkiaxi.

4 Mos. 12: 6.
»o. Saul sanoi palweliallens, sinun puhes

on hywä: tule, käykämme. Ia he menit sii-
hen Kaupungiin, josa Jumalan mies oli.^

11. Ia tuiduans Kaupungin paidalle, löysit
he piikoja, jocka läxit wettä ammundamaan:
niille he sanoit: ongo Näkiä täällä?

12. He massaisit heila, ja sanoit: on, ka-
tzo, siellä sinun edesäs: riennä nyt, sillä tänä-
pänä hän on tullut Kaupungiin, että tänäpä-
nä on Kansalle uhri, korkeudella.

iz. Kosta te tulette Kaupungiin, niin te löy-
dätte hänen, ennenkuin hän mene korkeudelle
attioitzemaan: sillä ei Kansi» ennen syö, sillä
hän siuna uhrin, sitte ne syöwät kvin kutzutut
owat: mengät siis sinne, sillä juuri nyt te hä-
nen löydätte.

il. 14. Ia he menit ylösKaupungiin, jakuin
he mlic kestelle Kaupungita, katzo, Samuel
kohmis heitä mennesäns korkeudelle.

.
15. Mutta HERm oli ilmoittanut Samue-

lille * päiwää ennen kuin Saul tuli, sanoden:
* 1.15: 1.

,6. Huomena tällä ajalla lähetän minä si-nun tygos miehen Venlaminin maasta, woi-

tele se minun Kansani Israelin päämiehen *:

ja hän on wapahtawa heitä Philisterein käsis-tä: sillä minä olen katzonut minun Kansani
puoleen, ja heidän huutons on tullut »uinun
tygöni. " Ap. T.',: 2i.

17. Koffa Samuel näki Saulin, wastais
HERm, ja sanoi: katzo, tämä on se mies,
josta minä sinulle sanonut olm: tämä on halli-
tzewa minun Kansaani.

18. Saul »umi Samuelin tygö porttiin, ja
sanoi: ilmoita minulle kusa täällä on Näkiän
huone.

19. Samuel wastais Saulille, ja sanoi: mi-
nä olen näkiä, mene minun edelläni ylös kor-
keudelle: ja te syötte tänäpänä minun kansani:
ja huomena päästän minä sinun: jakaikki mitä
sinun sydämesäs on, ilmoitan minä sinulle.

20. Ia aasintammoja, jotka owat ollet si-nulda kolme päiwää voisi», älä sillen murheti:
silla ne owat löylyt: ja kenen kaikki himoitta-
pa Israelisi» pitä oleman? eikö ne sinulle mle
ja kaikelle sinun Isäs huonelle?

2i. Saul wastais ja sanoi: engö minä ole
leminin poika, kaikkein wähimmastä Israelin
sugusta, ja minun sukun on wähin kaikkein su-
kukundain seasa Benlaministä? mixis senkal-
taista minulle puhut ?

22. Mmm Samuel otti Saulin palwelioi-
nens, ja wei heidän Saaliin: ja istutti heidänylimmäisen kaikista niistä kuin kutzutut olit,
joita oli liki kolmekymmmdä miestä.

23. Ia Samuel sanoi keittäjälle: Mo tännese kappale jonga minä sinulle annoin, ja käs-kin tykönäs pitä.
24. Niin keittäjä kannoi lawan, jasen kuin

siinä rippui kiinni, ja hän pani sen Saulin e-
teen. Ia (Samuel) sanoi: katzo, tämä jäi,
laste etees, ja syö: sille se on tähän hetkeen asti
sinulle tallella pidetty, silloin kuin minä kutzuin
Kansan: Niin Saul söi Samuelin kansi» sinäpäiwänä.

lii. 25. Ia kosta he menit korkeudelda alas
Kaupungiin, puhui hän Saulin kansa katon
päällä.

26. Ia nousit »varhain amulla: Niin Sa-
muel kutzui Saulin amuruston nostes katon
päälle *, ja sanoi: nouse, ja minä päästän si-

Rr nun



i. Samuelin 9- 10. Luk.314
nun: ja Saul nousi, ja he molemmat menit
ulos , hän ja Samuel. *

5 Mos. 22: z.
27. Ia kuin he tulitKaupungin areen, sanoiSamuel Saulille: sano palwelialle, että hänmenis meidän edelläm (ja hän meni edellä)

mutta seiso sinä nyt tasa, jaminä ilmoitan si-
nulle niitä Jumala sanonut on.

iv. Luku.
i. Samuel woitele Saulin Runingari, warus-

tain hända merkeille ja neuwolla. n. Saul en-
nusta prophetain joukosa: ja puhuttele setään-
sä, m. Samuel soima Ransalle Runingan pyy-
tö: osotta arwalla heille Runingan, ja kertoi
waldakunnan oikeuden, iv. Saulin seurajat,
ia ylönkayojat.
I. «>iin otti Samuel öljyastian, ja kaasi hä-

nen pääns päälle, ja andoi suuta hänen;
ja sanoi : näetkös että HERra on sinun tvoi-
dellut päämiehexi * perimisens päälle ? f

Ap. T. 1,: 21. f 5 Mos. 9: 26. l. 22: y.
2. Kostas menet minun tyköäni tänäpänä

pois, niins löydet kaxi miestä Rahelin hau-
dan* tykönä Zelahsa, Benlaminin rajasi»: ne
sanomat sinulle aasintammat löytyxi, joitas
olet lähtenyt etzimään: ja katzo, sinun Isas ci
pidä sillen lukua aaseist, mutta murehti teitä,
ja sano: mitä minun pitä tekemän pojalleni?

'

i Mos. 25: 19.
z. Ia koffa sina edemmä siitä menet, niins

tulet Taborin lakeudelle, siinä kohtawat sinua
kolme miestä, jotka Jumalan tygö ylös Veth-
Eliin menewät: ensimmäinen kanda kolme
»vohlaa, ja toinen kanda kolme kappalda lei-
pää, jakolmas kanda wiinaleiliä.

4. Ia ne tcrwehtäwat sinua ystäwällisesti:
andawat sinulle kaxi leipää: ota ne heidän kä-
destäns.

5. Sitte tulet sinä Jumalankorkeudelle, ku-
si» Philisterein leirit owat. Ia pitä tapahtu-
man, etta tulduas Kaupungiin, kohtat sina
Prophetain joukon, jotka owat tullut korkeu-
delda, ja heidän edelläns kandele ja trumpu,
huilut ja harput, ja he propheterawat.

6. Ia HERran hengi tule sinma woimalli-
sexi, ettäs prophetcral heidän kansans, jaDDt
toisexi »niehexi.

7. Ia kosta namat merkit mpahtuwat sinut,
le; niin tee kaikki mitä etees tule: sillä Jumalaon sinun kansas.

8. Mutta sinun pitä menemän minun edellä-ni alas Gilgaliin, ja katzo, minä tulen sinnesinun tygös uhmmaan polttouhria jakiitosui>ria: seitzemän päiwää pila sinun odottamansiihenasti kuin minä tulen sinun tygös, ja ilmoi-tan sinulle mitä sinun pitä tekemän, 1.,,:,
ii. 9. Ia tapahdui, että kosta hän oli kaän-dänyt selkäns Samuelin puoleen, ja meni hä-nm tyköns pois; andoi Jumala hänelle toisensydämen: jakaikki nämät merkit tapahduit s„

nä päiwänä.
10. Ia kosta hetulit sinne korkeudelle, katzo,

Prophetain joukko kohmis hänoä: ja Juma-lan Hengi tuli woimallisexi hanesä, että hänprophctemis heidän keskellensä.
11. Kosta hänenkaikki näit kuin ennen hänen

tundenet olil, ja katzo hän prophctemis Pro-phetain kansa, sanoit he toinen toisellens: mi-
tä Kisin pojan mpahtunut on? ongo Saul
mrös Prophemin seasa?

12. Ia yxi wastais siellä, ja sanoi: kuka on
heidän Isänsä? siitä on simanlastu tullut: on-
go Saul »nyös prophetain seasa? I. ,?: ,4.

iz. Ia kosta hän lakkais prophetemmast,
tuli hän korkeudelle.

,4. Mutta Saulin setä sanoi hänelle ja hä-
nen palweliallensa, kusi» te kawitte ? ja hän sa-
noi: me etzimme aasintammoja, ja kosta me
näimme, etten me löytänet, tulim me Samu-
elin tygö.

is. Niin sanoi Saulin setä: sano siis minul-
le mitä Samuel sanoi teille?

16. Saul wastais sedällens: hän sanoi yxi-
»vakaisesti, aasintammat jo löytyxi: Mutta
Kuningan «valdakunnasta ei hän mitan hänelle
puhunut, kuin Samuel hänelle sanonut oli.

m. 17. Mutta Samuel andoi kutzua Kan-san kokoon, HERran tygö Mizpaan:
18. Ia sanoi Israelin lapsille: näin sano

HERm Israelin Jumala: minä johdatin Is-
raelin Egyptistä, ja «vapahdin teidän Egvpn/
täisten käsistä, jakaikkein «valdakundain käsis-
tä, socka teitä waiwaisit.

19. Ia te hyljaisitte tänäpänä teidän luma-
lan-
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lanne *, joka teidän kaikesta wastoinkäymises-
tänne ja murhestanne auttanut on: ja sanoitte:
pane meille Kuningas: Nyt siis käykät HE3l-
ran eteen teidän sukuinne ja päämiestenne jäl-
ken. * l.8: 7,i? l. 12:12.

20. Kosta Samuel oli koonnut kaikki Is-
raelin sukukunnat'; langeis arpa Venlami-
nin sukuun. 'Jos. 7: 14.

2i. Muttakosta han Venlaminin sugunku-
tzui langoinens edes, langeis arpa Matrin su-
gun päälle: ja langeisKisin pojan Saulin pääl-
le: Ia he etzeit händä, multa ei händä loytty.

22. Ia he kysyit taas HERmlda, jos hän
oli wielä sinne tulewa. HERra wastais : ka-
ho, hän on lymyttänyt itzens astiain ala.

23. Niin he juoxit, ja toit hänen sieldä. Ia
hän seisoi Kansan keskellä: ja hän oli päätäns
(,) pidet kaikke Kansaa. l. ?: 2.

(O Ebr. hartioistans ylöspäin.
24 Ia Samuel sanoi kaikelle Kansalle:

näettäko kenengä HERra on »valinnut? sillä
ei hänen wertaistans ole yhtä,»kaikesa Kansasi».
Niin huusi kaikki Kansi», jasanoit: olkon Ku-
ningalle onnexi.

25. Ia Samuel sanoi Kansalle kaikki wal-
dakunnan oikeuden*: jakirjoitti kirjaanf, ja
pani sen HERran eteen: Ia Samuel päästi
kaiken Kansan, itzekungin kotiansa.

* l.8: 11. 5 5 Mos. 17:18, zc.
IV. 26. Ia Saul meni myös kotia Gibman,

jayxiosa somwäestä meni hänen kansans, joi-
den sydämen Jumala käänsi.

27. Mutta monikahdat Belialin lapset sa-
noit: mitä tämä autta meitä? jakatzoit hänen
ylön', ja ei tuonet hänelle mitan lahjaa f:Mutta hän teesteli, niinkuin ei hän sitä kuul-
lukkan olisi. *l. n: 12. -j- 2 Aika K. 17:5.

11. Luku.
' labes pitritetän Ammonin Runingalda , ja

ano apua Saulilda. n. Saul lyö Ammonitat.
ui Lstä ylönkayoildansa rangaistuxen , jawah-wistetan Runiugan wirkaan.
I. 3Nmn Nahas Ammoniti meni japiiritti la-

bexen Gileadisa : niin kaikki labexenMiehet sanoitNahaxelle: tee liitto meidän kan-samme, niin me palwelemme sinua.

.
2. Mutta Nahas Ammoniti wastais heitä:tällä tawalla teen niinä liiton teidän kansanne,

että minä jokaitzen teidän oikian silmänne puh-
kaisen : ja teen teidän hawaistyxexi kaikes Is-
raelisi».

3. Niin sanoit hänelle laberen »vanhimmat:
anna meille seitzemän päiwää aikaa, että me
lähetäisimme sanoman kaikille Israelin maan
rajoille: ja jollei yhtäkän ole joka meidän wa-
pahm, niin me tulemme sinun tygös ulos.

4. Niin tulit sanansaattajatSaulin tygö Gi-
bman, japuhuit nämätKansan konvain kuul-
den: Niin kaikki Kansa korotti änensä ja
itki.

11. 5. Ia katzo, Saul tuli kedolda käyden
härkäins jälisä, ja sanoi: mikä Kansan on,
että he itkewät? Niin he juttelit hänelle labe-
xen miesten asian.

6. Ia Jumalan hengi tuli Saulisa «voimal-
lisexi, kosta hän oli kuullut nämät sanat: ja
hänen wihans sangen simresti julmistui.

7. Niin otti hän parin härkiä, ja leikkais
nekappaleixi, ja lähetti kaikkiin Israelin rajoin
sanansaattaiain kautta» jakasti sanoa: Jokai-
nen kuin ei lähde Saulin ja Samuelin jälken,
hänen härjillensä pitä niin tehtämän. Niin
HERran pelko langeisKansan päälle, että he
läxit ulos niinkuin yxi mies.* * Duom. 20:1.

8. Ia hän luki heitä Besekisa. Ia Israelin
lapsia oli kolmesataa tuhatta miestä: mutta
ludan lapsia kolmekymmmdä tuhatta.

9. Ia he sanoit sanansaatmille, kuin tullet
olit: sanokat näin labexen miehille Gilmdisa:
huomena te saatte awun, kosta paiwä on pa-
lamin,mallans. Niin sanansaattajat tulit ja
ilmoitit sen laberen miehille: ja he ihastuit.

10. Ia labexen miehet sanoit: huomenna
me käymme teidäu tygönne ulos,, tehdexennemeidän kansanuue, niinkuin teille kelpa.

ii. Niin Saul jakoi toisna päiwänä huome-
nelmin Kansan kolmeen joukkoon, ja he tulit
huommwartiasa sisälle kestelle leiriä, ja loit
Ammonitereitä siihenasti kuin päiwä tuli pala-
»vinimaxi: Ia ne kuin jäit, hajotettin, niin ett-
ei kahm heistä yhteen jäänyt.

Hi. 12. Niin Kansi» sanoi Samuelille: kutka
ne owat kuin sanoit: pitäkö Saul meitä Halli-

Rr; tzs-



tzeman'? andakat ne tulla edes Mpparemme.
l. ,<?: 27.

13. Niin sanoi Saul: ei tänäpänä pidä yh-
dengän kuoleman: sillä ranapänä on HERratehnyr autuudenIsraelisi».* *

2 Sam. ,y: «.

14. Niin sanoi SamuelKansalle: Tulkat.
käykämme Gilgaliin, ja udistakamme sielläKuningan waldakunda.

15. Niin kaikki kansa meni Gilgaliin, ja
Saul tehtin siellä Kuningaxi HERran edes
Gilgalisa: Ia he uhraisit siellä kiitosuhriaHERran edes. Niin Saul jakaikki Israelinmiehet iloitzit sangen suuresti.

12. Luku.
1. Samuel puhu jaRansa todista hänen wil«

pittömästä hallitureftansa n. Soima hellle et-
tä he unhodit Jumalan hallituren, ja anoit Ru-
ningasta. m. Saana ihmetyöllä heitä katumu-
reen, ja sitte lohdutta.
1. Samuel sanoi kaikelle Israelille: katzos,

minä olen kuullut teidän cmenne, kaiki-sa kuin te minulle puhunet olette: ja olen aset-
tanut teilleKuningan.

2. Ia katzo, nytKuningas käy teidän edel-
länne: ja minä olen wanhaxi ja harmari tul-
lut: ja minun poikani owat teidän tykönänne:
ja minä olen käynyt teidän edellänne minun
nuorudestani tähän päiwään asti.

3. Katzo, tasa minä olen, wastatkat minua
HERran ja hänen woidelduns edesä: jos mi-
nä olen kenmgän harjan eli aasin ottanut: jos
minä olen jollekulle ylöllistä tehnyt, eli jotaku-
ta sortanut: jos minä jongun kädestä olen lah-
joja ottanut, ja andanut soaista minun silmä-
ni: niin minä teille annan jällens.

Syr. 46: 22. Ap.T. 20: ;,.

4. He »vastaisit: et sinä mitan ylöllistä, etkä
wääryttä ole meille tehnyt: etkä myös kenm-
gän kädestä ole mitan ottanut.

5. Hän. sanoi heille: HERm on todistaja
teitä wastan, jahänen woidelduns on todista-
ja tänäpänä: ettet te ole mitan minun kädestä-
ni löytänet: He sanoit: olkon todistaja.

il. 6. Ia Samuel sanoi Kansalle: HERm
joka Mosexen jaAaronin teki, ja johdatti tei-
dän Isanne Egyptin maalda.

7. Niin astutat nyt edes, oikeudelle käyvz,
xmi teidän kansanne HERran edesä; kaikistaHERran hymistä töistä, jotka hän teille ja tei-dän Isillenne tehnyt on.

8. Koska Jakob oli tullut Egyptiin*, huusirteidän Isänne HERran tygös: ja HERralähetti Mosexen ja Aaronin, ja he johdatittei>dan Isiänne ulos Egyptistä §, ja asetit heidäntähän paikkaan asumaan. *
1 Mos. 46: <.-j-2Mos. 2: 2,. §2Mos. z: ,«,.

9. Mutta kuin he unhotit HERran heidänJumalansa; myi* hän heidän Sisseran, Ha-sorin sodanpäämiehm mallan alaf, jaPhilij-
terein mallan ala §, jaMoabin Kuningan mal-lan ala**, ja he sodeit heitä wastan.

* Ps. 44: i). 5 Duom. 4:2. § Duom. ,o: 7.
** Duom. 2: 12.

io. Ia he huusit HERran tygö, ja sanoit:
me olemme syndiä tehnet, että me hyljäisimme
HERran, ja palwelimme Vaalia ja Astharo-
thia: mutta «vapahda nyt meitä meidän »vihol-
listemme kädestä, miu me sinua palwelemme.

11. Ia HERm lähetti lerubßaalin', Be-
danin, lephmhn f ja Samuelin §: ja pelasti
teitä teidän wihamiestm käsistä ymbärildän, ja
andoi teidän asua rauhallisesti.
*Duom.6: 11,14,22. -j-Dltom.»: 1. KiSam./:^.

12. Kosta te näitte Naharm Ammomn lal-
tm Kuningan ml/wan teica wastan, sanoitte
te minulle: Ei millan muoto, waan Kuningas
meitä walitkon': waikka HERm teidän Ju-
malanne oli teidän Kuninganne. * l.«.- 5.

13. Ia nyt katzo, siinä on Kuningas, jonga
te olette«valinnet jaanonet: sillä katzo, HErra
on asettanut teilleKuningan. 18.-7. lio:,?,

m. 14. Los te pelkälle HERm ja palwelet-
te händä, kuulette hänen änens, ja ette ole
HERran suulle tottelemattomat; niin sekä te
että teidän Kuninganne, joka teitä hallitze,seu-
m HERraa teidän Jumalalanne.

15. Mutta jollet te HERmn ändä kuule,
waan olette hänen suullens tottelemattomat;
niin HERran käsi on sekä teitä, että teidän
Isiänne wastan.

16. Niin käykät siis tästä edes, ja katzokat
tätä suurta jota HERm on tekemä
teidän silmäin edesa. ...

17. Eikä

zi«s ti. 12. Lns.i. Samvelin
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i? Eikä nyt ole nisun elon aika? waan mi-

nä huudan HERran tygö, että hän andais jy-
listä ia sam, ymmarmxenne ja nahdärenne sen
suuren pahuden. jonga te olette tehnet HER-
ran edes, anoiianne teillenne Kuningasta.

,8 Ia kuin Samuel huusi HERmn tygö,
<moo'i HERm sinä päiwänä jylistä sa sata:
Niin kaikki Kansa suuresti pelkäis HERraa
ja Samuelia.

19 Ia sanoit kaikki Samuelille: rukoile si-
nun palweliais edestä HERma sinun lumala-
tas, etten me kuolis: sillä me olemme lisännet
kaikkein meidän syndeimme tygö sen pahuden,
M me anoimme meillem Kuningasta.

20. Ia Samuel sanoi Kansalle: älkät pel-
jätkö: Te tosin oletta tehnet kaiken tämän pa-
huden; mutta älkät kuitengan luopuko HER-
rasta, waan palwelkat HERma kaikesta tei-
dän «Mmestänne. * '

5 Mos. 6: 5
21. Ia älkät itziänns käändakö turhan me-

non perän, ei se mitan teilä hyödytä eikä auta:
sillä st 0N tUrhUUs. Ps. 6°: i». Ps. 146: z.

22. Mucca HERm ei hyljä Kansaansa suu-
ren nimensä lahden: sillä HERm on tahtonut
teitä tehdä itzellens Kansaxi. Pf. »oo:».

2z. Olkon myös kaukana minusta, että mi-
nä syndiä tekisin HERraa wastan, lakaten

rukoilemasta HERma teidän edestänne; jao-
pettamasta teille hywää ja oikutta tietä.

24 Ainoastans peljäckät HERraa, japal-
welkathändä ustollisesti kaikesta sydämestänne:
sillä katzokat kuinga suuria tekoja hän teke tei-
dänkansanne.

25. Mutta jos te teette pahaa; niin seka te,
että teidän Kuninganne hukku.

iz.Luku.
' Saul waliye miestä olemaan tykö-

nänst: Jonathan lyö philisterejä. n. philisterit
kokowat iyens, ja Israel hajondu. ui. Saul
«hra Gilgalisa; jonga tähden häneldä uhatan»«ldakunda otetta pois. »v. philisterit häwit-
tawat maata; ja sota aset puuttumat Israelisa.
l- Ooffa Saul oli »vuoden ollut Kuningasna:

ja hallinnut Israelia kaxi ajastaikaa.
2. Walitzi hän itzellens kolme tuhatta mies-tä Israelista: ne kaxi tuhatta olit Saulin kan-

sa Mikmasi,, ja VethElin «vuorella: mutta
tuhannen Jonathanin kansi» Venlaminin Gi-
beasa: mutta muun joukon päästi hän mene-
mään itzekungin majoillensa.

3- Ia Jonathan löi Philisterejä heidän lei-
risans*, joka oli Gibmsa: Ia Philisterit saitsen tietä: Ia Saul andoi soitta Basunalla
kaikes maakunnasi», jasanoa: andat Hebrea-laisten se kuulla. 'l. »0:5.

4-Ia kaikki Israel kuuli sanottaman: Saul
on lyönyt Philisterein leirin : ja Israel myös
haisi * Phillsterein edesä, ja Kansa kutzuttin
Saulin tygo kokoon Gilgaliin. *, Mos. 24: ;<,.

11. 5. Niin kotounnuit Philisterit sotimaan
Israelia wastan , kolmekymmmdä tuhatta
waunua, kuusi tuhatta mhasmiestä, ja paljo
muuta Kansaa, niinkuin sandaa meren reu-
nalla: ja he matkustit ylöspäin, ja asetit lei-
rins Miknman, itään päin VethAwenista.

6. Kosta Israelin miehet näit heitäns ahdis-
tetuxi, silläKansi» oli sangen hämmastyxis: ly-
mytit he heitäns luoliin, maan kuoppiin, mäen
rotkoin, linnoin, ja kaimoin:

7- Ia Hebrmlaiset »vaelsit Jordanin vlitze
Gadin ja Gileadin maakundaan: waan Saul
oli wielä Gilgalisi», jakaikki Kansi» jotka olit
hänen peräsäns, pelkäisit.

ili. 8-Niin odotti hän seitzemän päiwää, sii-
hen aikaan asti, kuin Samuel»' määrännyt
oli 5. Waan kosta ei Samuel tullutkanGilga-
liin, rupeis Kansi» hajonman häneldä. 'l.,c>: z.

9. Silloin sanoi Saul: tuotat minulle polt-
touhria ja kiitosuhria: ja uhrais polttouhria.

10. Kosta hän oli päättänyt polttouhrin,
katzo, Samuel mli: Niin Saul meni händä
wastan, siunamaan händä.

11. Niin sanoi Samuel: mitäs tehnyt olet?
Saul wastais : minä näin Kansan minuldani
hajowan, et myös sinä tullut määrättyyn ai-
kaan: ja Philisterit olit Mikmasa koosa.

12. Niin minä sanoin: Nyt tulemat Philiste-
rit tänne »ninun tygöni Gilgaliin, jaen minä
rukoillut HERmn kastvoin edesä; niin minä
rohwaisin itzeni, ja uhraisin polttouhria,

13. Samuel sanoi Saulille: sinä olet tyh-
mästi tehnyt, jaet pitänyt HERmn sinun lu-
malas käskyä, jonga hän kasti sinulle: sillä hän

oliRrz
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oli wahwistanut sinun waldakundas Israeliin
»iankaikkisesti.

14.Waan sinun waldakundas ei pidä enäm-
bi oleman seisowainen : HERm on yhden mie-
hen oman sydämens jälken etzinyt*, sen on
HERra kästenyt olla hänen Kansans päämie-
hen: sillä et sinä pitänyt sitä kuin HERm si-
nullekasti. 'P5.83:2°,2i. Ap.T.,,: 22.

15. Niin Samuel nousi ja meni Gilgalista
pois Venlaminin Gibman: niin Saul luki
sen »väen kuin hänen tykonäns oli, liki kuusi
sataa miestä. * l. 14: 2.

16. Ia Saul ja Jonathan hänen poikansa,
ja se »väki kuin heidän tykönäns oli, jäitVen-
laminin kukkulalle: waan Philisterit asetit
leirinsä Mikmaan.

«.«.«.

IV. 17. Ia Philisterein leiristä lär, kolme
joukkoo maata häwittämään: yxi käänsi itzens
Ophmn tielle Sualin mqalle.

18. Toinen käänsi ihens BethHoronin tielle:
jakolmas käänsi itzens sille rajatielle, joka me-
ne Seboimin lapon korpeen.

19. Niin ei löytty yhtän seppää kaikesta Is-
raelin maakunnasta: sillä Philisterit ajattelit,
ettei Hebrmlaiset tekisi miekkoja jakeihäitä.

Duom. 5:8.
20. Ia kaiken Israelin täydyi mennä Phi-

listerein tygö teroittamaan «vannastans, rau-
talapionsa, kirwestäns, ja wikahdindansa.

21. Mutta heillä oli teroitusmuta, wikah-
timille, lapioille, hangoille ja kirweille; niin
myös ojctm pistindä.

22. Kosta tappelus päiwä joudui, niin el
löytty sieldä miekkaa, eikä keihästä kaiken Kan-
san kädestä, jotkaSaulin ja Jonathanin kan-
sa olit: waan Saulilla ja hänen pojallans oli.

23. Ia Philisterein leiri läxi Mikman mipe-
lselle. -

14. Luku.
1. Jonathan mene philisterein leiriin, saatta

heidän pakoon, ja Israel aja heitä taka. n.
Saul wannotta Ransaa paastomaan; Jona-
than rjkko walan tietämätä. m. Idansa syö
werta wastoin lakia jaSaul estä heitä. »v. Jo-
nathan löytän arwalla walan rikkojari, duo-
milan kuolemaan, mutta Ransa pelasta hänen,
v. Saulin lapset-

i. tapahtui yhtenä päiwänä, että
than Saulin poika sanoi palweliallens.

jokakannoi hänen asettansa: mle, käykämn!
Philisterein leiriin, jotka toisella puolella oma?jaei hän sitä sanonut Isällensä.

2. Waan Saul wiiwyi Gibmn äresä gra-
nätin puun alla, joka oli esikaupungisa: jaleKansi» joka hänen tykönäns oli, oli liki kuulisama miestä.

3. Ia Ahia Ahitobin poika, Ikabodin* »vel-jen, Pinehaxen pojan. Elin pojan, oli Her-ran Pappi Silosi», kandain pääliswaatetta:
nmtta Kansa ei tietänyt Jonathania mennenpois. * 1.4:2,

4. Ia tiellä kusa Jonathan pyvti nlitze men.nä Philisterein leiriin, oli kaxi jyrkkääkalliota,yxi, yxi tällä puolella ja toinen toisella puolel-
la : yxi kutzuttin Bozez, toinen Seme.

5. Ari oli Mikmaan päin pojasta, jatoinenetelästä Gabaan päin.
6. Ia Jonathan sanoi palwelialle, joka olihänen asenskandaja: tule, käykämme näiden

ymbärinsleikkamattomain leiriin, mim tapah»
tua, HERra on jotakin toimittama meidän
kauttamme: sillä e, oleHERralle työläs aul-
ta monen kaurm, elikkä hgrxvam.

Duom. 7:4,7. 2 Aika K. 14: 'i.

7. Niin hänen asenskandaja wastais händä:
tee kaikki mitä sinun sydämesäs on: mene mat<
kaan, katzo, minä olen sinun kansas, niinkuin
sinun sydämes tahto.

8. Jonathan sanoi: katzo, me menennm
niiden miesten tygö, ja ilmoimm itzemme heille.

9. Los he näin meille sanowat: seisokata-
lallans siihenasti että me tulemme teidän ty-
gönne, niin seifokam siasamme, jaälkäm mew
gö heidän tygönsa.

10. Waan jos he näin sanowat: tulkat tän-
ne meidän tygömme, niin astukamme heidän
tygönsä; sillä HERm on andanut heidän mei-
dänkäsiimme: se olkon meille merkixi.

11. Kosta Philisterein leiri näki heidän mo-
lemmat, sanoit Philisterit: katzo, Hebrealai-
set olvat lähtenet heidän luolistansa, joihin he
heitäns lymyttänet olit. l. ~:6. > .

12. Ia miehet leiristä massaisit Jonathania
ja hänen asmskandaiata, ja sanoit: tulral

tann»
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tänne ylös meidän tygömme, me kyllä opetam-
me teitä. Niin sanoi Jonathan asenskanda-
jalle astu vlos minun jälkeni, HERm on an-
onut Israelin käsiin

13 Ia Jonathan tnpels käsillans ia ialwo-
illans ylöspäin, jahänen asenskandaja hänen
jälisansä: ia he langeisit maahan Jonathanin
eteen, ja hänen asenskandajan, joka loi heila
kuoliaxi hänen jäiiiänsä.

. .
.

14. Emi ensimainen mppelus 01,, jonaJo-
nathan ia hänen asenskandaja loi liki taxi-
kynmiendä miestä, liki puolella »vakomitalla
peldoa, kuin juhlaparikyndäis.

15. Ia pelko Mii leiriin> kedolle, ja koko
Kansan sekaan leirisä, ia hämittäjät myös pel-
Mttin, että maa «vapisi siitä: sillä se hämmäs-
tys oli lumalalda. * * » Mos. 25: 5.

2 Mos. 14:24. Ps. 76: i,.

16. Ia Saulin wartiat Venlaminin Gi-
beasa sait nähdä K. nsan joukot hajowan, ja
pakeneman, ja toisen toistuns sysiwän.

17. Niin sanoi Saul Kansalle kuin hänen
kansans oli: lukekat nyt jakatzokat, kuM meis-
tä on mennyt pois: »a kosta he luir, katzo, niin
ei ollut Jonathan ja hänen asenskandaja siellä.

18. Ia Saul sanoi Ahialle: luo tänne Ju-
malan Arkki; (sillä Jumalan Arkki oli siihen
aikaan Israelin lasten tylonä.)

19. Ia kosta Saul wielä puhui Papin kan-
sa, enäni kapina ja juoxuPhilisterein leirisä.
Ia Saul sanoi Papille: om sinun kales pois.

20. Ia Saul kokounnui ja kaikki Kansa
kuin hänen kansans oli, ja tulit sotaan. Iakatzo, silloin käwi itzekungin miekka lähimmais-
tans wastan *, ja oli sangen suuri kapina.

* Duom. 7.22. 2 Aila K. 20: 2».
21. Ia ne Hebrmlaiset, jotka ennen olit ol-

let Philisterein tnkönä, ja olit käynet heidänkansans leirin ymbärins, annoit heitäns Israe-lin lekaan, jorka olit Saulin ja Jonathaninkansa.
22. Ia kaikki Israelin miehet, jotka heitänslätkmet olit Ephmimin wuorelle, kosta he kuu-

lit Philisterit paennen, ajoit he myös heitä ta-ma jodasa.
, 23. Ia niin HERm autti silloin Israelia:M soca seisoi BethAweniin asti.

il. 24. Ia kosta Israelin miehet olit wäsy-
net sinä päiwänä, »vannotti Saul taiten Kan-san, sanoi: kirottu olkon jokainen joka syö jo-
takin ehmseen asti, että minä kostaisin minun
«vihollisilleni. Ia koko Kansi» ei syönyt mitä-
tän.

25. Ia kaikki se Kansa tuli metzään: ja siel-
lä oli hunajam kedolla.

26. Kosta Kansi» mli metzään, katzo, sil-
loin muoti siellä hunajam, mutta ei yxikän ot-
tanut sitä kädelläns suuhunsa; sillä Kansa pel-
käisi »valaa.

27. Mmm Jonathan ei kuullut Isäns «van-
nottanex. Kansaa: hän ojensi sauwans kuin
hänen kädesäns oli, ja satutti pään hunajalä-
jään; ja pisti kätens suuhunsa, niin hänen sil-
mäns «valpaunnuit.

28. Silloin wastais yxi Kansasta ja sanoi:
sinun Isäs «vannotti kowasti Kansan, ja sanoi:
kirottu olkon jokainen joka jotakin syö mnapä-
nä. Ia Kansa oli wäsyxisä.

29. Ia Jonathan sanoi: minun Isän on
turmellut maan, katzos, kuinga minun silmäni
«vilpaunnuit, että minä tästä jotakin maisiin.

30. Josta Kansa tänäpänä olis syönyt wi-
hollistms saalista, kuin he loyranet oivat! niin
olis mppelus ollur suurembi Philistereiä wastan.

zi. Ia he loir sinä päiwänä Philisterejä Mik-
masta Aialoniin asti: jaKansi» «väsyi sangen
kolvin.

ili. 32. IaKansi» jakoi saalin, ja ottit lam-
baita, ja karjaa, ja «vasikoita, ja teurastit
maan päällä: ja soit «verinensä. * *

i Mos. 9: 4.
; Mos. z: 17. l. 7: 26. l. 17: 14. l. 19: 26.

5 Mos. ,2:16. 1.15:22.
33. Niin Saulille ilmoitettin, sanoden: ka-

tzo, Kansi» owat syndiä tehnet HERma «vas-
tan, ja syönet «verinensä: Hän sanoi: le olette
pahasti tehnet: «vierittäkat nyt minulle tänne
suuri kiwi.

34. Ia Saul sanoi: mengät ulos Kansan
sekaan: jasimokat heille: luokan itzekutm bar-
kans ja lambansi» minun tygöni, ja teumsta-
tan tasa, että te söisitte, ja ette syndiä tekisi
HERraa wastan »veren syömisellä: niin kaikki
Kansi» toit kukin härkänsä kädesäns yöllä, ja
teurastit ne siellä,.

35. Ia



320 I. Samuelin 14. 15. Luk.
3;. Ia Saul rakensi HERralle Altarin: se

v», ensimäinen Almri, jongahän rakensi HER-
ralle.

36. Ia Saul sanoi: käykäm alas Philiste-
rein jälkeen yöllä, ja ryöstäkämme heitä, sii-
henasti kuin päiwa «valkene, etten me yhtäkän
heistä järäis: He »vastaisit: tee kaikki kuu» si-
nulle kelpa. Ia Pappi sanoi: käykämme tän-
ne Jumalan tygö.

37. Ia Saul kysyi lumalalda, ja sanoi:
astungo minä Philisterein perän alas, ja an-
nakkos heitälsmelin käsiin? mutta ei hän hän-
dä silloin WUstaNNUt. * * l. 28 : 6.

iv. 38. Niin sanoi Saul: tulkan wäki tän-
ne joka kulmalda*, tiedusteltat ja tatzelkat,
tmesä tänavänä se syndi liene: * Duoin 20: s.

39. Sillä, niin totta tuin HERm Israelin
auttaja elä, maitta se olis minun pojasani lo-
nalhanisa, niin hänen pitä totisest kuoleman.
Ia ei yxikan «vastannut händä kaikesta Kan-
sasta.

40. Ia hän sanoi koko Israelille, olkat te
sille puolella, minä jalonalhan minun poika-
ni olemme tällä puolella. Kansi» sanoi Sau-
lille : tee kuin sinulle kelpa.

41. Ia Saul sanoi HERralle Israelin Ju-
malalle: tee oikeus: niin se osais Jonathanin
jaSaulin: jaKansi» meni »vapana ulos.

42. Saul sanoi: Heittäkät minusta ja mi-
nun pojastani Jonathanista: Niin se langeis
lonalhaniin.

43. Ia Saul sanoi Jonathanille: ilmoita
minulle, mitäs olet tehnyt? Jonathan ilmoitti
hänelle, ja sanoi: tosin minä maisiin »vähän
hunajata saumani nenällä kuin minun kädesa-
ni oli, ja katzo, minun pila sentähden kuole-
man ?

44. Ia Saul sanoi: Jumala tehkön mi-
nulle niin ja niin *! Jonathan sinun pita toti-
sesti kuoleman! * Rmh.,: ,7.

4;. Waan Kansi» sanoi Saulille: pitäkö
Jonathanin kuoleman, joka tämän suuren au-
tuuden teki Ismelisa? pois se: niin totta kuin
HERm elä, ei hiuskarwakan pidä hänen
paästäns puroman: sillä Jumala on sen tehnyt
tänäpänä hänen kauttans. Ia näin Kansa
wapahti Jonathanin kuolemasta.

46. Niin Saul mmi Philisterein tykö vo3.jaPhilisterein menit sioillensa.
47. Mutta kosta Saul oli saanut Israel»waldakunnan, sodei hän joka tahwolda kaikkia'wihollisians wastan, Moabiterrilä, Amm»ni.tereilä, Edomerejä, Zoban KuniuMa, vPhilisterejä »vastan: jakunga hän ikänäns HH.nens käänsi, siellä hän mngaisi.
48. Ia hän teki urhollisia töitä ja löi Anwlekiterit: ja»vapahti Israelin niiden käsistä jot»

ka händä raatelit.
V.49. Ia Saulilla oli poikia*: Jonathan,Istvi, Malkisiva, ja hänen kahden tycrärens

nimet, esikoisen nimi Memb, ja nuoremmannimi Mikal. ' »Aika K. 9 .- ,9.
sa. Ia Saulin emännän nimi Ahinoam,A>hilliassn tytär: ja hänen somjoukkons päämie-

hen niini Abner, Nerin poika, Saulin sedän.
51. Ia Kis Saulin Isä, jaNer Abnerin I>sä, oli Abielin poika. l. 9: ~

52. Ia suuri som oli Philisterejä wastan
niinkauwan kuin Saul eli: Ia kusa ikänäns
Saul näki jalon ja wäkewän sotamiehen, sen
otti hän logonsa.

15. Luku.
1. Saul saa kästyn häivittä Amalekitat; mut-

ta han säästä Agagin , ja parhaita laumasta, v.
Samuel nuhtele Saulia, ja osotta hänen, tot-
telemattomudens tähden , HERralda hvljityxi.
m. Saul teestele iyens katuwaiseri. iv. Samuel
tappa Agagin ja erkane Saulista.
1. HNutta Samuel sanoi Saulille: HERra

«"» lähetti minun tvoitelemaan sinuaKan-sans Israelin Kuningaxi ; niin kuule siis nyt
HERran sanainanda.

2. Näin sano HERra Zebaoth: Minä olen
ajatellut etziffellä mitä Amalek teki Israelille:
kosta hän pani hanens tiellä hända wastan, E>
gyptista tulleja.

3. Mene siis nyt ja lyö Amaleki, ja hukuta
kaikki mitä hänelle on: ja älä säästä händä:
mutta tapa sekä waimo että mies, lapset l«
imewäiset, karja ja lambat, kamelit ja aasit.

4. Saul ilmoitti tämän Kansalle, ja lun
heitä Thelaimisa: kaxisataa tuhatta jalkana
ke, jakymmenentuhatta miestä Juvasta.

5. </"
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Ia koska Saul mli ntt A<nalecitereln

Kaupungita, pani hän wäjytyxen o,an tygv.

s Ia andoi sanoa Kenitereillä* mengät,
pattkal ja eroittakat itzenneAlnalekiterelsta, eil-

en «ck»ä peräti hawiläis teitä heidän kansans:
M le teitte laupiuden kaikille Israelin lapsille,
kosta he waelsit Egyptistä f: ia niin luowuit
Keniceril Amalekiterelstä. '

4 Mos. 24: 21.

Duom. >: >6. l. 4: ". f 4 Mos >c>: 29.

7. Niin loi Saul Amalekitcrit hamasta He-
wilasta siihen asti kuin Surrun tullan, joka
on Egyptin kohdalla.

8. Ia otti Agagin * Amalekiterein Kunin-
gan elämänä kiinni ; jakaiken kansan surmais
yan miekan terällä. '

4 Mos. 24: 7.

9. Niin Saul ja Kansa säästi Agagin , ja
mitä parasta lambaista jakarjasta oli, lihawi-
ta karitzoita ja syöttiläitä, jakaikki mitä hywä
oli, ei he tahtonet hukutta niitä : mutta sen
kuin häjy oli , ja ei kelwannut, he hukutit.

11. 10. Niin tapahtui HERran sana Sa-
muelin tygö, sanoden:

il. Minä kadun* että minä olen tehnyt
Saulin Kuningaxi : sillä hän on luopunut mi-
nusta, ja ei täyttänyt minun sanojani : ja Sa-
muel»vihastui, ja huusi HERran tygö kaiken
jenyön. *, Mos. 6:6,7.

12. Ia Samuel nousi warhain huomenel-
dain kohtamaan Saulia, ja Samuelille oli
janottu Saulin tullexi Karmeliin, japannexi
woiwn merkin, jawaeldanexi ymbärin, ja tul-
len Maaliin.

13. Kosta Samuel tule Saulin tygö, sanoi
Saul hänelle: siunattu ole sinä HERralda,
minä olen täyttänyt HERran sanan.

14 Samuel wastais: mikä siis on tämä
lammasten maakynä minun korwisani, jakar-
jan ammuminen , jonga minä kuulen?

15. Saul sanoi: Amalekitereilda owat he ne
tuonet: sillä Kansi» säästi niitä parhaita lam-
baista ja karjasta, sinun HERras lumalasuhrin tähden : ne muut olen» me häwiltänet.

!6. Mutta Samuel sanoi Saulille: salli et-
tä minä sanon sinulle, mitä HERra on puhu-
nut minun kansanl tänä yona. Hän sanoihänelle: puhu.

l?. Samuel sanoi: eikö se näin «le? kossas

ollt »vahainen smun silmäis edesä , tulit sinä
Israelin sukukundain pääxi: jaHERm woi-
teli sinun Israelin Kuningaxi? l. >: 2, 21.

l. »o: ».

18. Ia HERm lähetti sinun matkaan, ja
sanoi: mene ja tapa ne syudiset Amalekiterit
ja sodi heitä wastan , niinkauwan ettäs huku-
tat heidän.

19. Mixes kuullut HERmn ändä? mutta
annoit itzens saalin puoleen, ja teit pahoin
HERran silmäin edesä?

20. Niin sanoi SaulSamuelille: minä olen
kuitengin kuullut HERran änen, ja olen «vael-
danut sitä tietä, kuin HERm minun lähetti:
minä olen tuonut tänne Agagin Amalekiterein
Kuningan, ja surmannut Zlmaletiterit.

21. Mutta »väki on ottanut saalista lambai-
ta ja karjaa; ne parhat kirotuista, uhmtaxenSGilgalisi» HERralle sinun lumalalles.

22. Mutta Samuel sanoi: kelpato HER-
ralle paremmin polttouhri jauhri, kuins kuu-
lisit HERmn änen? kuuliaisus on
parembi tuin uhri, jarorella parembi tuin
oma sten lihawus * * Sam. K. 4: 17.
Ose. 6: 6. Syr. 4: 1?. Match. 9: i». l. 12: 7.

23. Sillä tottelenmttomus on noituden syn-
di, ja mastahatoisus on mitaus ja epäjuma-
lan palwelus : ettäs siis olet hyljännyt HER-mn sanan, on hän sinun mnös hyljännyt*,
ettei sinun sillen pidä Kuningasna oleman.

*05.4-<<.m. 24. Niin sanoi Saul Samuelille: minä
olen syndiä tehnyt, rittoisani HERran kästyn
ja sinun sanas: sillä minä peltaisinKansaa, ja
kuulin heidän änensä.

25. Anna siis nyt minulle tämä syndi an-
dexi , ja palaja minun kansani, että minä ku-
marmisin jarukoilisin HERraa.

26. Samuel sanoi Saulille: m minä pala-
jasinun kansas: sillä sinä olet hyljännyt HEr-
ran sanan, ja HERm on myös sinun hyljän-
nyt, niin etei sinun pidä oleman Israelin Ku-
ningan. l. »6: ~

27. Kosta Samuel käänsi ihens menemään
pois, otti hän hänen hamensa liepestä kimch ja
se repeis.

28. Niin sanoi Samuel hänelle: HERm
SS on



on tänäpänä repinyt Israelin waldakunnansi-nulda, ja andanut sen sinun lahimmaiselles,
joka parembi on sinua.

29. Ia Israelin Sängar ei walehrele, ei-
tä kadu: sillä ei dan ole chminen, errä hän
karuis. 4Mos 22: ,9. Ps. 2,: 4.

zc>. Mutta hän sanoi: minä olen syndiä teh-
nyt: Tee siis minulle n tt kunnia minun Kan-
sani wanhemmitten edesä, ja Israelin edesä:
ja palaja minun kansani, että minä kumarten
rukoilisin HERraa sinun lumalatas

31. Ia Samuelkäänsi itzens jaseumis Sau-
lia: ja Saulrukoili HERma.

IV. 32. Ia Samuel sanoi: andakat tulla
minun tygöni Agag Anmlekiterein Kuningas.
Ia Agag tuli rohkiasti hänen eteensä, ja sanoi:
totisesti kuoleman katkerus on paennut.

, 33. Samuel sanoi: niinkuin sinun miekkas
on tehnyt waimot lapsittomaxi, niin pitä myös
sinun äitis »vaimoin seasa lapsitöin oleman:
niin Samuel hakkais Agagin tappaleiri HEr-
ran edes Gilgalisi».

34. Ia Samuel meni Ramathaan: mutta
Saul meni huonesemsa Saulin Gibman.

35. Ia ei nähnyt Samuel emämbi Saulia
kuolema päilvääns asti, sillä Samuel murhetti
Saulia; että HENra oli katunut asetMnens
hänen Israelin Kuningaxi.

16. Luku.
i. Samuel mene, Jumalan kästyn jälken, ja

woitele Isäin pojistaDawidin Runingaxi Sau-
lin siaan. li. Saulwaiwatan pahalda hengeldä:
Dawid noudatetan soittaman hänen edesänsä,
ja hän tule paremmaxi.
1. HERra sanoi Samuelille: kuinga kau-

wan sinä murhetit Saulia, jonga minä
hyljännyt olen, hallitzemasta Israelia * ? läytä
sinun sarwcs öljyllä, ja mene, minä lähetän
sinun Isäin Bethlehemiterin tygö: sillahanen
poststans f olen mina katzonut miilulleni Ku-
ningan. 'l. 15: 26. Ap. T. 1;: 22. 51. 17: 12.

2. Niin Samuel sanoi : kuinga minä sinne
menen? Saul saa sen tietä, ja löi minun kuo-
liaxi. Ia HERra sanoi : ota sinulles »vasikka
karjasta, jasano: mina culin uhramaan HEr-
ralle.

z. Ia sinun pm» kutzuman Isäin uhrille, niinniinä osotan sinulle mitä sinun pitä lekemänettäs sen »voitelisit minulle, jongaminä smul!le sanon.
4. Samuel teki niinkuin HERm sanonutoli, ja tuli Bechlehemiin: niin hämmästyit

Kaupungin »vanhimmat, ja menit hända wal!
tan, ja sanoit: ongo rauha, että sinä tulet?

5. Hän sanoi: rauha. Minä tulin uhra-maan HERralle: pyhittäkät leitänne *, ja tul.kat minun kansani uhrille: Ia hän pyhitti Ksain, ja hänen poikansa, ja kutzui heidän Hrille. * 2Mos. ,9: ,«,.

6. Ia kosta he tulit sisälle, tatzoi hän Elwbin päälle, ja ajatteli: tosin tämä on HERranedes hauen woideltunsi».
7. Mutta HERm sanoi Samuelille: N

katzo hänen muotoonsa, elikkä suurta koko-ans *, sillä minä olen hyljännyt hänen: sMei se ole niinkuin ihminen näke; Silla Ih-
minen näke sin kuin silmäin edes on, mur-
ra HERra kayo sydämeen, f
* 5 Mos. 10: ,7. 2 Aika K. 19: 7. Ap. T. »a: ,4.
f 1 Aika K. 28: 9. Ps. 7: 10. Jer. 11: 20.

l. 2c>: 1:.

8. Niin kutzui Isai Abinadabin, ja andoi
hänen tulla Samuelin eteen: ja hän sanoi: ei
tätäkän ole HERm »valinnut.

9. Niin andoi Isai tulla Sammahn edes:
mutta hän sanoi: ei tätäkän ole HERra wa-
linnut.

10. Niin andoi Isai seitzemän poikaansa tul-
la Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi I-
saille: ei ole HERm näitä »valinnut.

11. Ia Samuel sanoi Isaille: jokonyt tääl-
lä kaikki pojat owat? Hän sanoi: wielä nuolin
jäljellä on, ja katzo, hän kaitze lambaita*.
Niin sanoi Samuel Isaille: lähetä hänen lie-mans, ja anna noum tänne: sillä ei meidän
pidä istuman ennen kuin hän tule. 'l. >?:'?.

2 San». 7: 8. Ps. 78: 72. Ps. 89: «.

12. Niin hän lähetti ja noudatti hänen: ja
hän oli werewä jakaunis kaswoilda, ja ihanan
muotoinen. Ia HERra sanoi, nouse jawoi-
tele tämä: sillä tämä se on.

13. Niin otti Samuel öljysarwensa, ja woi-
teli hänen weljeinsäkestellä: ja HERran hell-
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»a »m perän:

niin Samuel nousi ja meni Ramathaan.
s l. 1,: 6.

N 14. Ia Herran hengi lari Saulista: ja
»aka hengi »vanvais händä HERmlda.

« Nun sanoit Saulin palweliat hänelle:
katzos, paha hengi waiwa sinua lumalalda.

16 Meidän Herramme sanokan nyl palwe-
lioillens, jotka hanen edesäns seisowal, että
he ehisit meistä, joka Midais soitta harppua:
kosta paha hengi tule lumalalda sinuun, että
hän. soittais kädelläns, niins paranet.

17 Niin Saul sanoi palweljoillmsa : katzo-
kat nyt minulle joku mies kuin midais hywin
soitta, ja noumkat händä minun lygoni.

18. Niin wastais yxi hänen palwelioistans,
ja sanoi: katzos, minä näin Isäin Bethlehemi-
terin pojan, hän mim soitta, ja on urhollinen
sotamies, ja toimellincn asiois,ja ihana mies:
Ia HERra on hänen kansans.

19. Niin Saul lähetti sanansaattajat Isail-
le, sanoden: lähetä minun tygöni sinun poikas
Dawid , joka on lamburi

20. Niin otti Isai aasin leipäin kansi», ja
leilin miinaa, ja yhden »vohlan »vuohista: ja
lähetti Saulille poikans Dawidin myötä.

21. Niin Dawid mli Saulin tygö, ja seisoi
hänen edesänsa: ja hän tuli hänelle juuriratka-
xi, ja tuli hänen asenskandajaxi.

22. Ia Saul lähetti Isäin tngö, sanoden:
anna Dawidin olla minun tykönäni: sillä hän
on löytänyt armon minun edesäni.

23. Koffa Jumalan hengi tuli Saulin pääl-
le, otti Dawid kandelen ja soitti kädellänsä:
niin Saul wirwotettin ja tuli paremmari, ja
paha hengi läxi hänestä.

17. Luw.
l. philisterit ja Saul lähtewat sotaan toinen

toistane wastan. Goliath haasta inrllens puo-
lue miestä Istaelilda v. Dawid lähetetty wel-
jilnsi sanomaan leiriin , tariye iyiäns mene-
mään Goliathia wastan. m. g.yö Goljathin
lingolla ja toimitta woiton. iv. Saul tiedustajaDawid sano , kuka hän oli.
!.?!>»„ Pkilisterit kokoisit sotawäkens sotaan,
" ja mlit kokoon Sokoon, joka on Iv-

oaasa: ja asetit leirinsä Sokon ja Asetan «vä-
lille, Dammimu, rajalle.

2. Mutta Saul jaIsraelin miehet menit to-
toon, ja asetit leirinsä Mmmilaxoon, ja »val-
mistit itzens sotimaan Philisterejä wastan.

3. Ia Philisterit seisoit wuorella siellä, ja
Ismeliterit seisoit wuorella täällä, että laxo oli
heidän »välillänsä.

4. Niin tuli Philisterein leiristä yxi mies hei-
dän testelläns, Goliath nimeldä, Gathista,
kuutta kynärätä jakämmenen leweytlä pitkä.

5. Ia hänellä oli mastilakki pääsänsä, jasuomuxen kaltainen pantzari yllänsä: ja hänen
pantzarins painoi missi tuhatta Sikliä waste.

6. Ia wastiset saappat hänen jalwoisansa,
jawasti kilpi hänen hartioillansa.

7. Ia hänen keihäns «varsi oli niinkuin kän-
gan orsi, ja hänen keihäns muta painoi kuusi
sataa Sikliä rautaa. Ia hänen tilpenstan-
daja käwi hänen edellans.

8. Ia hän seisoi jahuusi Israelin joukkolle,
ja sanoi heille: mixi te laxitte »valmistamaan
teitänne sotaan: engö minä ole Philisteri, jate
olecm Saulin palweliat? walitkat nxi teistän-
ne, jota tule tänne alas minun tygöni.

9. Jos hän woi sotia minua wastan, ja lyö
minun, niin me olem teidän palwelian, mut-
ta josminä hänen »voitan ja lyön händä, niin
teidän pitä oleman meidän palweliamme, ja
teidän pitä meitä palweleman.

io. Ia Philisteri sanoi: minä häwäisin tä-
näpänä Israelin sotajoukon: andakat minulle
mies me sodimme keskenämme.

11. Kosta Saul jakoko Israel kuuli nämät
Philisterein puhet; hämmästyit he, japeltaisit
suuresti.

11. 12. Mutta Dawid ' oli Ephmtbin mie-
hen poika ludan Bethlehemista, jokakutzuttin
Isai, hänellä oli kahdemn poikaa, ja oli wan-
ha mies Saulin aikaan, ja ijällinen miestenseasa. * l. ,6: i, n.

13. Ia kolme Isäin »vanhimbata poikaa o-
lit lähtenet Saulin kansi» soman: hänen kol-
men poikans nimet olit, jotkaolit mennet so-
taan, Eliab esikoinen, ja toinen Abmadab ja
kolmas Sammal).

Ss 2 14.

?2zKirja.16. 17. Luk.



14. Ia Dawid oli nuorin': waan ne kol-
me wanhinda menit Saulin kansi». * l 16: „.

15. Niin Dawid meni totiansa jällens Sau-
lin tyköä, taitzemaan Isänsä Lambaita Veth-
lehemiin.

16. Mutta Philisteri tuli warhain amulla,
ja ehtona, ja sitä teko hän teki neljäkymmen-
dä päiwää.

17. Ia Isai sanoiDawidille pojallensa: ota
sinun «veljilles tämä Epha kuiwamita tähkä-
päitä, ja nämät kymmenen leipää: ja juoxe
leiriin meljeis tygö.

»8. Ia nämät kymmenen tuoretta juusto, ja
kanna ne päämiehelle: ja etzi weljejäs jos he
muhas owat, ja pane mielees mitä he sinulle
kästewät.

19. Mutta Saul, jahe, jakaikki Israelin
miehet olit Mmmilaxosi», ja sodeit Philisterejä
wastan.

20. Niin Dawid nousi warhain amulla, ja
jätti paimenen halduun lambat: kandoi ja me-
ni matkaans, niinkuin Isai händä kästenyt oli:
ja tuli leiriin *, ja somwäki oli lähtenyt ulos
soman, ja huusit suurella anella sotimaan.

- l. 26: 5.
21. Sillä Israel jaPhilisterit olit lvalmis-

Mnet itzens sotimaan toinen toistansa wastan.
22. Niin Dawid jätti kalut, kuin hän kan-

doi, kalunwartialle: ja juoxi sodan rindaan:
ja mli ja terwetti weljejänsä.

23. Kosta hän parhallans heitä puhutteli,
katzo, se mies nousi heidän kestelläns, hänen
nimens oli Goliath, Philisteri Gathista, Phi-
listerein sotajoukosta, japuhui niinkuin ennen-
gin: jaDawid kuuli sm.

24. Ia kutka ikänäns Israelin miehistä
näit hänen; pakenit he hänen edestänsä, japel-
käisit suuresti.

25. Ia kaikki Israelin miehet sanoit: etten-
gö te nähnet sim miestä jokaon tullut? hän on
tullut pilkkuinaan Israelia. Aa pitä tapahtu-
man, että joka sen miehen lyö, sen Kuningas
teke aiwan rikka,,', ja anda myös tyttärensä
hänelle, ja teke hänen Isäns huonen wapaxi
Israelisi».

26. Niin Dawid sanoi miehille, kuin hänen
lvkonans seisoit: mitä sillä miehelle annetan,

joka tämän Philisterin lyo, ja otta yäwäijt»,xen Israelista pois? sillä mitä tämä ymbärins.
leitkamatoin Philisteri on, kuin häwäiie elä-wän Jumalan sotajoukkoa?

27. Niin sanoi Kansa hänelle niinkuin en<nmgin: Niin sille miehelle tehdän, jokahänenlyö.
28. Kosta hänen »vanhin weljensEliab kuulihänen näitä puhuman miesten kansa, närkästyihän suuresti Dawidin päälle, ja sanoi: mixi N.nä olet tänne mllut? ja mixis olet jättänyt sen«vähän lammaslauman metzän korpeen? MnHtiedän sinun ylpeydes, ja sydämes pahan si-sun: sillä sinä olet tänne tullut sotaa taho-maan. * '1.16:6,7.
29. Niin Dawid sanoi: mitäst minä olentehnyt? eikö se ole minulle kästetty?
ZO. Ia käänsi itzens hänestä pois toisen puo-

leen, ja sanoi niinkuin hän ennengin oli sano-
nut : niin Kansa wastais händä niinkuin en-nengin.

31. Jakuin he kuulit ne sanatDawidin pu-
human; ilmoitit he ne Saulille, ja hän nou-
datti hänen mgönsä.

32. Ia Dawid sanoi Saulille: älkön kenen-
gan sydän hämmästykö hänen tähtensä: sinun
palwelias käy sotimaan sitäPhilisteriä wastan.

33. Saul sanoiDawidille: et sinä woi men-
nä ja sotia tätä Philisteriä wastan: silla sinä
olet nuorukainen, waan hän on sotamies ha-
masta nuorudestansa.

34. Mutta Dawid sanoi Saulille: sinun
palwelias kaitzi Isäns lambaita: ja tuli Jalo-
peura jakarhu, ja «vei lamban laumasta.

35. Niin minä juoxin sen peräsä ja löin sen,
jatemmaisin sen ulos hänen suustans. Ia kuin
hän karkais minua »vastan, niin minä tartuin
hänen partaansa, löin hänen ja mpoin.

Syr. 47: ;.

36. Niin on sinun palwelias sekä Jalopeu-
ran että karhun lyönyt: niin pitä tämän ym-
bärinsleikkamattoman Philisterein oleman,
kuin yxi niistä, sillä hän on pilkannut eläwän
Jumalan somwäke.

37- Ia Dawid sanoi: HERra, jokaminun
pelasti Jalopeuran ja karhun käsistä, hän pe-
lasta minun tämän Philisterin käsistä. 3«

Saul
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Saul sanoi Dawidille: mene, HERm olkon
s,nunkansas. . . .

ui. 38. Niin Saul puetti waattens Daw»-
vin ylö, japani wastilatin hänen päahäns, ja
pantzarin hänen päällensä.

39. Ia Dawid sidol miekan wyöllens waa-
tettensa päälle jarupeis käymään, waan ei hän
ollul siihen tottunut. Sanoi siis Dawid Sau-
lille: en minä näillä mida käydä, sillä en mi-
nä ole tottunut: Ia Dawid pani ne pois yl-
dänsä.

40. Ia otti sauwans käteensä, jawalitzi o-
jastawiisi siliäm kilve, pani ne paimenen kuk-
karoon ja säkkiin, kuin hänellä oli, ja lingo hä-
nen kädesänsä: ja käwi Philisteriä wastan.

41. Käweli myös Philisteri, ja lähestyi Da-
widita, ja hänen kilpenskandaja hänen edel-
länsä.

42. Kuin Philisteri tatzoi/a näki Dawidin,
katzoi hän hänen ylön: silla hän oli werewä
ja kaunis nuorukainen. l. 16: 12.

43. Philisteri sanoi Dawidille: olengo minä
koira, ettäs mlel saumoilla minun Mgöni? Ia
Philisteri kiroili Dawidita hänen jumalillensa
kautta.

44. Ia Philisteri sanoi Dawidille: tule tän-
ne minun tygöni, ja minä annan sinun lihastaiwan linnuille, ja kedon pedoille.

45- Niin Dawid sanoi Philisterille: sinätulet minun tygöni miekalla, keihälla jatilwel-
lä: waan minä tulen sinun tngös HERranZebaothin, Israelin soMlväm "Jumalan ni-
meen *, jongaspilkannut olet. ' Ps. 20:8.

Ps. 118: 10, ,1.

46. Tänäpänä anda HENra sinun minun
käsiini, että minä lyön sinun, ja otan sinunpääs sinulda pois, ja annan Philisterein sota-wäen ruumin tänäpänä taiwan linnuille jake-
don pedoille; että kaikkein maan asuwaistenPitä tietämän Ismelillä oleman Jumalan.

47 Ia toto rämän seurakunnan pira
Mmärtaman, errei HERra aura miekanel, techan taurra: sillä sora on HERran:la han anda teidän meidän käsiimme.48. Kosta Philisteri nousi ja käwi ja lähestyi
4)aw»dlm: Niin Dawid riensi ja juoxi sota-loukon eteen Philisteriä wastan.

49- Ia pisti kätens kukkaroon , otti sieldä
kilven, ja lingois, ja paiffais Philisteria o-
tzaan; että kiwi meni hänen otzans sisälle, ja
han langeis maahan kaswoillensa. Syr. 47:5.6.

50. Niin Dawid »voitti Philisterin lingolla
ja kiwellä, löi Philisterin ja tappoi hänen:Ia ettei Dawidilla ollut miekkaa;

si. luoxi hän jaseisahti Philisterin tygö, ja
otti hänen miekkans, ja weti tupesta ulos, ja
tappoi hänen, ja sillä hakkais pois hänenpäänsä *: Kuin Philisterit sen näit, että hei-
dän »vakewimmäns kuollut oli, niin he pakenit.

*
, Makk. 4: 3°.

52. Ia Israelin ja ludan miehet nousit,
huusit ja ajoit Philisterejä taka laroon asti ja
Ekronin porttiin : jaPhilisterit langeisit lyöty-
nä, Skaarimin tiellä, Gathiin jaEkroniin asti.

53- Ia Israelin lapset palaisit ajamastaPhi-listerejä taka jaryöstit heidän leirinsä.
54. Mutta Dawid otti Philisterin pään, ja

wei Jerusalemiin; waan hänen asensi» * pani
hän majaansa. * l. 21: y.

iv. 55. Mutta kosta Saul näki Dawidin
menemän Philisteria wastan, sanoi hän Abne-
rille, sodan päämiehelle: Abner, kenen poika
tuoi nuorukainen on ? Abner sanoi : niin totta
kuin sinun sielus elä Kuningas , en minä tiedä.

56. Kuningas sanoi: kysy siis, kenengä poi-
ka se nuorukainen on?

57. Koffa Dawid palais Philisteriä löymäs-
ta, otti Abner hänen ja wei Saulin eteen: ja
hänen kädesäns oli Philisterin pää. .

58. Ia Saul sanoi hänelle kenengäs poika
olet sinä nuorukainen? Dawid sanoi: sinun
palwelias Isäin sen Bsthlehemiterin poika.

18. Luku.
1. Jonathan rakasta Dawidia ,'a teke liiton hä-

nen kansans 11. waimot ylistawat Dawidin
urhollisuutta; josta Saul rupe handa wajy-
maan. surmataxensa. m Dawid pvytän Sau-
lin wäwyxi, ja saa Mikaelin 200. philisterein
esinahalla, emannäxensi.
i. kosta hän oli puhms lopettanut Saulin

>x) kansa, mieltyi Jonathan jaDawid kesi
kenäns sydämestä: ja Jonathan rakasti händä
niinkuin omaa sydändänfä. l. 20: ,7.

2. IaSs 3
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2. Ia Saul otti hänen sinä päiwänä, ja ei

sallinut hänen enämbi palata Isäns huoneseen.
l. ,7: ,5.

3. Ia Jonathan ja Dawid teit liiton * kes-
kmans: sillä hän rakasti händä niinkuin omaa
sydändänfä. 'l. 2«: ,6. l. 2,: 18.

4. Ia Jonathan riisui hamens jolla hän oli
puetettu, ja andoiDawidille; niin myös waat-
tensa, miekkans, jouhens ja wyönsä.

5. Ia Dawid meni tuhunga Saul lähetti
hänen, ja käytti itzens toimellisesti. Ia Saul
asetit hänen sommiestmsä päälle: ja hän oli o-
lollinm kaikelle Kansalle, niin myös Saulin
palmeliolM

il. 6. Mutta tapahtui, kosta he tulit, ja
Dawid palais lyömästä Philisteriä, että wai-
mot kaikista IsraelinKaupungeista käwit »vir-
sillä jahypyilläKuningas Saulia wastan; har-
puilla, ilolla jakandeleilla. * '

2 Mos. 15:20.
Duon,.»,: 24.

7. Ia waimot lauloit telkmäns*, soittain
ja sanoden: Saul löi tuhannen, mutta Da-
wid kymmenen tuhatta, f *

2 Mos. 15: 21.

-s I Sam. 21: 11. l. 29: 5. Syr. 47: 7.
8. Niin Saul närkästyi sangen suuresti, ja

se puhe ei hänelle kellvannut, ja sanoi: he o-
wat andanet Dawidille kymmenen tuhatta, ja
minulle he annoit tuhannen: wielä hän Kunin-
gangin Waldakunnan saa.

9. Ia Saul katzoi julmasti Dawidin päälle
siitä päiwästä , ja aina sitte.

io. Toisna päiwänä waiwais taas Juma-
lan paha hengi Saulia, ja hän ennusti kotona
huonesansa. Ia Dawid soitti kädellänsä, niin-
kuin hänen jokapäiwäinm tapans oli: ja Sau-
lin kades oli keihäs.

11. Jonga hän syöxi, ajatellen: minä syören
Dawidin seinää wastan : muttaDawid «vältti
hänen edestaus kaxi kerttaa.

12. Ia Saulpelkäis Dawidia; sillä HER-
ra oli hänen kansans, ja oli mennyt pois Sau-
lin tyköä.

13. Niin pani Saul hänen pois tyköönsä ja
teki hänen tuhannen miehen päämiehexi: ja hän
käwi ulos ia sisälleKansiin edesä.
/14. IaDawid oli toimellincn kaikisa teisän-

fä:, ja HERm oli hänen kansans.

15. Kosta Saul näki hänen ailvan toimelli»sesti tekemän, pelkäis hän händä.
16. Mutta koko Israel ja Juda rakastitDawidia : sillä hän käwi ulos jasisälle heidänedesänsa.
17. Ia Saul sanoi Dawidille: katzo, minHannan minun »vanhimman tyttäreni Merabinsinulle emännäxi, ainoastans ole minulle mie.hullinen, ja sodi HERran sotaa: sillä Saulajattele, ei minun käteni pidä häneen sattu»man , mutta Philisterein käsi.
18. Mmm Dawid wastais Saulia: mikäminä olen? eli mikä on minun elämäni? jami-

nun Isäni sukukunda Israclisa, että minä tu-
lisin Kuningan wäwyxi ?

19. Ja mpahmi, kosta aita tuli, etta Me-
mb Saulin tytär piti annettaman Dawidille,
annettin se Adrielille Meholathiterille' emän-näxi. *

2 Sam. 21: 8.
iii. 20. Mutta Mikal Saulin tytär rakastiDawidia : kosta se Saulille ilmoitettin, niinse kelpais hänelle.
21. Ia Saul sanoi: Minä annan hänen hä-

nelle, että hän olis hänelle paulaxi, ja Philis-
terein kädet tulisit hänen päällensä: Ia Saul
sanoi Dawidille: sinä tulet tänäpänä toisen
kansa minun mcnvnrmi.

22. Ia Saul kasti palwelioillensa: puhutat
Dawidille salaisesti, ja sanokat: katzo, Ku-
ningas mielisty sinuun, ja kaikki hänen Palme-
llansa rakastamat sinua: niin tule nyt Kunin-
gan wäwyxi.

23. Ia Saulin palweliat puhuit ne sanat
Dawidin korwisa : muttaDawid sanoi: luu-
letmko te sen wähäxi , tulla Kuningan wäwy-
xi? jaminä olenköyhä ja halpa mies.

24. Ia Saulinpalweliat ilmoitit sen hänel-
le, sanoden: nämät sanat on Dawid puhunut.

25. Saul sanoi: sanotat näin Dawidille:
ei Kuningas ano yhtän muuta huomenlahjaa,
»vaan sata Philisterein esinahkaa, että Kunin-
gan wihamiehiUä kostemisin: sillä Saul ajat-
teli Dawidia hukutta Philisterein kätten kaut-
ta. *

i Mos. «4: '2. 2 Mos. 22: !<l, 17. -

26. Niin hänen palwelians sanoitDawlM
le nämät sanat, ja se kelpais hänelle, tulla mm
Kuningan wäwyxi. Ia se aika ei ollut nnels
täytetty. 27- A"
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27 Ja Dawid nousi, ja lär, matkaan, hän

iäinen miehens, ja loi Philistereistä kaxi sa-
ma miestä, ja Dawid toi heidän esinahkans,
ja täytti Kuningan lugun, että hän olis Ku-
ningan wäwy: Niin andoi Saul tyttarens

Mikalin hänelle einännäxi.
28. Ia Saul näki ja ymmärsi HERmn o-

lewan Dawidin kansa: ja Saulin tytär Mi-
kal rakasti händä.

2y. Niin Saul wielä enämmin pelkäis Da-
widia: ja Saul tuli Dawidin wihamiehexi
kaikena elinaikanansa.

30. Ia Philisterein Ruhtinat läxit ulos: ja
liidän uloslähteisäns teki Dawid toimellisem-
masta kuin kaikki Saulin palweliat, että hä-
nen nimens tuli sangen kuuluisaxi.

19. Luku.
~ Saul kasse tappaDawidin; mutta Jonathan

lepyttä Isinsa. n. Saul aikoi taas surmata
Dawidia; muttaDawid pääse pakoon Mikalin
ncuwosta. i» Seka sanansaattajat, että Saul
iyt ennustamaan tehoitetut, estelan kiinniotta-
masta Dawidia Najothlsa.

l. Saul puhui pojallms Jonathanille, ja
>>) kaikille paiwelioillmsi», että he tappaisit

Dawidin; mntta Jonathan Saulin poika ra-
kasti suuresti Dawidia.

2. Ia Jonathan ilmoitti Dawidille, ja sa-
noi: minun Isan Saul pyytä sinua tappa:
warjele siis ltzes huomena, mene lymyyn ja
kätke itzes.

3. Ia minä menen ulos minun Isäni kansa,
ja seison bänen ohesims kedolla, josa sinä olet,
ja minä puhun sinusta Isäni kansa: ja mitä
minä näen , ne minä ilmoitan sinulle.

4- Ia Jonathan puhui parhain päin Da-
widista Isällens Saulille; ja sanoi hänelle:älkön Kuningas syndiä tehkö palweliatans
Dawidita wastan: sillä ei hän ole mitäkän rik-
konut sinua wastan, ja hanen työns owat si-nulle juuri tarpelliset.

5- Ia hän on pannut hengens käteensä * ja
löi Philisterin f : ja HERra teki suuren
tuuden koko Israelille, sens näit ja ihastuit:mixis siis tahdot syndiä tehdä wiatoinda werta
wastan, surmataxes Dawidita ilman syytä?

Duom. 12: z. 5 1 Sam. 17: 32, 4?.

6. Niin Saul kuuli Jonathanin änen ja
wanoi: niin totta tuin HERm elä, ei hänen
pidä kuoleman.

7- Niin Jonathan kutzui Dawidin, ja sa-
noi hänelle kaikki nämät sanat: ja saatti hanen
Saulin eteen, ja hän oli hänen edesäns niin-
kuin ennengin.

n. 8. Niin nousi mas sota, ja Dawid me-
ni jasodei Philisterejä wastan, ja löi heitä suu-
rella surmalla: jaPhilisterit pakenit händä.

9- Ia HERran paha hengi * mli Saulin
päälle, ja hän istui huonesansi», jahänen kei-
häns oli hänen kädesänsa: jaDawid soitti kä-
dellänsä, f * l. 16: 14. fl. 18: io.

io. Mutta Saul pyyti pistä Dawidia kei-
hällä seinää »vasten, mutta hän «vältti Sau-
lin edestä, jakeihäs käwi seinään: ja Dawid
pakeni, japääsi sinä yönä.

11. Ia Saul lähetti sanansaattajat Dawi-
din huoneseen, että heidän piti ottaman hänes-
tä waarin, ja tappaman hänen huomenclmin'
Mutta Mikal Dawidin emändä ilmoitti sen
hänelle, ja sanoi: jollcrkas tänä yönä hcngees
päästä, niins huomena mpemn. *Ps 5?:',;-

-12. Niin Mikal lasti Dawidin alas akkunan
läpitze: ja hän mmi, pakmi japääsi.

13. Ia Mikal otti kuwan, ja pani wuoteseen,
ja pani wuohen nahan hänelle päanalaisixi, ja
peitti «vaattella.

14. Silloin lähetti Saul sanansaattajat kiin-
niotmmaan Dawidia; mutta hän sanoi: hän.
on sairas.

15. Niin lähetti Saul sanansaattajat katzo-
maan Dawidit, ja sanoi: kandakat handa
tänne minun tygöni «vuoteillensa, surmatta.

16. Kosta sanansaattajat tulit, katzo, kuwa
makais wuoteesi», jawuohen nahka pään alla.

17. Niin Saul sanoi Mikalille: mixis olet
minun niin pettänyt, japäästänyt minun »vihol-
liseni, että hän maltti minun käteni? Mikalsa-
noi Saulille: hän sanoi minulle, päästä mi-
nua, eli minä tapan sinun.

18. Ia Dawid pakeni japääsi, ja tuli Sa-
muelin tygö, joka oli Ramathasa, ja ilmoitti
hänelle kaikki mitä Saul oli hänelle tehnyt: ja
hän meni Samuelin kansa ja oleskeli Najo-
thisa.

NI. 19, Ia



111.19. Ia se ilmoitettin Saulille, »sanoden:
katzos, Dawio on Ramahn Nazochisa.

20. Niin Saul lähetti sanansaattaiat tuo-
maan Dawidm: ja he näit Prophetain kokou-
rm' prophetemwan, ja Samuelin seisoman
asetetun heidän päällens. Nun Jumalan hen-
gi ruli Saulin sanansaattaitren päälle, että ne
myös prophetemisit. * 1.,°: 5.

21. Kota se Saulille ilmoitettin, lähetti
hän toiset sanansaattajat, ne myös prophete-
raisit: ja han lähetti «viele kolmannet sanan-
saattajat, jotka myös prophctemisit.

22. Niin meni hän itze «viimeinRamathaan,
ja kosta hän tuli sen suuren kaiwon tygö joka
on Sekosa, tnsvi hän ja sanoi: kusa on Sa-
muel jaDawid? niin sanottin hänelle: katzos,
he owat Ramahn Najochisa.

23. Ia hän meni Ramahn Najothiin: ja
Jumalan Hmgi tuli myös hänen päällens, ja
han kävstendeli ja prophetemis siihenasti kuin
han tuli Ramahn Najothiin.

24. Niin hän myös riisui waattens, japro-
pheremis Samuelin edes, ja langeis alasti
maahan toto sen päiwän jakoko yon, sentäh-
den sanotan: ongosta Saulikin propyerain
siasa l. 10: 12.

20. TukU.
1. Dawid walitta Saulin wainon yliye Jo-

nathanin edesä, ja rukoile häneldä neuwoa. li.
Jonathan tupasen, ja uudista liittonsa, anda-
den Dawidille tietomerkin m. Saulkaipa Da-
widia ,

ja Jonathan sano Dawidin esten; josta
Saul wihastu Jonathanin päälle, iv. Jona-
than ilmoitta Isänsä aikomisen Dawidille, ja
he erkanewat rakkaasti.
1. D rwid pakeni Ramahn Najothista,

<>) mu ja sanoi Jonathanille: mitä minä
olen tehnnc? mikä on minun wäärydeni? eli
mikä on minun pahatekoni sinun Isääs was-
tan, että hän seiso minun hengeni perän?

2. Hän sanoi hänelle: pois se, ei sinun pidä
kuoleman: katzo, minun Isän ei tee suurta eli
piendä, jota ei hän ilmoita minulle, kuingasta
minun Isan sala tämän minulda? ei se pidä
niin tavahtuman.

3. Niin Dawid wannoi wielä, sanoden:

totisest sinun Isas tietä, että minä olen löytä-
nyt armon sinun kaswos edes, sentähden hänajattele: ei Jonathanin pidä mstä niitän tietä?män, ettei hän mlis murhellisexi. Totisest, niintotta kuin HERm ja sinun sielus elä, ettaal)
tele on »vauvoin minun ja kuoleman «vaihellG

4. Jonathan sanoi Dmvidille: minä teen si.nulle kaikki mira sinun sydämes halaja.
5. Dawid sanoi hänelle: katzo, huomena oy

usikuu', ja minun pidäis istuman ja atrioitze-man Kuningan kansa: salli siis että minä kat»ten lninuni kedolle kolmannen päiwän ehtoseenasti. * 4 Mos. 28: i,. Ps 8,: 4.
6. Los sinun Isäs minua kowasti kaipa,

niin sano: Dawid rukoili suuresti minuldajuostaxens Kaupungiinsa Bethlehemiin: sillHsiellä pidetän ajastaikainm uhri toto sukukun»
nalda.

7. Ia jos hän sano: se on hywin, niin on
rauha sinun palwelialles: mutta jos hän komin
«vihastu, niins ymmärrät hänen pahaa aikoi,
wan.

8. Tee siis laupius sinun palwelialles: sillä
sinä olet ottanut sinun palwelias HERran liit-
toon sinun kansas '. Ia jos joku wäärys mi-
nus on, niin tapa sinä minua: mixis sallit mi-
nut, tulla sinun Isäs eteen? * l. n:,.

11. 9. Jonathan sanoi: pois se sinusta: silläjosminä ymmärräisin, minun Isäni aikoiwan
sinulle pahaa tehdä, tullaxens sinun päälles,
engö minä näitä sinulle ilmoitais?

10. Dawid sanoi Jonathanille: kuka mi-
nulle ilmoitta, jos sinun Isäs wasta sinun jo-
takin kowasti ?

11. Jonathan sanoi Dawidille: tule, käy-
tän, kedolle: ja he menit molemmat kedolle.

12. Ia Jonathan sanoi Dawidille : HER-
ra Israelin Jumala, kosta minä kyselen Zsal-
däni huomena jakolmandena päiwänä, kätzo.
jos hän suo Dawidille hywää, jaen minä sil-
loin lähetä sinun tygös, ja ilmoita sitä sinun
korwiis.

13. Niin tehkön HERm sitä ja sitä Jona-
thanille ; Mmm jos »ninun Isäni taas ajattele
jotakin pahaa sinua wastan, niin minä sen
myös ilmoimn sinun korwiis, ja lasten sinun
rauhaan menemään: ja HERm olkon smu»

Kansas,
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Kansas, niinkuin hän minun Isäni kansa ol-

"14. Etkös sinä myös, jos minä wielä elän:
etkös sinä myös, ole tekemä HERmn armoa
minunkohtani, niin ettei minun pidä kuoleman?

15 Ia et sinä ota sinun laupiutras minun
huonestani pois ijankaikkisesti *; et wielä siit-
tckkän, kosta HERra hawittä Dawidin wi-
hamiehet, itzekungin maaldansa.

'

2 Sain. y: i, 7, ie.

16. Näin teki Jonathan liiton Dawidin
huonen kansa; että HERm sen waadeis Da-
widin wihamiestm kädestä.

17. Ia Jonathan råas wannoi Dawidille:
sillä niin rakkana piti hän hänen, että hän ra-
kasti händä niinkuin omaa sieluansa, l. 18: 1.

i- Ia lonarhan sanoi hänelle: huomen on
usikuu', jona sinua kysytän, ja kaiwatan si-
nua sialdas. *

4 Mos. 10: 10. 2 Aika K. 2: 4.
Es. I : I.

19. Ia kostas olet wiipynvt kolme päiwää
poisa, niin tule kirusti alas, jamene siehen paik-
kaan, johons itzes kätkit sinä päiwänä kuin tä-
mä asia tapahdui *; ja istu Aasaelinkiwen «vie-
reen. * l. iy: 2, 2.

20. Niin minä ambuan kolme nuolda sen
siivulle, niinkuin minä ambuisin maaliin.

21. Ia katzo, minä lähetän pojan (sanoden
hänelle.) mene ja hae nuolet jällens: jos minä
wielä sanon pojalle, katzo, nuolet owat Mka-
nas läsä puoles, ota ylös, niin tule: sillä rau-
ha on sinulle, ja ei ole mitan hätää, niin tot-
ta kuin HERra elä.

22. Mutta jos minä niin sanon pojalle: ta-
ho, nuolet owat edembänä edesäs; niin mene
pois: sillä HERm on päästänyt sinun mene-
mään.

23. Ia mitä sinä ja minä keskenämme puhu-
net olemme; katzo, HERm on minun ja sinunwaihellas ijankaikkisesti.

ill. 24. NiinDawid kätki itzens kedolle. Iakosta usikuu tuli, istuiKuningas pöydän tygö
rualle.

25. Kosta Kuningas istunut oli siallensa, en-
oisen mpans jälken, seinän nojalle, nousi Jo-nathan, ja Abner istui Saulin »viereen: ja
Hawidia kaiwattin siastansa.

26. Ia ei puhunut Saul sinä päiwänä mi-
tätän: sillä hän ajatteli, hänen on jotakin ta-
pahtunut , ettei hän ole puhdas; ei suingan
hän ole puhdas. * *

; Mos. 7 - 13. l. i» : 24.
l. ,5: »6.

27. Ia miina päiwänä udesta kuusta, kuin
Dawidia kaiwattin siastansa, sanoi Saul po-
jallms Jonathanille: Mixei Isäin poika ole
tullut pöydän rygö, eikä eilan ei myös tänä-
pänä?

28. Jonathan wastais Saulia: hän »-ukoili
harrasti minulda mennäxensä Vethlehemiin.

29. Ia sanoi, anna minun mennä: sillä
meidän sukukundam uhm Kaupungisa, ja mi-
nun weljen itze on minua kutzunut: jos minä
nyt olen löytänyt armon sinun silmäis edesä,
niin salli minun mennä katzomaan weljejäni:
ja sentähden ei hän tullut Kuningan pöydän
tygö.

30. Ia Saul «vihastui sangm suuresti Jo-
nathanin päälle, ja sanoi hänelle: sinä ilkiä ja
tottelematoin poika: mgö minä tiedä, ettäs
olet «valinnut Isäin pojan sinulles ja sinun äi-
tilles häpiäxi?

31. Sillä niinkauwan kuin Isäin poika elä
maan päällä, et sinä eikä sinun Kuningan wal-
dakundas ole seisowa *: lähetä siis nyt, ja an-
na tuota händä minuntygöni: sillä hänen pirä
kuoleman. *l. 15:22,28.

32. Jonathan wastais Isällens Saulille; ja
sanoi hänelle: mixis hänen pitä kuoleman? mi-
tä hän on tehnyt?

33. Silloin paistais Saul keihän hänen pe-
räns, syöstäxens händä: niin ymmärsi Jona-
than hänen Isäns aikoman Dawidia Mppa.

34- Ia Jonathan nousi pöydän tykö sangen
wihoisilnsi», ja ei syönyt sinä toisna päiwänä
udesta kuusta mitan leipää: sillä hän murehtui
Dawidia, että hänen Isäns oli hänen niin HK-
lväisnyt.

IV. 3;. Ia Jonathan läxit amulla kedolle,
siihen aikan kuin hän oli määränyt Dawidille;
ja«vähä poikainen hänen kansans.

z6. Ia hän sanoi pojalle: juoxenoutamaan
minun nuoleni-, jotka minä ambuan: pojan
juostes la»ti hän nuolen hänen ylitzensä.

37. Ia kosta poika tuli sille paikalle johon
Jona-Tt
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Jonathan nuo!cn ammunut oli, huusi Jona-than hänen peräns, ja sanoi: eilo nuoli ole
edemmä sinusta?

zB. Ia huusi taas poikaa: joudu, kiiruta
sinuas nopiamniin, ja älä seisahtele. Niin Jo-
nathanin poika otti nuolet, jakandoi Herral-lensa.

39. Eikä poika tietänyt asiasta mitan; waan
Jonathan ja Dawid ainoastans asian tiesit.

40. Niin Jonathan andoi asens pojalle jo-
ka hänen kansans oli, ja sanoi: mene ja »vie
Kaupungiin.

41. Ia kosta poika oli mennyt, nousi Da-
wid siastans meren puolelda, ja langeis maa-
han kasivoillens, ja rukoili kolme kerma: ja he
annoit toinen toisensa suuta, ja itki toinen loi-sens kansa : waan Dawid itki hartammin.

42. Ia Jonathan sanoi Dawidille: mene
rauhaan, (ja muista) mitä me olem »vanno-
net yhteen HERran nimeen, ja sanonet: HEr-
ra olkon sinun ja minun wai hellani, minun ja
sinun sicmenes waihella ijankaikkisesti.

43- Ia hän nousi ja meni matkaans; mut-
ta Jonathan palais Kaupungiin.

21. Luku.
i. Dawid tule papin Ahimelekin tygö No-

been, syö näkyleipiä, ja saa Goliathin miekan,
Doegin nähden- n. pakene Akixen tygö , tutan
siellä , teesiele iyens mielipuolexi ja pääse pois
sieldä.
I. l>a Dawid tuli Nobeen Papin Ahimelekintygö: ja Ahimelek hämmästyi kosta hän
tuli Dawidita wastan, ja sanoi hänelle: kuin-
gas yxinäs olet, ja ci yhtän miestä ole sinun
kansas?

2. Dawid sanoi Papille Ahimelekille: Ku-
ningas on minun kästenyt asialle, ja sanoi mi-
nulle: älä kenellekkän ilmoita mingatähden mi-
na olen sinun lähettänyt, ja mitä mina olen
kästenyt sinulle: sillamina olen myös lähettä-
nyt minun palweliani sinne ja tänne. Ruth 4.'.

3. Jos nyt on jotakin sinun kätes alla, an-
na minulle»viisikin leipää; taikka mitäs löydät.

4. Pappi wastais Dawidia, ja sanoi : ei ole
ensingän yhteisiä leipiä minun käteni alla; pai-
tzi pyhää leipää, jos waan muutoin palweliat

owat pitänet heimns »vaimoista pois.
, X os. ,?: i5. , Mos. 24: 5. Match. ,2: 4.

5. Dawid wastais Pappia, ja sanoi hänel.le: waimol owat kolv.e paiwä ollet eroitewtmeistä kosta minä länn, ja palweliain astiat»lil pyhät; mutta jostämä tie on saastainen, niinse pitä tänäpänä puhttettämän astiain kautta.
6. Niin andoi Pappi hänelle siitä pyhästä'-

sillä ei siellä ollut muuta leipää paitzi näkylei!
Pia, jotka oli korjatut HERmn kastoon edest,että sinne pannaisin toisit wastutiset leiwat, svnä päiwänä jona ne korjattin. * Match. 12:5Mark. 2: 25. kuk. 6:2,4.

7. Mutta sinne oli sinä päiwänä yxi mies
Saulin palwelioista jäänyt HERmn eteen,
Doeg nimeldä, Edomeri, kaikkein woimallisin
Saulin paimenista.

8. IaDawid sanoi Ahimelekille: eikä täM
oli sinun kätes alla yhtäkän keihästä eli miek-
kaa? en ottanut minä myötäni minun miekkaa-
ni taikka asettani minun käteeni, sillä Kunin-
gan asia kiiruhti.

9. Mutta Pappi wastais: sen Philisterin
Goliathin miekka ', jongas löit mmmilaxoso,
on täällä kääritty yhten hameseen Pääliswaat-
ten taa f: Mhdokkos sitä, niin ota: sillä ei
täällä ole yhtän muuta, paitzi sitä. DalviV
sanoi: ei ole sen «vertaa, anna se minulle.

*l. 22: 10. 1) l- 2,: 6.
il. 10. Ia Dawid nousi japakeni sinä päi-

wänä Saulin tasivon edestä; ja tuli Akixen
Gathin Kuningan tygö. Ps. 56:,.

11. Ia Akixen palweliat sanoit hänelle: ei-
kö tämä ole Dawid, maan Kuningas? eikö
he tästä weisannet hypysä, sanoden: Saul löi
tuhannen, jaDawid kymmenen tuhatta?

l. 18: 7.
12. Ia Dawid pani ne sanat sydämeensä;

japelkäis suuresti Gathin Kuningasta Akista.
13. Ia muutteli menojans' heidän edesäns,

ja hullutteli heidän käsisänsä: japiirusteli por-
tin owisa, ja walotti sylteens parrallensa.

*Ps.,4:i.
14. Silloin sanoi Atis palwelioillens: taho,

te näitte tämän miehen olewan mielipuolen/
mixi te toitte hänen minun tygöni? .

15. Puuttuneko minulda mielipuolia, ena



le tämän toitte hullurelemaan niinun ereeni?
piiako hänen tuleman minun huoneseeni?

22. LukU.
i. Dawid tulduansa Abullaan, saa wate, kor-

ja wanhemdansa ,
ja palaja ludeaan. ». Sa»>l

sc>ima palwelioitansa, ja Doeg ilmoitta mitä
hän näki Nobesa. m. Ahimelek kuyutan Sau-
lin tygö, wasta puolestansa, kuitengin duomi-
tan kuolemaan, »v. Doeg tappa Salllin köstys-
<H «.'!. HERran pappia; Ainoastans Abjathar
pääse pakenemaan Dawidin tygö.
l. s>a Dawid läxi sieldä ja pakeni Adullan

luolaan *: kosta hänen «veljensä ja kaik-
ki Fäns huone sen tuulit, tulit he myös sinne
hänen tygönsi». * Ps. 57: 1. Ps. ,42: ~

2. Ia kaikkinaiset miehet, jotka olit waiwa-sa, ja jokainen kuin welas oli, ja jokainen jol-
la murhellinen sydän oli, kokoisit ihens hänen
tvgöns, ja hän oli heidän päämiehens; että li-
ki neljä sama miestä oli hänen tykönänsä.

3. Ia Dawid meni sieldä Mizpaan Moabi-
terein maakundaan; ja sanoi Moabiterein Ku-
liigalle: anna minun Isäni ja äitini käydä u-
los ja sisälle teidän tykönänne, siihenasti että
minä saan tietä mitä Jumala teke minun
kansani.

4 Ia hän johdatti heidän Moabiterein Ku-
ningan eteen; ja he wiwyit hänen tykönäns ai-
na niinkauwan tuin Dawid oli linnasi».

5. Niin sanoi Propheta GadDawidille: älä
ole siinä linnasi»; mutta mene ja kulje ludan
maalle. Niin Dawid meni ja tuli Harethinmetzään. Ps. 6,: 1.

li- 6. Ia Saul kuuli että Dawid, ja ne
miehet kuin hänen tykönäns olit, tulit tiettälvä-
ri: Ia Saul asui Gibeasa vhdesä metzistösaRamahs, ja hänen keihäns oli hänen tädesän»sä, ja kaikki hänen palwelians seisoit hänentykönänsä.

7- Niin sanoi Saul palwelioillens, kuin sei-soit hänen tykönäns: kuultat te leminin lap-
set: anoako Isäin poika teille kaikille pellot ja
«viinamäet: ja tetetö hän teitä kaikkia tuhan-oen ja samin päämiehixi?
.

8. Että te kaikki teitte liiton minua wastan,
la e, ole yhrän, joka ilmoitti sen minun korwil-
«nl, että minun poikani on myös tehnyt liiton

Isäin pojan kansa: ja ei ole yhtäkän teistä,
joka sila pane paharens minun tähteni, ja ei
myös ilmoita sitä «ninun korwain kuulden, et-
ta minun poikani on yllyttänyt minun Palme-
llani minua wastan, wäjymään minua, niin-
kuin tänäpänä on nähtälvä.

9. Niin wastais Doeg * Edomeri joka sei-
soi Saulin paliveliain tykönä, ja sanoi: minä
näin Isäin pojan tuleman Nobeen, Ahimele-
kin Akilobin pojan tyoö. *l. 2,: 7. Ps. 52: 2.

io. Hän kysyi HERmlda neuwoo hänentähtens, ja elvästi hänen: ja andoi hänelle Go-
liathin sen Philisterin miekan. * * 1. 21: 6, y.

ili. 11. Niin Kuningas lähetti kutzumaan
Pappia Ahimeletiä Akilobin poikaa, jakaik-
ke hanen Isäns huonetta, Pappeja jotka olit
Nobesi»: ja he tulit kaikki Kuningan tygö.

12. Ia Saul sanoi: kuules Akilobin poika.
Hän sanoi: tasa minä olen minun Herrani

13. Ia Saul sanoi hänelle: mixi te teitte lii-
ton minua wastan, sinä ja Isäin poika; ettäs
annoit hänelle leipää ja miekan, jakysyit HEr-
mlda neuwo hänen tähtens, yllyttäxes händä
minua wäjymään, niinkuin tänäpänä on nah-täwä.

14. Ahimelek wastais Kuningasta ja sanoi:
kuka on kaikkein sinun palwelioittes sms niin-
kuin Dawid? hän on nstollinen ja Kuningan
wäwy , waelda kuuliaisudesas ja on kunnialli-
nen sinun huonesas.

15. Olengo minä ensin tänäpänä rumennut
kysymään lumalalda neuwoo hänen tähtens?
pois se minusta, ältän Kuningas luulko sen-
kaltaista palweliastansi», ja kaikesta minun I-
säni huonesta: sillä sinun palwelias ei tiennyt
mitan kaikista näistä, pienestä eli suuresta.

16. Kuningas sanoi: Ahimelek, sinun pitä
totisesti kuoleman: sinun ja toto sinun Isäs
huonen.

IV. 17. Ia Kuningas sanoi tvartioillms,
kuin seisoit hänen tykönänsä: täändätät itzen, ja
Mppatat HERmn Papit; sillä heidän tätens
on myös Dawidin kansa, jakosta he tiesit hä-
nen paennen, niin ei he ilmoittanet sitä minul-
le : Mutta Kuninaan palweliat ei tahtonet sa-
tutta käsiäns HERran Pappeiin, lyödäxenS
heitä.

18. NiinTt 2

331Kiriä.21. 22. Luk.



i. Samuelin 22. 23. Luk.332
18. Niin sanoi Kuningas Doegille: käännä

sinä itzes ja lyö Papit: Ia Doeg Edomeri
käänsi itzens ja löiPappeja : jatappoi sinä päi-
wänä wiisi nbdexättäkommendä miestä, jotka
kannoit liinaista pääliswattetta. , Mos. 28:4°.

19. Ia hän loi Noben, Pappein Kaupungin
miekan terällä, sekä miehet että waimot, lap-
set ja imewaiset; niin myös häyät, aasit ja
lambat , aina miekan terällä.

20. Ia yxi Ahimelekin Akitobin pojan poika
pääsi, Abjathar nimeldä; japakeni Dawidin
tygö.

2i. Ia Abjathar ilmoitti Dawidille, että
Saul oli tappanut HERran Papit.

22. Ia Dawid sanoi Abjatharille: minä sen
sina päiwänä kyllä tiesin, kosta Doeg se Edo-
meri oli siellä, että hän sen Saulille oli rorisesti
ilmoittama: Minä olen siis »vikapää koko si-
nun Isäs huonen kuolemaan.

23. Pysy minun tykönäni ja älä pelkä, joka
seiso minun hengeni perään, hän myös seiso
sinun henges perään: sillä sinä warjellan mi-
nun tykönäni.

23. Luku.
1.Dawid lyö philisterit ja pelasta Regilan. n.

Saul aikoi käsittä Dawidin Regilasa, mutta
hän pakene korpeen, josa Jonathan uudista
taas liittonsa hänen kansans m Saul piirittä
Dawidin Siphiläisten neuwosta, mutta philis-
terein tähden , täyty jättä hänen rauhaan.
I. l>.a Dawidille ilmoitettin, sanoden: katzo,

sotimat Kegilata wastan, ja
rpöstäwät heidän riihensä.

2. Niin Dawid kysyi HERralda, ja sanoi:
pitäkö minun menemän ja lyömän näitä Phi-
listerejä? Ia HERra sanoi Dawidille: mene,
lyö Philisterit ja »vapahda Kegila.

3. IaDawidin miehet sanoit hänelle: katzo,
me relkälnme täällä Judaasi»; ja menemme
wielä Kegilaan Philisterein sotajoukon tygö.

4. Niin Dawid mas kysyi HERralda, ja
HERra wastais händä, ja sanoi: nouse ja
mene alas Kegilaan : sillä mina annan Philis-
terit sinun käsiis.

5. NiinDawjd meni jahänen miehensäKe-
gilaan, ja sodei Philisterejä wastan, ja ajoi

heidän karmma pois, ja tappoi heitä suurellatapolla: ia niin Dawid wapahti Kegilan asu-waiset.
6. Mutta kosta Abjathar Ahimelekin poika

pakeni Dawidin tygö Kegilaan, wei hän sin-ne myötänsä pääliswaatten. l. 2,: 9.
11. 7. Niin sanottin Saulille Dawidin tul,

lexi Kegilaan; ja Saul sanoi: Jumala on an-
danut hänen »uinun kasiini, että hän on salwat-
tu, nyt hän on tullut Kaupungiin, joka on
warustettu porteilla ja teljeillä.

8. Ia Saul kuulutti taiten Kansan sotaan
Kegilaan, piirittämään Dawidia miehillensä.

9. Kuin Dawid ymmärsi Saulin aitoiwan
pahaa hänellensä; sanoi hän Papille Abjatha-
rille: ota pääliswaate.

ic>. Ia Dawid sanoi: HERm IsraelinJumala, sinun palwelias on tosin tuullut
Saulin aitoiwan tullaKegilaan, häwittämään
minuu tähteni Kaupungim.

11. Andanewatko Kegilan asuwaiset minun
hänen kasiinsa, ja tulleko Saul tänne niinkuin
palwelias on kuullm? HERm Israelin Ju-
mala, ilmoita se palwelialles. Ia HERm
sanoi: hän tule alas.

12. Ia Dawid sanoi: andanewatko Kegi-
lan asuwaisel minun, ja minun wakeui Sau-
lin käsiin? HERra sanoi: andawat.

13. Niin Dawid nousi miehinmsa, joita oli
liki kuusi sataa niistä: ja länl Keqilasta, ja
maelsit sinne kuin he waelda taisit. Kosta Sau-
lille sanottin Dawidin paennen Kegilasta, lak-
kais hän sinne menemästä.

14. Ia Dawid pnsyi konves linnoisa, lvii-
wyi myös Siphin korwen »vuorella: Ia Saul
etzei händä joka aika, mutta ei Jumala anda-
nut händä bancn käsiinsä.

15. Ia Dawid näki Saulin lähtenen etzi-
mään hänen hengmsä perään, waan Dawid
pysyi Siphin korwesa , yhdesä metzäsä.

16. Niin Jonathan Saulin poika nousi, ia
meni Dawidin tygö metzään: ja»vahwisti hä-
nen tätens Jumalasi».

17. Ia sanoi hänelle: älä pelkä, sillä ei mi-
nun Isäni Saulin käsi löydä sinua, ja sina
tulet Israelin Kuningaxi, ja minä olen likin
sinua: ja sen myös Saul minun Isäni kyllä
tiem. 1.15:28. 18.
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18. Ia he molemmat teit liiton testmäns

HERran edesä*: ja Dawid pysyi metzäsä;
mutta Jonathanpalais kotiansa. 'l. ,8: ~

l. 20: 16.
M. 19. Mutta Siphiterit menit nlös Säil-

iin Wb Gibman, ja sanoit: eikö Dawid ole
kätketty meidän tykönäm linnoissa metzäsä, Ha-
kilan kukkulalla, liki korpe oikialla puolella?

l. 26: 1. Ps. 54: 2.

. 20. Niin tule nyt Kuningas kiirusti alas kai-
ken sydämes himon jälken: ja me annamme
hänen Kuningan käsiin.

21. Ia Saul sanoi: olkat te siunatut HEr-xasa; että te armahditte minun päälleni.
22. Mengät siis, ja tutkitat paremmin, että

le jäisittä tietä ja nähdä sen paikan, josa hä-
nen jalkans owat, ja tuta hänen siellä on näh-
nyt: sillä minulle on hän sanottu sangen ta-
walaxi.

23. Tutkistelkat ja wakoikat kaikki salaiset
paikat, joihin hän lymyttä itzensä, ja tulkat
jällens minun tygöni, kosta te saatte wahwan
tiedon; niin mina menen teidän kansanne. Jos
hän tällä maalla on, niin minä hänen etzin
kaikkein mhanden seasta Juvasi».

24 Ia he nousit ja menit Siphiin Saulin
edellä. Murra Dawid ja hänen miehens olit
Maonin korwesa, oikialla puolella korpe, ke-
dolla.

25. Kosta Saul matkusti sinne «väkinens e-
tzimään händä, ja se ilmoitettin Dawidille,
meni hän kukkulalda alas, ia oli Maonin kor-wesa. Ia kosta Saul sen kuuli, ajoi han Da-
widia mka Maonin korwesa.

26. Ia Saul meni nhdeldä puolelda «vuor-
ta, jaDawid «vakinms toiselda puolelda »vuor-
ta : Ia kosta Dawid riensi pakenemaan Sau-
lin edestä, piiritti Saul «väkinens Dawidin
ja hänen tvakema, ottaxens heitä kiinni.

27. Mutta sanansaattaja tuli Saulin tygö,
ja sanoi: kiiruhda sinuas ja tule nopiasti; sillaPhilisterit owal maalle tullet.

28. Niin Saul palais ajamasta Dawidia
mka, ja meni Philisteräjä wastan; sentähdenkutzutan se paikka Sela Mahelkoth.

24. Luku.
1 Saul hake Dawidia Engedin kalliolla, ja

joutu yxinäns luolaan, josa Dawid oli. Da-
wid leikka liepen salaisesti Saulin hamesta ja ei
wahingoiye händä. n. Sillä leikatulla liepellä
osotta Saulille wiattomudensa. m Saul tun-
nusta wikanja, ja otta walan Dawidilda Sau-
lin siemenen säästämisestä.
i. Dawid mmi sieldä ylös, ja asui En-

<>) Gedin linnoisi».
2. Kosta Saul palais Philisterein tytö*;

ilmoitettin hänelle, sanoden: katzo, Dawid
on EnGedin korwesa. * l. 2,: 27.

3. Ja Saul otti kolme tuhatta «valittua
nuorta miestä koko Israelista; ja meni etzimaän
Dawidia ja hänen miehiäns metzäwohten kal-
lioille.

4. Ia kosta hän lähestyi lammasten huonetta
tien ohes, oli siinä luola, jaSaul meni siihenpeittämään jalkojansa"; mutta Dawid jahä-
nen miehens istuit luolan kulmilla.

* Duoni ;: 24.
5. Silloin sanoit Dawidin miehet hänelle:

katzo, mmä on se päiwä, josta HERm sinulle
on sanonut: katzo, minä annan sinulle wiha»
miehes sinun käsiis, ettäs tekisit hänen kan-sans niinkuin sinulle kelpa. Ia Dawid nousi
ja leikkais salaa kappalei, Saulin waatten lie-
pestä.

6. Sen jälkentykytti Dawidin sydän, että
hän oli leikannut tilan Saulin hamesta.

7. Ia sanoi miehillms: HERra andakon
sen kaukana olla minusta, että minä sen teki-
sin, ja sammisin käteni minunHerraani, HEr-ran »voidelduun: sillä hän on HERran «voi-
deldu. Ps7:s.

8. Ia Dawid asetti miehens sanoilla, eikä
sallinut tamm Saulin päälle. Niin Saul
nousi luolasta, ja mmi matkaansa.

11.9. Senjälkm nousi myös Dawid, ja lä-
xi luolasta, ja huusi Saulin Mm, jasanoi:
minun HERmni Kuningas. Saul katzahti
taans, jaDaw.id kallisti kasivonsa maahanjakumarsi:

ic>. Ia Dawid sanoi Saulille: mixis uffot
ihmisten sanoja, jotka sanowat: katzo, Da-
wid etzi sinun wahingocas?
Tt3 ii. KatzK
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ii. Katzo, tänäpänä näit sinun silmäs, että

HENra oli andanut sinun minun käsiini luo-
lasa, ja sanottin että minä tappaisin sinun,
waan minä armahdin sinua: sillä minä sanoin:
en minä satuta minun kättäni minun Herraa-
ni : sillä hän on HERmn «voideldu.

12. Katzo minun Isäni, katzo kuitengin tätä
liikaa sinun hamestas minun'kädesäni, etten
minä tahtonut Mppa sinua, kosta minä sen
tilan leikkaisin hamestas. Tunne ja ellei
yhtän pahutta eli määryttä ole minun tadesä-
ni, en minä myös ole syndiä tehnyt sinua was-
tan, ja sinä seisot minun hengeni perään, ot-
taxens händä pois.

13. HERra duomitton minun ja sinun wä-
lillas, ja HERm tostaton sinulle minun puo-
leltani : «vaan minun käteni ei pidä sinuun sattu-
man.

14. Niinkuin wanha sananlastu on: juma«
larroma ta rule jumalairomus: mutta mi-
nun käteni ei pidä sinuun sattuman.

15. Kenengä jälken Israelin Kuningas on
lähtenyt? ketäs ajat mkaa? kuolatta koiraa,
ja yhm kirppua. 1.26: 20.

16. HERm olkon Duomari, ja Duomit-
ton minun lvälilläni ja sinun: nähtön ja rat-
kaisten minun asiani, ja wapahmkon minua
sinun täsistäs.

m. 17. Sittekuin Dawid lakkais puhumas-
ta Saulille, sanoi Saul: eikö se ole sinun äncs,
»ninun poikani Dawid? Ia Saul korotti ä-
nens ja irki.

18. Ia sanoi Dawidille: sinä olet hurstam-
bi minua; sillä sinä olet osottanut minulle hy-
wää, mutta minä sitä wastan olen osottanut
sinulle pahaa. l. ,6: 21.

19. Ia sinä olet tänäpän minulle ilmoittta-
nut, kuinaa hywin sinä olet tehnyt minua was-
tan ; että HERmn oli sulkenut minun sinun
käsiis, ja et sinä minua tappanut. l. 26: 21.

20. Kuinga joku löydäis »vihollisensa, ja
annais hänen mennä hywää tietä? HERm
niamkon sinulle sitä hywää, jotas Mnäpän
minulle olet tehnyt.

21. Nyt katzo, minä tiedän sinun tuleman
Kuningaxi, ja Israelin waldakunda on sinun
kadesäs.

22. Niin wanno siis nyt minulle HERmnkautta, ettes häwitä minun siemmdani minunjalkeni: ja et kadota minun nimeni minun uä-ni huonesta.
23- Ia Dawid wannoi Saulille: Ia Saulmmi koliansa: mutta Dawid ja hänen mie<hensä menit linnaan.

25. Luktt.
l Samuel kuole : Dawid läheltä pyyt'mäH»

Nabalilda elatusta v Nabal wasta tyhmästijongatädden Dawid aikoi rangaista händä. m!Abigail Nabalin emändä lepyttä Dawidin toi-mellansa, iv. Nabal kuole ja Abiga»! tule Da>widin emannixi v. Dawid nai myös Ahinoa-min; nn,tta Mikal huole phaltille.
1. Samuel kuoli, ja koko Israel kokoun.

<>) nui murhettimaan händä, ja hautaishanen omaan huoneseensi» Ramahn *. MuttaDawid nousi ja meni alas Paranin korpeen.
* l. 28: 3.

2. Ia yxi mies asui Maonisa, jolla myös
oli tekemistä Karmelisa ', ja se mies oli sangen
rikas, ja hänellä oli kolmetuhatta lammasta,
ja tuhannen woyta: Ia hän keritzi lambaitans
Karmelisa. * Jos. 15:55

3. Ia sen miehen nimi oli Nabal, ja hänen
emändäns nimi Abigail: ia se oli toimellinen
waimo, ja kaunis kastvoilda: mutta mies olisangen kowa ja paha töisäns, ja hän oli Ka-
levista.

4. Ia kosta Dawid kuuli korwesa, Naba-
lin keritzewän lambaitansa:

5. Lähetti hän kymmenen nuorukaista, jaO
noi heille: mengät Karmeliin, jakosta te tu-
letta Nabalin tygö, niin terwehtäkät händä
minun puolestani vstäwällisesti.

6. Ia sanokat: terwe! rauha olkon sinulle,
jarauha sinun huonelles,ja kaikille kuin sinulla
on, olkon rauha!

7. Minä olen nyt saanut kuulla, että sinulla
on lammasten keritziat: katzo, paimenet kuin
sinulla on , olit meidän tykönämme: ja en m<
heitä häwäisnct, jaei heildä mitan puuttunut
niinkauwan kvin he olit Karmelisa.

8. Kysy palwelioildas, he sanomat sinulle:
anna siis nuorukaisten loptä armo sinun kasiwo<
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n»os edesä, sillä me olemme tullet hywään ai-
kaan : anna siis palwelioilles jasinun pojalleS
Dawidille, mira sinun kätes loytä.
. 9. Kosta Dawidin palweliat sinne tulit, ja

puhuit kaikki nämät sanat Nabalille Dawidin
puolest;niinhewaikmit.

11. .0. Mutta Nabal wastais Dawidin pal-
welvita, ja sanoi: tuta on se Dawid? ja tu-
ta on se Isäin poika? nyt on monda palwelia-
ta jolta jättämät Isandänsä.

ii. Pitäkö minun ottaman leipäni, »veteni
ja jonga minä teritziöilleni olen teu-

rastanut; ja andaman niille miehille, joitaen
minä tiedä tusta he tullet owat?

12.Niin Dawidin palweliat palaisit tiellms;
ja tulouansa masDawidin tygö, sanoit he hä-
nelle kaikki nämät sanat.

13. Niin sanoi Dawid wyöttä-
kän kukin miekkans »vyöllensä: Niin «vyötti jo-
kainen miekkans tvyöllmsä, jaDawid «vyötti
myös miekkans «vyöllensä: ja läxi Dawidin

kansa liki neljäsataa miestä, mutta taxi sama
jäikaluin tygö.

in. 14. Mutta yxi pallvelioista ilmoitti Abi-
gailille Nabalin emännälle, sanoden: katzo,
Dawid on lähettänyt sanansaattajat korwesta
siunamaan meidän Isändämme, mutta hän
tiustui heitä.

15. Ia ne miehet olit meilleaiwan hywät: ja
ei meitä pahoin puhutellet, ja ei meildä mitan
puuttunut niinkauwan kuin me waelsimme hei-dän tykönäns kedolla ollesamme.

16. Mutta he olvat ollet meidän turmamme
yötä ja päiwää, niinkauwan kuin me kaihim-me lambaitamme heidän tykönänsä.

17. Niin ajattele nyt jakatzo mitäs teet: sil-lä pahutta on totisesti tarjona meidän Isän-nällemme, jakaikelle hänen huonellensa: maan
hän on tyly mies, jota ei yxikän tohdi puhut-
tella.

.»8. Niin Abigail kiiruhti, ja otti kaxi sataa
eipaa, ja kaxi leiliä miinaa, ja wiisi keitettyä
lammasta, ja wiisi »vakkaista tuleteltuja jau-
hoja, ja sata rusina rypälettä, ja kaxi sataarypälettä fikunim, japani aasein päälle.

19. Ia sanoi pallvelioillmsa: mengät minunedellän,: katzo minä tulen pemsänne. Ia eiM nuehellens Nabalille sitä ilmoittanut.

-20. Ia kosta hän ajoi aasilla, ja tuli wuo-
ren marjoon, katzo Dawid ja hänen wakens
tulit wuorelda alas händä wastan: ja han
kohmis heitä.

21. MuttaDawid oli sanonut: mina olen
turhaan tallella pitänyt kaikki kuin hänellä
oli korwesa, ja ei ole mitan puuttunut kai-
kista kuin hänellä oli: ja hän kosta minun hy-
wät työni pahalla.

22. Jumalan tehtön näitä Dawidin wiha-
miehille, ja wielä suurembia; jos minä jätän
hänelle huomenen kaikista kuin hänellä on, )on-
gun joka «vetens seinään heitä.

23. Mutta kosta Abigail näki Dawidin, kii-
ruhti hän ja astui nopiasti alas aasin pääldä,
langeis kaslvoillms Dawidin eteen, jakumarsi
itzens maahan.

24. Ia langeis hänen jalkains juureen ja
sanoi: Ah »ninun herrani, minun olkon tämä
paha teko: ja anna sinun piikas puhua sinun
konvais kuulden, ja tuule sinun piikas sanaa.

25. Altän minun Herrani asettako sydän-
däns tätä tylyä miestä Nabalim wastan : sillä
niinkuin hänen nimens kuulu niin on hän, Na-
bal on hänen nimensä, tnhmyys on hänen kan-
sansa: mutta minä sinun piikas, m ole nähnyt
minun Herrani palmelioim, jotkas olit lähet-
tänyt.

26. Mutta nyt minun Herrani, niin totta
kuin HERm elä, ja niin totta tuin sinun sie-
lus ela, niin HERra on sinun estänyt ettäs
merta »vuodattanut, eitä sinun kätes «vapah-
tanut sinua. Mutta nyt olkon sinun «vihamie-
hes niinkuin Nabal", ja kaikki kuin »ninun
Herralleni pahaa suomat. * Ps. 46: n.

27. Tämä on se siunaus *, jonga sinun pii-
kas minun Herralleni tuonut on, annetta pal-
weljoille jotka minun Herrani kansa waelda-
wat. *i Mos 11.

28. Anna piitalles tämä rikos andexi: sillä
HERm tosin tete minun Herralleni wahwan
huonen, sillä kosta minun Herrani soti HER-
mn sotia, niin ei yhtäkän pahutm ole löytty
sinun tyköäs kaikkena sinun elinaitanas.

29. Jos joku ihminen asetta itzens «vaino-
maan sinua, jawajy sinun sielus jälken: niin
olkan minun Herrani sielu sidottu eläwitten

tm,
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kimpuun sinun HERras lumalas tykönä*;
mutta sinun »vihollistes sielu pila lingotmman
lingolla, f * Ps. zi: 2i. _, Ps. 97: I°.

-l Ps.6:li. Ps. 7,:,?.
30. Ia kosta HERm minun Herrallenikaikki nämät hywät tekemä on, niinkuin hän

sinulle sanonut on; jakaste sinun olla Israelin
Ruhtinan.

31. Niin ei pidä se oleman sinulle minun
Herralleni langemiseri ja mielen pahennurexi,
ettäs »vuodattanut «verta ilman syytä, ja aut-
tanut itze sinuas: ja HERm on hywää teke-
mä minun Herralleni, m sinä muistat sinun
pii taas.

32. Silloin sanoi Dawid Abigailille: kiitet-
ty olkon HERra Israelin Jumala, joka sinun
tänäpän on. lähettänyt minua wastan.

33. Ia siunattu olkon sinun toimellincn pu-
hes, ja siunattu olet sinä, joka minun tänäpä-
nä estit »verta »vuodattamasta, ja kostamasta
omalla kädelläni.

34. Totisesti, niin totta kuin HERm Is-
raelin Jumala elä, se joka minun on tänäpän
estänyt sinulle pahaa tekemästä: jolles nopiast
olis lullut minua wastan, niin ei olis Naba-
lille jäänyt huomenexi yhtäkän seinään tvctens
heittäwälä.

35. Niin otti Dawid hänen kädestäns mitä
hän oli hänelle tuonut; ja sanoi hänelle: mene
rauhasi» sinun huonesees, ja katzo, minä kuu-
lin sinun änes, jaotin sinun hywäxi.

1 Mof. ,9: 21. l. 22: 20. San. l. 15: i.

IV. 36. Kosta Abigail tuli Nabalin tygö,
katzo, niin hänellä oli huonesans pito, niinkuin
Kuningallinen pito, ja Nabalin sydän oli iloi-
nen; sillä hän oli juurikotvin juowuxisa: mut-
ta ei hän sanonut hänelle «vähää eli paljoo huo-
meniseen asti.

37. Mutta huommelmin kosta Nabal oli
lviinasta kaljennut, sanoi hänen emändäns hä-
nelle kaikki nämät: niin hänen sydämens kuoli
hänesä, että hän tuli niinkuin kiwi.

38. Ia kymmenen päiwän perästä löi HEr-
ra Nabalin, että hän kuoli.

39. Kosta Dawid kuuli Nabalin kuollexi,
sanoi hän: kiitetty olkon HERra joka on kos-
tanut minun hawaistyxmiNabalille, ja on «var-

jellutpalwelians pahasta, ja HERra on tään-danyt Nabalin pahuden hänen päänsä päälle.
Ia Dawid lähetti ja andoi puhutella Abiani,
lia, ottaxens hända emännäxensä.

40. Ia kosta Dawidin palweliat tulit Abi.gailin tygö Karmein»; puhuttelit he händä, msanoit: Dawid lähetti meitä sinun tygös, ettähän ottais sinun emännäxensä.
41. Hän nousi ja langeis maahan tasivoi.lens, sanoden: katzo, tasa on sinun piikas pal-

melemaan, ja pesemään minun Herrani pal-
weliain jalkoja.

42. Ia Abigail kiiruhti itzens, jawalmistihänens, ja ajoi aasilla, ja otti wiisi piikaansa
kansans, jotka käwit hänen jälisänsä: ja hänseumis Dawidin sanansaattaita, ja tuli hänenemännäxensä.

V. 43. Dawid otti myös Ahinoaminlesree-lista: ja olit ne molemmin hänen emandansa.
44. Mutta Saul andoi tyttärens Mitalin,

Dawidin emännän, Phalrille Laixen pojalle
Gallimistä. 2 Sam. 3:15.

26. Luku.
1. Saul tawoitellesansa Dawidia, nukku j>

wästi michinens.» H ikilasa: Dawid tule hänentygöns, ei salli handä wahmgoitta ; waan otta
keihän ja maljan merkixi. il. Dawid soimaSau
lin palivcliain suruttomuutta, ja nuhtele
lia. iii. Saul nimiusta taas wikansa: saa asen-sa jällens ja erkane Dawidista.
I. l>a Siphiterit tulit Saulin tygö Gibeaan,

ja sanoir: eikä Dawid ole lymysa Ha-
kilan kukkulalla korlven kohdalla?

l 2;: ly. Ps. 54: 2.
2. Niin nousi Saul ja meni Siphin korpeen,

jahänen kansans kolme tuhatta walittuamiesi
ta Israelista; etzimään Dawidia Siphin kor-
westa.

3. Ia Saul sioitti itzens Hakilan kukkulalle
korlven kohdalle tien »viereen, mutta Dawid
pysyi korwesa : ja näki Saulin tuleman perä»
sans korpeen.

4. Niin Dawid lähetti wakojat,ja ymmärsi
Saulin totisesti tullen.

5. Ia Dawid nousi, jatuli siihen paikkaan,
johonga Saul itzens siotttanut oli: jaDaw>o

näki
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näki paikan, kusi» Saul ja hänen sota paä-
«ichensAbner Nerin poika oli: sillä Saul ma-
kais waunuin piirisa, ja somwäki sioitettuna
hänen ymbärillänsä.

6 Silloin wastais Dawid ja sanoi Ahime-
lckille, sillä Hetherille jaAbisaille lerulan
pojalle loabm »veljelle s: kuka mene minun
kansani Saulin tygö leiriin? Abisai sanoi: mi-
nä menen kansas. *

» Mos »o: 15.
-f l Aika l. »: ,6.

7. Niin tuli Dawid jaAbisai Kansan tygö
yöllä: ja katzo, Saul makais nukkununna
waunuin piirisa, ja hänen keihäns pistetty maa-
h.m hänen päänsä pohjaan; mutta Abner ja
Kansa makais hänen ymbärillänsä.

8. Silloin sanoi Abisai Dawidille : Juma-
la on sulkenut tänäpänä sinun wihamiehes si-
nun kätees: nyt minä syöxen händä keihällä
maata mastoin yhden kerran, niin etten minä
enä tarwitze kertoja sitä.

9. Mutta Dawid sanoi Abisaille: älä sur-
ma händä; silla kuka satutta kätens HERran
»voidelmun, ja on wiamin ? Ps. 7: 5.

10. Wielä sanoi Dawid: niin totta kuin
HERra elä, jollei HERm lyo händä, elikkä
tule hänen aikans tuolla, eli mene sotaan ja
huku.

,1. Niin andakon HERm kaukana olla mi-
nusta, että minä sillumisin käteni HERran
«voideltuun: om nyt waiwoin keihäs hänenpääns pohjasta, ja «vesimalja, jatäytämme.

12. Niin otti Dawid keihän ja wesinmljan
Saulin pään pohjasta, jahe menit mattaan-sa: ja ei yhtän ollut iota sen näki taikka huo-
maitzj, eli hemis, waan he makaisit kaikki
nukkununna: sillä HERmlda oli tullut sylvä
uni heidän päällensä.

11. 13. Kosta Dawid oli tullut ylitze toiselle
puolelle, meni hän kauwas wuoren kukkulalle;
«lä isoi wali oli heidän «välillänsä.

'4- Ia Dawid huusi Kansalle, jaAbnerille
Nerm pojalle, ja sanoi: ettös wasta Abner?Abner wastais, ja sanoi: kukas olet, ettäsmm huudat Kuningasta?
."-Ia Dawid sanoi. Abnereille: etkös olemies? ja tuta on sinun «vertaises Israelisi»?mues »varjellut sinun Hermas Kuningasta?

sillä yxi Kansasta on mennyt tappamaan Ku-
ningasta sinun Hermas.

16. Ei se ole oikein kuins tehnyt olet: Niin
totta tuin HERm elä, te oletta kuoleman
lapset, ettette »varjellet teidän Herraanne,
HERran «voideltua. Ia nyt katzo kusa Ku-
ningan keihäs ja »vesimalja on, tuin hänen
pääns pohjas olit.

17. Niin Saul Mnsi Dawidin änen, ja sa-
noi : eikö se ole sinun änes, minun poikani Da-
wid? Dawid sanoi: minun änmi se on, mi-
nun HerraniKuningani.

18. Ia wieiä sanoi: mixi minun Herraniwaino palweliaMnsi»? sillä mitä minä olen teh-
nyt? jamitä pahaa on minun kädesäni ?

19. Niin tuultan siis nyt minun HERmni
Kuningas palmelians sanan: Jos HERa on
yllyttänyt sinun minua wastan, niin anna joku
ruokauhri sytytettä: mmm jos ihmiset sen teke-
mät, niin olkon he kirotut HERran edes, että
he tänäpän omat minun syöxenet ulos, ellen
minä pysyis HERran perimises, ja sanomat:
mene japallvele muukalaisia jumalita.

20. Niin älkön minun «vereni langetto maa-
han HERran eteen: sillä Israelin Kuningas
on lähtenyt yhtä kirppua etzimään, niinkuin
hän mta ajelis peldotanaa muorilla, l. ,4: ,5.

ui. 21. Ia Saul sanoi: minä olen syndiä
tehnyt: tule jällens minun poikani Dawid:
sillä en minä sinun enämbi tee pahaa, että mi-
nun sielun on tänäpän ollut kallis sinun silmais
edesä: katzo, minä olen tehnyt tyhmästi ja san-
gen hullusti. l. 24: ,8.

22. Dawid wastais, ja sanoi: katzo, tasa
on Kuningan keihäs: tulkan yxi pallvelioista
tänne, ja ottakan sen.

23 HERa maxia jokaitzelleKanen icoan-
hlmkalttens ja uskonM jälken; silla HER-
ra on sinun tänäpän andanut minun kareeni,
maan m minä tahtonut sittutta kättäni HER-mn «voideltuun.

24. Ia taho, niinkuin sinun sielus tänäpän
on paljo pidettävä ollut minun stmäini edesä;
niin olkon myös minun sieluni paljo pidettäpä
HERran silmäin edesä, jawapahmkon minua
kaikesta minun murhettani.

25. Saul sanoi Dawidille: siunattu ole sinä,
nlinuuUv



minun poikani Dawid: sinä teet ja toimitat,
sinä taidat ja«voit. Niin Dawid meni mat-
kaansa, ja Saul palais totiansa.

27. Luku.
i. Dawid pakene Akiren tygö Gathiin, joka

anda hänelle 3iklagin asunnori. v Dawid ryös-
tä pakanoita siinä ymbänstölla ; ?lkis luule hä-
nen Israelin Ransaa ryöstänen, ja mielisty hä-
neen.
!.«>iin Dawid ajatteli sydämesänsä: kuiten-

gin minä yhtenä päiwänä joudun Sau-
lin käsiin: ei ole minun parembata, kuin että
minä menen ojetins Philisterein maalle, että
Saul lakkais minua etzimästä kaikisa Israe-
lin mjoisi», ja minä pääsisin hänen käsistänsä.

2. Ia Dawid nousi ja lari mattaan kuuden
sadan miehen kansa, jotka hänen myötäns o-
lit, Akixen Maokin pojan Gathin Kuningan
tygö.

3. Niin Dawid asui Akiren tykönä Gathi-sa, hän ja hänen miehens itzekukin perheinensa:
Dawid ja kari hänen emändäläns, Ahinoam
lesreelistä, ja Abigaili Nabalin emändä Kar-
melista.

4. Kosta Saulille sanottin Dawidin paen-
nen Gathiin, niin ei hän enä händä etzinyt.

5. Niin Dawid sanoi Akixelle: jos minä o-
len löytänyt armon sinun edesäs, niin anna
minulle yhteen Kaupungiin sia maalle, asua-
xeni siellä: Sillä min pidäis sinun palwelias
asuman Kuningallises Kaupungisa sinun tykö-
näs?

6. Sinä päiwänä andoi Akis hänelle Zikla-
gin; sentähden on Ziklag ludan Kuningasten
wielä tänäpänä.

7. Waan se aika kuin Dawid asuiPhiliste-
rein maalla, oli ajastaika, janeljä kuukautta.

l. 29: 2.

n. 8. Ia Dawid nousi miehinens jakarkais
Gessuriterein, ja Girsiterein, ja Amalekiterein
maalle: sillä nämät asuit jo »vanhudesta siinämaassa kuin Suriin mennän, Egyptin maahan
asti. l. 15: 7.

9. Ia kosta Dawid oli kaiken maan lyönyt,
ei hän jättänyt yhtäkän miestä eli waimoa elä-
mään*; ja otti heidän lambansa, harcuns,

aasins, Kamelins ja waattensa: palais ja tuliAkixen tygö. * 2 Mos. 17: 14. 5 M05 .,,:,,
, Sam. 15: 2, ~

io. Ia Akis sanoi: kenengä päälle te olettakarannet tänäpän? Dawid wastais: lounaanpäin ludaM, lounaan päin lemhmelithiä, ja
lounaan päin Kmitereitä. Duom. >: ,s.

11. Ia ei Dawid jättänyt eläwari yhtäkän
miestä eli »vaimoa wiedäxens Gathiin, ja ajat-
teli: ettei he puhuis jotakin meitä wastan, sa-
noden: Näin teki Dawid, ja tämä oli hanen
tapans niinkauwan kuin hän asui Philisterein
maalla.

12. Niin Akis ustoi Dawidin, ja ajetteli,
hän on tehnyt itzens kokonans kauhistettawan
Kansallens Israelille: sentähden olkan hän ai-
na minun pallveliani.

28. Luku.
1. Akis otta Dawidin kansansa sotaan Isnw

lia wastan. n Saul mennes.nsa phillstem!
wastan, ei saa wastausta Hllißralda; waan «yi
noitawaimoa; joka pyynnön jälken heratta lch
nelle Samuelin, m. Samuel ilmoitta Saulille
onnettomuden: Saul tule näannyxiin, waan
syötyänsä wirko jällens.
I. l>a Philisterit kokoisit siihen aikaan sotawi»

<x) tens menemään sotaan Israelia wastan.
Ja Akis sanoi Dawidille: Sinun pim kaiketi
tietämän, että sinä ja sinun «väkes pitä mene-
män minun kansani sotaan.

2. Dawid wastais Akixelle: olkon, sinä saat
nähdä mitä sinun palwelias on tekemä. Akis
sanoi Dawidille : sentähden asetan minä sinut»,
minun pääni wartiaxi jokapäiwä.

il 3. Niin oli Samuel kuollut, jakoto M
mel oli händä murhehtinut ja haudannet ya-
nen Kaupungiins Ramahn *. Ia Saul oli
ajanut maakunnasta noidat ja»velhot pois. f
*l. 25:1. -j- 2 Mos. 22: 18. 3 Mos. 2°: n

5 Mos. ,8: 10.

4. Kosta Philisterit kokoisit heitäns, ja tu-
liljasioilit itzens Sunemiin: totois myös Saul
taiten Israelin, ja.he sioitit itzens Gilboaan.

5. Kolka Saul näki Philisterein sotajoukon,
pelkäis hän, ja hänen sydamens oli suurG
hämmästynyt.

6 3"
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g Ia Saul kysyi HERmlda, ja ei HER-
ra miran händä »vastannut, eikä unen, eikä
walkeuden, eli Prophetain kautta. *

»
, Mos. 28: )«. 4 Mos. 12:6. l. 27: 21.

7 Silloin sanoi Saulpalwelioillms: etzität
minulle waimo, jollanoidan hengi on, «nennä-
reni hänen mgöns, jatys»,äxeni häneldä. Hä-
nen palwelians sanoit hänelle: katzo, Endoris
on waimo, jolla on noidan hengi.

8. Ia Saul muutti waattens , ja otti toiset
päällens, m meni sinne, ja kaxi miestä hänen
kansans: ja he mlit yöllä waimon Mgö; ja
hän sanoi: noidu minulle noidan hengen kaut-
ta, ja nosta se ylös minulle kuin minä sanon
sinulle. -

,

9. Waimo sanoi hänelle: katzo, sinä tiedät
fnllä mira Saul tehnyt on, kuinga hän on
häwittänyt noidat ja »velhot maakunnasta:
mixis siis tahdot minun sieluani pauloin, että
minä kuoliaxi lyotäisin?

10. Niin Saul »vanno, hänelle HERran
kaurm, ja sanoi: niin totta kuin HERm elä,
<i tämä lueta sinulle pahudexi.

11. Niin waimo sanoi: kenen minä nostan
sinulle? hän sanoi: nosta minulleSamuel.

12. Kosta waimo näki Samuelin, huusi
hän suurella anella, ja sanoi waimo Saulille,
sanoden: mixis olet »ninun pettänyt? ja sinä
olet Saul.

13. Ia Kuningas sanoi hänelle: älä pelka,
mitäs näet? Waimo sanoi Saulille: minä
näen jumalat astuwan maasta ylös.

14 Hän sanoi hänelle: kuinga hän on muo-
toansa? ja hän sanoi: wanha mies nouse ylös,
ja. on »vaatetettu hamella. Niin ymmärsi
Saul sen olewan Samuelin, jakumarsi tcss-
«vyillens maahan, jarukoili.m. 1;. Mutta Samuel sanoi Saulille: mi-
xis olet minua »vaiwannut, nostaden minua *?

Saul sanoi: minä olen suures ahdistuxesa:Philisterit sotimat minua wastan, ja Jumala
on minusta erinnyt, ja ei wasta enä minua
Provhemin, eitä unen kautta, sentähden olen
mmä andanut sinua kutzua, ilmoittamaan mi-
tä minun tekemän pitä. *

5 Mos. ,8: ».

16. Samuel sanoi: mitäs kysyt minulda,
että HERm on sinusta erinnyt * jaon sinunwchamichexes tullut? ' 1.i6: 14.

17. HERm on hänellms tekelvä niinkuin hän
minun kauttani puhunut on: ja HERm re-
wäise waldakunnan kädestäs pois, ja anda
Dawidille sinun lähimmäiselles. * * l.15:2« 28.

18. Ettes kuullut HERran ändä, etkä täyt-
tänyt hänen »vihans ,ulmurm Amalekia «vas-
tan ; sentähden on HERra näitä sinulle tänä-
pän tehnyt.

19. Ia wielä sitte anda HERra Israelin si-
nun kansas Philisterein käsiin: Huomena pitä
sinun ja sinun poikas oleman minun Mkönäni:
Ia HERra anda Israelin sotajoukon Philis-
terein kasiin. Syr. 4^: 2z.

20. Niin Saul taadui ätistä maahan niin
pitkäxi kuin hän oli, ja peljästni suuresti Sa-
muelin puhen tähden; niin ettei hänesä mitan
enämbi «voimaa ollut, sillä ei hän ollut mitan
syönyt koko sinä päiwänä ja yönä.

21. Ia waimo meni Saulin tygö, ja näki
hänen suuresti peljästynen, ja sanoi hänelle:
katzo sinun piikas on kuullut sinun sanas, ja
minä olen pannut sieluni käteeni, niin että mi-
nä kuuliainen olin sinun sanaUeS, jongaspu-
huit minulle.

22. Niin kuule myös nyt sinä piikas sana:
minä panen etees palan leipää, ettäs söisit ja
tulisit mäkees jällens, ja menisit matkaas.

23. Hän kielsi, ja sanoi: en minä syö. Niin
hänen palwelians ja waimo «vaadeit händä
syömään, ja hän totteli heidän ändänsä: ja
nousi maasta ja istui «vuotelle.

24. Ia «vaimolla oli huonesa lihawa »vasik-
ka ,ja hän kirahti itzens, ja teurasti sen: ja otti
jauhoja ja sekoitti, ja leilvoi sen happamatto-
mixi kyrsixi.

25. Ia kandoi Saulin jahänen palweliainS
eteen. Ia kosta he olit syönet, nousit he ja
matkustit sinä yönä.

29. Luku.
l. philisterein päämiehet ci tahdo Dawidiaseuramaan kansans sotaan Israelia wastan v.

Ak:s ylistä Dawidia, ja lahetta hänen takaperin.
I. HHutM Philisterit kokoisit kaiken somjouk-
"l kons Aphekiin: ja Israel sioitti itzenS

Ainiin lesreelifä.
2- Ia päämiehet menit sadoin

laUv ,
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ja tuhannin; mutta Dawid meni Mistä mie-
hinensä, liki Akista.

3. Niin sanoit Philisterein päämiehet: mitä
nämät Hebrmlaiset tahtomat? Akis sanoi Phi-listerein päämiehille: eikö Mmä ole Dawid
Saulin Israelin Kuningan palwelia? joka on
ollut monda päiwää eli wuoden minun tykönä-
ni* jam minä ole löynnyt mitakän hänen kan-sans siira ajasta, kuin hän pakeni minun tygö-
ni, tähän päiwään asti. *l. 27: 7.

4. Niin Philisterein päämiehet »vihastuit hä-
nen päällens, ja sanoit Känelle: anna sen mie-
hen palam, ja mennä jällens siallensa kuhun-
gas hänen asettanut olet, ettei hän tulis mei-
dän kansamme soman, ja olis meidän wihamie-
hemme sodasi»: sillä, millä midais hän parem-
min Hermllens mielinouten tehdä, kuin naiden
miesten päillä? 1 Aika K. ,2: 19.

5. Eikö tämä ole Dawid ? josta he weisaisit
hnpysä, sanoden: Saul loi tuhannen, mutta
Dawid kymmenen tuhatta. * * l. 18: 7.

l. 21: li. Snr. 47: 7.
11. 6. Niin kutzui Akis Dawidin, ja sanoi

hänelle: niin totta kuin HERm elä, minä pi-
dän sinun oikiana jahywänä, ja sinun ulos ja
fisäUetäymises minun kansani sotaleiriin kelpa
minulle, sillä en ole minä löynnyt yhtän pahut-
ta sinusta, siitä ajasta kuins tulit minun tygö-
ni, niin tähän päiwään asti: Mutta et sinä
kelpa päämiehille.

7? Niin palaja nyt takaperin, ja mene rau-
haan ; ettes pahaa tekis Philisterein päämies-
ten silmäin edesä.

8. Dawid sanoi Akixelle: mitä minä olen
tehnyt? ja mitäs olet löytänyt palwelialdas,
siitä ajasta kuin minä olen ollut sinun tykönäs,
niin tähän päiwään asti; etten minä saa tulla
ja soriaKuningan minun Herrani wihamiehia
«vastan?

9. Akis wastais ja sanoi Dlwidille: minä
tiedän sinun otollisen minun siimäini edesä,
niinkuin JumalanEngelin: mutta Philisterein
päämiehet owat sanonet: älä anna hänen tulla
meidän kansamme soman.

io. Niin nouse siis warhain amulla, ja si-
nun Herms palweliat kuin sinun kansas tullet
owat : m kosta te oiena amulla warhain nos-

net, ja päiwä teille «valkene, niin mengät tei-dän tietänne.
11. Niin Dawid oli miehinens amulla war-hain ylhällä, matkustamaan ja tulemaanMlisterein maalle jällens; mutta Philisterit me-nit lesreeliin päin.

30. Luku.
1.Dawid

ne ja lyö ryöstäjät, ja tuo ryöstön takaperin.
11 Teke ne pois jäänet wasyner saalista osallisli-xi; läheltä myös siitä ystawillens ludeaan.
i. Dawid kolmandena päiwänä tuli

"> Ziklagiin miehinens; olit Amalekiterit
tullet etelän puolelda Ziklagiin, lyönet Zikla-gin, japolttanet sen culella.

2. Ja olit wienet waimot, jotka siellä olit,pienimmästä niin suurimbaan: ei he yhtäkän
surmannet, mutta weit pois jamenit tiehensä.

3. Kosta Dawid tuli miehinens Kaupun-
giin, katzo, se oli tulella poltettu: ja heidänemändänsä, ja poikans ja tyttärensä wiedyt
fangixi.

4. Korotti Dawid jawäki, kuin hänen kan-sans oli, änens ja itkit, siihenasti ettei heillä
enämbi «voimaa itkeä ollut.

5. Ia Dawidin kaxi emandätä olit myös
fangina wiedyt pois; Ahinoam lesreeliteri, ja
Abigail Nabalin emändä Karmelista.

6. Ia Dawid oli suuresti ahdistettu, sillä
Kansa tahdoit hänen kiwittä, että kaiken Kan-san sielut olit murheisiinsa, poikains ja tytär-
tensä tähden. Mutta Dawid wahwisti itziäns
HERmsa Jumalalansa.

7. Ja Dawid sanoi Papille Ablatharille
Ahimelei in pojalle: tuo minulle pääliswaate.
Ia Abjathar toi Dawidille pääliswaatten.

l. ,2: y.
8. Niin kysyi Dawid HENmlda, ia sanoi:

pitäkö minun ajaman sitä joukkoo Mka? saa-
nengo minä heidän kiinni? hän sanoi hänelle:
aja heitä mka, ja sinä totisesti saawutat hei-
dän, ja omt saalin.

9. Niin meni Dawid matkaan, hän jakuusi
sataa miestä kuin hänen kanmns olit, ja tulit
Vesorin ojan Mao: ja muut seisahdit siinä.

10. Mmm Dawid M neljä sama miestä a-
jolt
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llVistäka; mutta taxi sataa miestä, jotka sii-
hen seisomaan jäit, suutuit menemästä Veso-
rin ojan ylitze.

n Ia he löysit yhdenEgyptin miehen tedol-
da sen he weit Dawidin tygö: jaannoit hänen
leioää siwdä jawettä juoda.

Ia annoit mpälen fitunita, jakari rypä-
lettä rosmotta, ja sittekuin hän oli syönyt, tuli
hänen hengens wirwoitetuxi : sillä ei hän ollut
kolmena päiwänä eikä kolmena yönä leipää
fMnt, eikä wettä juonut.

iz. IaDawid sanoi hänelle: Kenmgäs olet
ja lustas olet? Egyptin nuorukainen sanoi:
minä olen Amalekiterein palwelia, ja minun
Herrani on hyljännut mmun; sillä minä tulin
imran jokolme päiwää sitte.

14 Me ryöstimme etelästä pam Krethin ja
ludan, etelästä päin Kalebin: japoltimme Zit-
lagin. Jos. »4: »,. l. 15: n.

15. Dawid sanoi hänelle: wiettös minun sen
sotawaen tygö? han sanoi: wannos minulle
Jumalan kautta, ettes minua mpa, eli anna
minua minun Herrani käsiin; niin minä Wien
sinun sen sotawaen Mgö.

16. Ia hän wei hänen, ja katzo he olit ha-
jottanet heitäns koto maahan: soit, joit ja
hyppäisit ilosta taiten sen suuren saalin tähden,
jonaa he olit saanet Philisterein ja ludan
maalda.

17. Ia Dawid löi heitä amubämamstä ru-
meten ehtoseen asti, liki toiseen päiwään ; niin
ettei heistä yhtäkän päsnyt, paitzi neljä sataa
nuorukaista, jotka istuit Kamelein päälle, ja
pakenit.

18. Niin Dawid pelasti kaikki kuin Amale-
kiterit ottanet olit: jaDawid pelasti myös ka-
ri emändätänsä.
. 19. Ia ei puuttunut niistä mitan, piendä eli
suurta, pojista ja tyttäristä, eli saalista kuin
he heillens ottanet olit: Dawid toi ne kaikki
takaperin jällens.
. 20. Dawid otti kaikki lambat jaharjat,
ia andoi ne aja tarians edellä, ja he sanoit:tämä on Daw din saalis.

11. 21. Ia to»la Dawid tuli niiden kahdensa"an mi"hen tngö, jotta olit suuttunet seum-n»asm Dawidia, ja olit jäänet Vesorin ojan

tygö, mmit he Dawidia wastan, ja sim so-
tawäte kuin hänen kansans oli. Ia Dawid
meni sen wäen tygö ja terwehti heitä ystäwal-
lisesti.

22. Niin wastaisit kaikki ne kuin pahat ja
tylyt miehet olit, niiden seasta kuin Dawidin
kansa olit matkustanel, ja sanoit: ettei he men-
net meidän kansamme, ei pidä heille annetta-
man siitä saalista kuin me saanet olemma;
mutta ihekukin ottakan emändäns ja lapsensa,
ja mengän tiehensä.

23. Niin sanoi Dawid : ei teidän niin pidä
tekemän minun weljeni, näistä tuin HERra
meille andanut on, ja on meidän »varjellut m
andanut sm sommäen meidän kasiimme kuin
tuli meitä wastan.

24. Kuta teilä pitä kuuleman tasa asiasi»?
senkaltainen kuin niiden osa on, jotka olit so-
dasi» meidän kansamme, pitä myös oleman
heidän osans kuin kaluin tykönä owat ollet; ja
pita yhdentaldainen jako oleman.

4 Mos. ;i: ,6, 27. Jos. 21: 8.

25. Tämä on ollut siitä ajasta ja aina sitte,
sääty jaoikeus Israelisi», tähän päiwään asti.

26. Ia Dawid tuli Ziklagiin, ja lähetti
saalista ylimmäisille Juvasta, kuin hänen ystä-
»väns olit, ja sanoi: katzo tasa on teillä siu-
naus HERran »vihollisten saalista.

27. Niille tuin on BethElisä, niille Ramo-
thisa etelään päin, niille lalherisi». .

28. Niite Amerissa, niille Siphmothisi», niil-
le Estmoasi».

29. Ia niille kuin on Rakalisi», ja niilleIe
mhmeliterein Kaupungeista, ja niille Kenite-
rein Kaupungeista.

30. Niille Hormasta, ja niille kuin on Kor-
Asanista, ja niille Athatista.

31. Niille Hebronista, jakaikista paikoista,
kusa Dawid oli miehinens waeldanut.

31. Luku.
l. Saulin pojat kaatuwat sodasa, ja Saul

murna iyensa. '~ philisterit hakkawat kaulin
pian poikki, ja ripustamat ruumin Vctbs.n
muurin päälle, m laberen asuwaiset hauta-
wat Saulin ja hänen poikainsa ruumit.

1. NiinUv Z
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Philisterit sodeit Israelia wastan ja

Israelin miehet pakenit PWstereja, ia
langeisit lyötynä Gilboan wuorella.

1 Aika K. «o : 1.

2. Ja Philisterit ajoit Saulia ja hänen poi-
kiansa Mta. Ja Philisterit surmaisit Jona-
thanin, Abinadabin ja Meltisuan, Saulin
pojat.

3. Ja sota oli angam Saulia wastan, ja
joutzimiehet käwit hänen päällens jouhilla: ja
hän haawoitettin pahoin joutzimiehildä.

4. Niin sanoi Saul asmstandajalle: wedä
ulos miekkas, ja pistä sillä minua läpitze, ett-
ei närnät ymbärinslelkkamattonmt tulisi ja
pistäls minua läpitze, ja pilkkais minua: Mutta
hänen asenskandaja ei tahtonut: sillä hän pel-
käis suuresti. Niin otti Saul miekan ja lan-
geis siihen.

5. Kosta hänen asenskandaja näki Saulin
kuollen, langeis hän myös miekkaansa, ja
kuoli hänen kansans.

6. Ia niin kuoli Saul jakolme hänen poi-
kaansa, ja hänen asenskandaja, ja ynnä kaik-
ki hänen miehens sinä päiwänä. '

"
, Aika.K. 10: 6.

7. Kosta Israelin miehet jotka olit toisella

puolella laxoo, m toisella puolella Jordanianäit Israelin miehet paennexi, jaSaulin voi!tinens tuollexi; jätit he Kaupungit japakeni,
Niin tulit Philisterit ja asuit niisä

11. 8. Ia toisna päiwänä mlit Philisteri,ryöstämään mpemita; ja löysit Saulin jakol.me hänen poikaansa makawan Gilboan »vuo-rella.
9. Iahakkaisit hänen pääns pois, jaotit Hz.neldä aieet, ja lähetit ymbärms Philistereinmaakundaa, ilmoitetta heidän epäjumalittens

huoneisa, jaKansan seasa. , Aika K.,°: ».

io. Ia panit hänen asens AstKarothin huo,neseen *; mutta hänen ruumins' ripustit h«Vcthsan muurin päälle. * Duom 2: ~.m. ii. Kosta laberen asuwaiser Gileadisakuulit, mira Philisterit Saulille tehnet olit:
1 AikaK. ,<,: 11.

12. Nousit kaikki sotaau kelpawasset miehet,käwit kaiken sen yön, ja otit Saulin ruumin,
ja hänen poikainsa ruumir alas Vcthsan muu»
rin pääldä: weit labereen, ja poldit ne sielli.

, Sam. 2: 4. l. „: ,2. , Aika. H. ,6: 14.
Icr, ,4- f.

13. Ia otit heidän luuns, ja hautaisit puun
ala labereen: ja paastoisit seitzemän päiwää.

1 Aika. K. iv: 12.

Samuelin Ensimäisen Kirjan loppu.

Toinen Samuelin Kirja
Josa nämät kappalet owat:

1 Kuinga Dawid murhetti Saulia ja lonatahania, tule ludanKuningaxi, ja woitta Mnerin, tap. 1. ek
»)V Abner tule Dmvibin tygö , tvinga hän ja Isboseth tapetan: ia Dawld tule koto Israelin Kuningaxi,

kap. Z. 4. 5. Anda Arkin tuoda Jerusalemiin, ja saa lupauxen Salomosta ja Krijluxesta, kap. K7. Soli j»
suuresti menesty: osotta MephiVosethille Jonathanin pojalle laupiuden: pilkata» Hanonilda, Mllnonin l«f>
ten Kuningalda, 8. y. ia.

11. Dawidin huorudefta Urian emännän kansa, ja miti rangaist»»sta Jumala hänelle ilm )itii Nalh«mn
kautta, kap. il. 12. Kumga Ammon häwäis sisarensa, ja senlähden tuoliax» lyötin Ädsolomilda: Absolonul»
«sia» ,'owlltaniisesta Kuningan tytöllä, kap. 13. 14. Hänen kap nästans Isäärsä wasta», ,a lopustansa; lum,,»
myös Dawid »uli waloatundaan jällens, kap. 13. 14. iz. 20. asti. Olbealaisten kaipauxesta Saulin yuouel»
wajKn, ja Philisterein sodasta, kap. 21.

..
,

iii. Dawldm kiitoswirrestä ja wiimeisista sanoista, hamn parhaista Sangareistansa: synnisianPK»»<«
lukenilsesa, ja mitä witzaus slita seuraisi tap. 22.23.24» , »^

l.
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i. Luku.

i M Amalekita ilmoitta Dawidille Saulin ja
binen poikainsa kuoleman ja sano tappanensa
Oaulin: « Dawid murhehtt sanomasta, ja an-
da tapp" sen nuorukaisen tunnustuxensa tähden.
,v. Weisa walitus wirren Saulin >a Jonatha-
nin yliye.
I. tapahtui Saulin kuoleman jälken,kos-

F ka Dawid oli palainnut Amaletiterein
«V taposta; oli Dawid Ziklagisa taxi pai-

» * ,SaM. 30: 17, 26.
2. Katzo, kolmandena päiwänä tuli yxi mies

Saulin leiristä, rewäistyillä »vaatteilla, ja
muldaa hänen pääns päällä. Ia tuin hän tuli
Dawidin tygö, langeis hän maahan jakumarsi.

3. Dawid sanoi hänelle: kustas tulet? ja
hän sanoi hänelle: minä olen paennut Israelin
leiristä.

4. Dawid sanoi hänelle: sanos minulle, m»-
-ta siellä on tapahtunut? hän mastais: »väki on
paennut sodasta, japaljo wäke on langennut
ja kuollut: ja mnös Saul ia hänen poikans
Jonathan owat kuollet.

;. Dawid sanoi sille nuorukaiselle joka näitä
ilmoitti: mistäs tiedät Saulin ja hänen poi-
kans Jonathanin tuollexi?

6. Nuorukainen sanoi joka hänelle sitä il-
moitti: minä tulin tapaturmasta Gilboan «vuo-
relle, ja katzo, Saul oli langennut oinaan
keihäseens, ja katzo, rattat ja hewoislniehet
ajoit händä Mta.

7. Ia sittekuin hän käänsi hänens, ja näki
minun jakutzui tygönsä, ja minä sanoin: tasa
minä olen.

8. Hän sanoi minulle: kukas olet? minä
wastaisln : minä olen Amalekiteri.

9. Ia hän sanoi minulle: tules minun tygö-
ni ja tapa minua: sillä minä ahdistetan towin,
ja minun hengeni on wielä kokonainen minussa.

10. Niin minä meni hänen tygöns ja tapoin
hänen: sillä minä tiesin, ettei han olis tuum-
aan sen langemisen jältm elänyt. Ia minä o-
tin kruunun hänen päästäns jakäsirmgat hä-
nen kädestänsä, ja toin ne tänne minun Her-ralleni.

11. n. Silloin Mrtui Dawid «aatteisiinsa
ia rewäis ne'; niin myös jokamies kuin hä-nen kansans oli. *!.,:,,, !.»):,!.

12. Ia walitit, ja itkit, ja paastoisit ehto-seen asti, Saulin ja hänen poikans Jonatha-
nin tähden, ia HERran Kansan tähden, ja
Israelin huonen tähden, että ne miekan kautta
langmnet olit.

13- Ia Dawid sanoi nuorukaiselle, joka
näitä hänelle ilmoitti: kustas olet? hän sanoi:
minä olen muukalaisen Amalekiterein poika.

14. Dawid sanoi hänelle: »nires peljännyt
lassm sinun käctäs tappamaan HERmn «voi-
deltua? , Sain 24: 7. ps. 5.

15. Ia Dawid kutzui yhden palwelioistans,
ja sanoi: tule tänne ja lyö händä. Ia hän löi
hänen kuoliaxi.

16. Niin sanoi Dawid hänelle: sinun «veres
olkon sinun pääns päälle: sillä sinun suus on
todistanut itze sinuas wastan, ja sanonut: Nii-
nä olen HERran woidellun tappanut.

ill. 17. Ia Dawid »valitti tämän walituxen,
Saulin ja Jonathanin hänen poikans ylitzen.

18. Ia tassi opetta ludan lapsia jouheen:
katzo, se on kirjoitettu hurstasten kirjasi

Jos. 10: 12.

19- O Israelin kunnia! sinun kukkuloillas
owat surmatut: kuinga Sangarit owat lan-
gennet?.

2Q. Alkat sanoko sitä Gathisi», alkat myös
ilmoittako Aikalonin kaluilla; ettei Philistereintyttäret iloihisi, eikä ymbärinsleikkamattomain
tyttäret riemuitzisi. Mik. ,: ,°.

2i. Te Gilboan »vuoret, älkön tulko kaste
eikä sade teidän päällen, älkön myös olko pel-
lot, joistaylönnys uhri tule: sillä siellä on «väke-
lvitten kilpi lyöty maahan, Saulinkilpi, niin-
kuin ei hän »listan ollut öljyllä woideltu.

22. Jonathanin joutzi ei harhaillut tapettuin
merestä, ja woimaUisten lihawudesta ; ja Sau-
lin miekka ei palajanut tyhjänä.

, Sam. ,4: 6, 47.
23. Saul ja Jonathan mktat ja suloiseteläisäns, ei ole myös kuollesans eroitetut: liut-

tammat kuin totta, jawätewammät tuin ja-
lopeurat.

24. Te Israelin tyttäret itketät Saulia, jo-
ka teidän «vaatetti tulipunaisilla korjasti, ja
kaunisti teidän waattenne kultaisella kaunistll-
xella.

25. Kuin-
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25. Kuinga Scmgarit owat langennet soda-

sa? Jonathan on myös tapettu sinun kukku-
loillas

26. Minä suren suurest sinun tähtes minun
weljen Jonathan : sinä olit minulle juuri ra-
kas : sinunrakkaudes oli suurembi minulle kuil»
waimoin rakkaus.

27. Kuinga owat Scmgarit langennet, »a
sotaaset tulltt pois ?

2. Luku.
i Dawid woidellan ludan Runingaxi, ia siu-

na labexen asuwaisia; mutta Abner asetta
Isbosethin Israelin Runingari. v. Abner alka
sodan Dawidia wastan, ja pistä paetesansa A-
s Helin kuoliaxi. m. Abner pyytä ja Joab lak-
ka tappeluxesta.
I. sittekuin nämät olit tapahtunet, kysyi

Dawid HERmlda', sanoden: me-
nenaö minä yhtmgan ludan Kaupungeista?
Ia HERm sanoi hänelle: mene. Dawid sa-
noi: tuhunga minun pitä menemän? Hän sa-
noi: Hebroniin. * > Sam.;°: 8.

2. Niin Dawid meni sinne, jakaxi hänen
emändätäns, Alunoam lesreeliteri, ja Abi-
gail Nabalin emändä Karmelista. *

'

1 SOM. ,5: 40, 4;.

z. Niin myös miehet jolta olit hänen kan-
sans, wei Dawid myötäns jokaitzen huonei-
llensa : Ia he asuit Hebronin Kaupungeist».

Jos. ,>: 11.

4. Ia ludan miehet tulit ja «voitelit siellä
Dawidin ludan huonen Kuningaxi *: Ia
kosta Dawidille ilmoitettin labexen miehet
Gilmdis haudannen Saulin: f

* 1 Makt. 2: 57. 1- 1 Sam. ,1: iz.
5. Lähetti hän heille sanan, ja andoi sanoa

heille: siunatut oletta te HERmlda, että te
tämän laupiuden teitte Saulilleteidän Herral-
lenne , ja oletta haudannet hänen.

6. Niin tehkö,, HERm teille laupiuden ja
totuuden: jaminä teen myös teille hywää, et-
tä le tämän teitte.

7. Wahwistatat siis nyt teidän kätenne, ja
olkat wätewät: sillä teidän Herranne Saul
on kuollut: ja ludan huone on myös nunun
»voidellut hänellms Kuningaxi.

8. Mutta Abner Nerin poika, Saulinsadan päämies, otti Isbosethin Saulin pojan
ja wei hänen Mahanaimiin: '

9. Ia asetti hänen Gileadin, Assurin, Ichreelin, Ephmimin, Venlaminin ja kaiken Il>melin Kuningaxi.
io. Ia Isboseth Saulin poika oli neljäkyn».

menen ajastaikainen, kojta hän tuli Israelin
Kuningaxi, ja hallitzi kari ajastaikaa: ainoas-
tans ludan huone piti Dawid kansi»:

i,. Ia se aika kuin Dawid oli Hebroniialudan huonen Kuningasna, oli seitzemän ajas-
taikaa jakuusi Kuukautta. 1.,: 5.

11. i2. Ia Abner Nerin poika läxi ulos Is,
bosethin Saulin pojan palwelioitten kansa,
Mahanaimista G beoniin.

13- Ia Joab Zerujan poika', ja Dawidin
palweliat läxit ulos, ia he kohmssit toinen loi-sens Gibsonin lammikon tykönä: ja seisoit toi-
nen toistans »vastan, nämät tällä puolella, ja
toiset toisella puolella lammikota.

*
» Aika K.»: ,6.

14. Ia Abner sanoi loabille, noEan nuoru-
täiset meidän eteem leikitzemään. Joab sanoi:tehkän niin.

15. Niin he nousit ja käwit taxitoistaknm-
mendä Venlaminin lugusta Isbosethin Sau-
lin pojan puolelda: ja kaxitoistakymmendä
Dawidin palwelioista, edes.

16. Ia jokainen heistä otti toinen loisens
kiinni kaulasta, ja pistit miekkans kylkiin, ja
langeisit toinen toisens kansi» maahan. Siitä
kutzutan se paikka Helkath Hazurim, joka on
Gibeonisa.

17. Ia sangen kowa sota nousi sinä päiwä-
nä; mutta Abner ja Israelin miehet lyötin
Dawidin palwelioilda takaperin.

18. Ia kolme Zeru Jan poikaa olit siellä,
Joab, Abisai ja Asahel: mutta Asahel oli no»
pia juoxemaan, niinkuin metzämuoyi kedolla.

19. Hän ajoi Abneriä taka, ja ei poikennut
oikialle eikä »vasemmalle puolelle ajamasta Ab»
neriä mka.

2v. Niin Abner katzoi taans, ja sano»: et-
kös ole Asahel? hän sanoi: olen.

21. Ia Abner sanoi: pakene minun tnroäm
Malle eli wasemmalle puolelle, jakäsitä smul-
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l>< mi noista nuorukal,l,M, »a oia ,m ase:
alilla Asahel ei tahtonut luopua hänestä.
" Niin Abner taas puhui Asahelille: pake-

ne minuntakani: mixis mhdot Minua lyömään
sinuas? ja kuinga minä sitte tohdin nosta tas-
woni loabin sinun weljes edesä?

2;. Mutta ei hän paennut: ja Abner pisti
händä mtammaisella puolella keihästä hänen
«vatzaans', niin että keihäs käwi takaa ulos,
ja hän langeis siihen ja kuoli hänen eteens. Ia
jokainen, kuin siihen paikkaan tuli, kusi» Asa-
hel kaatunut ja kuollun oli, seisahti siihen.

' 2Sam.,: 27, ;o.

24. Mutta Joab jaAbisai ajoit Abneriä ta-
ka siihen asti kilin päiwä laffi: Ia koffa he tu-
lit Amman kukkulalle, joka on Giahn tykönä,
Oibeonin korwen tiellä.

25. Silloin tulit Venlaminin lapset Abne-
rin mka kokoon, ja kokoisit itzens yhteen jouk-
koon . ja seisahdit mäen kukkulalle.

m. 26. Ia Abner huusi loabia ja sanoi:
pitäkö miekan syömän ilman lakkamam? et-
kös tiedä että siitä tule enämbi tatterutta?
kuinga kauwan et sinä tahdo sanoa Kansalle,
errä he lakkaisit wainomasta weljejänsä?

27. Joab wastais: niin totta tuin Jumalaelä, jos sinä olisit (ennen) niin sanonut, niin
olisKansi» tänäpänä jo warhain lakannet wai-
nomasta kukin weljejänsä !

28. Ia Joabpuhalsi korween, ja kaikki Kan-sa seisahti alallms, ja ei mä aianet Israelia
taka, eikö myös enämbi sotinet.

29. Mmm Abner ja hänen miehens käwit
kaiken yösen lakialla kedolla, ja menit Jorda-nin ylitze, waelsit taiten Bithronin läpitze, ja
tulit Mahanaimiin.

30. Ia Joab käänsi itzens Abneristä, ja ko-
kois kaiken Kansan: jasiinä kaiwattin Dawi-
din palwelioista vhdexäntoistakymmenda mies-
tä, ja Asahel.

31. Mutta Dawidin palweliat olit lyönet
Benlaminilda, ja niistä miehistä jotka olit
Abnerin kansa, kolme sataa jakuusikymmen-
menda miestä, jotka kuolit.

32. Ia he otit Asahelin ja hautaisit Vethle-hemim Isäns hautaan: Ia Joab käwi miehi-nms tmten sen yön, ja tuli päiwän walietesHebronlin.

z. Lucu.
». Saulin huone häwiä: Dawidille syndy 6.

poikaa, ii. Abner luopu Isbosethistä soimuntähden , ja pyytä ystawyttä Dawidin kansa. ui.
Joab pistä Abnerin kuoliari- iv. Dawid osoi-
ta itzensä siihen tappoon wiattomaxi, janoilla
jatöillä.
i. pitkällinen sota oli Saulin huonen ia

>) Dawidin huonen waihella: mutta Da-
wid kaswoi ja menestyi, jaSaulin huone hä-
wisi jawäheni. i Sam i, : 14. l. 15: i; , '8.

2. Ia Dawidille syndyi lapsia Hebronis:hänen esikoisens oli Amnon Ahinoamista siitälesreelitistä. , Aika K. ,: ~ »r.
3. Toinen Kileab Abigailista Nabalin emän-

nästä, joka oli Karmelista: kolmas Absalom
Maakan poika Thaimain Kunmgan tyttären
Gessurista.

4. Neljäs Adonia Hagithin poika: WiideS
Saphatla Abithalin poika.

5. luudes HethreamEglasta Dawidin emän-
nasta : Nämat synnyit Dawidille Hebronisa.

11. 6. Kosta sota Saulin huonen jaDawi-
din huonen waihella oli; wahwisti Abner itzensSaulin huonesa.

7. Ia Saulilla oli ollut jalkawaimo, Riz°
pa nimeldä Ajan tytär*: Ia (Isboseth) sa-
noi Abnerillä: mixis olet mennyt minun Isäni
jalkawaimon tygö ? - l. 21: z.

8. Niin Abner »vihastui suuresti Isbosethin
sanoista, ja sanoi: olengo minä koiran pää,
jokaludata wastan tein tänäpän laupiuden si-
nun Hsäs Saulin huonelle, ja hanen »veljillens
jaystawittensä, ja en ole andanut sinua Da-
widin käsiin; ja sinä soimat minua tänäpän
waimon tähden, pahantekiäxi ?

9. Jumala tehkön Abnerin kansa sen jasen,
jos en minä tee, niinkuin HERra on »vanno-
nut Dawidille.

iQ. Etta mina otan Kuningan waldakun-
nan Saulin huonesta pois, za ylönnän Da-
widin istuimen Israelin jaludan ylitze, Da-
nista Berseban asti. Duom 20:1. 1 Sam. 3:20.

11. Ia ei hän taitanut Abneriä enämbi »vas-
tata yhtän sanaa; sillä hän pelkäis händä.

12. Ia Abner lähetti sanansaattajat edellans
Dawidin tygö, sanoden: kenenga maa oma

X, on?
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on? jasanoi: tee liittos minun kansani, jaka-
tzo, minun käteni on sinun kansas, täanda-
Nlään kaikke Israelia sinun tygös.

13. Hän sanoi: oikein, minä teen liiton si-
nun kansas: mutta yhtä anon minä sinulda,
sanoden: ei pidä sinun tuleman minun näkvwi-
ni ennen kuins tuot Mikalin Saulin tyttären
minun tygöni, tullesas katzomaan minun kas-
inojani.

14. Lähetti myös Dawid sanansaattajat Is-
bosethin Saulin pozan tygö, ja andoi hänellesanoa: anna minulle minun emändäni Mikal,
jonga minä kihlaisin minulleni sadalla Philiste-
rein esinahalla. , Sam. ,8: 2>, 27.

15. Isboscth lähetti matkaan ja andoi hänen
otetta mieheldäns Paltieliloä Laixen pojalda
pois. 1 Sam. 2?: 44.

16. Ia hänen miehens meni hänen kansans,
hän käwi ja itki hänen jäluans haman Bahu-
rimiin asti. Niin sanoi Abner hänelle: palaja
ja mene matkaas: Ia hän palais.

17. Ia Abner puhui Israelin wanhimmille,
ja sanoi: te oletta jokauwan aitaan halainnet
Dawidim teidän Kuningarenne.

18. Niin tehkät nyt se: sillä HERm on sa-
nonut Dawidista: minä «vapahdan minun
Kansani Israelin, minun palweliam Dawidin
käden kautta Philisterein kädestä, ja kaikkein
heidän «vihollistms kädestä.

19. Puhui myös Abner Venlaminin' kor-
wain kuullen: ja meni myös puhumaan Dawi-
din korwille Hebroniin, kaikkia kuin Israelille
jakaikelle Bmlaminin huonelle kelpais.

*
, AikaK. ,2: 2y.

20. Kosta Abner tuliDawidin tygö Hebro-
nin, ja kaxikymmendä miestä hänen kansans:
teki Dawid Abnerille, ja niille miehille kuin
hänen kansans olit, pidon.

21. Ia Abner sanoi Dawidille: minä nousen
ja mene kokomaan kaiken Israelin minun Her-
rani Kuningan tygö, että he tekisit liiton sinun
kansas, m sinä olisit Kuningas niinkuin sinun
sielus halaja. Niin Dawid päästi Abnerin
menemään rauhasi».

lii. 22. Ia katzo, Dawidin palweliat ja
Joab Mlit somwäen mkoo, ja toil kansanssuuren saalin; mutta Abner ei ollut silloin Da-

widin tykönä Hebronisi», sillä hän oli väästHenyt hänen menemään rauhasi».
23. Kolka Joab jakaikki sotajoukko olittul,

let, sanottin loabille, sanoden: Abner Nerinpoika on tullut Kuningan tygö: ja hän onpäästänyt hänen rauhasi» menemään.
24. Niin meni JoabKuningan tygö, jata,

noi: mitäs tehnyt olet? katzo, Abner on tullutsinun tygos: mixis olet hänen päästänyt wq«
pasti menemään?

25. Etkös tunne Abneriä Nerin poikaa? hänon tullut sinuapettämään, tiedustellaxens smun
ulos ja sisälle käymistäs, jakoelellaxens kaik-
kia mitäs teet.

26. Ia kosta Joab läxi Dawidin tyköö,lä»
helli hän sanansaattajat Abnerin perän, ja ht
toit hänen Borhasimsta: jaeiDawid siitä mi»
tan tietänyt.

27. Kosta Abner tuli Hebroniin jällens, wel
Joab hänen testelle porttia puhutellaiens hän-
da eriuäns: ja pisti siellä händä «vahaan ',niin
että hän tuoli, hänen weljens Asahelin meren
tähden. * 2 Sam. 20: 10. , Kun, 2: 5.

IV. 28. Kosta Dawid sai sen tietä, sanoi
hän: minä olen wiatoin ja minun waldakun»
dam HERran edes ijankaikkisesti, Abnerin
Nerin pojan »verestä.

29. Mutta mlkon se loabin pään päälle',
ja kaiken hänen Isäns huonen: ja älkön puut-
tuko loabin huonesa se jolla juoru ja spitali on,
ja mm saumalla käy, ja miekalla kaatu, ia
jolda leipä puuttU. "

, Kun, 2: <, 6, 29, ,<,.

30. Ia näin tapoit Joab jahänen weljens
Abisai Abnerin; että hän löi kuoliaxi Asahelin
heidän »veljensä, sodasa Gibeonin tykönä.

l. 2: 2».

31. Mutta Dawid sanoi loabille, jakaikelle
Kansalle jolka olit hänen kansans: rewäistät
teidän waattmne rikki, ia puettakat teitänne
säteillä, ja walittatat Abnerin tähden. Ia
Kuningas Dawid käwi paarein peräsä.

32. Ia he hautaisit Abnerin Hebronisi», sa
Kuningas korotti änens ja itki Abnerin lM
dan tykönä; itki myös kaikki kansi».

33. Ia Kuningas »valitti Abnerim, ja sanoi:
onao Abner kuollut, niinkuin tyhmä kuole?

34. Sinun kates ei ollet sidotut, sinun M
kW
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kas ei ollet wastikahlcha: sina oier
niinkuin se joka pahantekiän edesa lange: Ia
kaikki Kansa itki »vielä enämmin händä.

«. Ia kaikki Kansa tuli Dawidin kansa
rualle, kosta »vielä walkia päiwä oli: jaDa-
wid wannoi, jasanoi: Jumala tehkön minulle
sen ja sen, jos minä leipää taikka jotakin muu-
ta maistan, ennenkuin Auringo laste.

z6. Ia kaikki Kansa ymmärsi sen ,
ja se kel-

pais heille: ja kaikki se hywä kuin Kuningas
oli tehnyt kaiken Kansan silmäin edesä.

z7. Ia kaikki Kansa, jakoko Israel ymmär-
sit sinä päiwänä, ettei se ollut Kuningalda,
että Abner Nerin poika oli tapettu.

38. Ia Kuningas sanoi palwelioillensa: ette-
kö te tiedä että tänäpän on yxi päämies, ja to-
sin suuri mies kaatunut Israelisi»?

39. Ia minä olen wielä heiko ja woideldu
Kuningas, mutta ne miehet Zerulan pojat o-
wat kowemmat minua: HERra marakon
sille joka pahaa «ke , pahudensi» jälken.

A 62: i,. Ps.i^s.
4. Luku.

i Naena ia Rekob tappawat Isbosethin ia
wiewat hinen paansi Dawidille. v. Dawid an-
da hndan kuolemalla rangaista, ja haudata Is-
bosethin.
l. Ooffa Saulin poika kuuli Abnerin kuollexi
" Hebronisa, wäsyit hänen kätensä: ja

koko Israel hämmästyi.
2. Ia Saulin pojalla olikaxi päämiestä hä-

nen sotawäelläns/ loisen nimi oli Baena ja
toisen Rekob, Rimmonin sen Berothitin po-
jat, Benlaminin lapsista: sillä Veroth oli
myös luettu Benlaminin sukukundaan.

3. Ia Berothiterit olit paennet * Gethai-
miin; ja olit siellä muukalaisna tähän päiwäan
asti., - i Sam. 11: 7.

4 Oli myös Jonathanilla Saulin pojalla
pri poika, joka oli saattamatoin jalwoista*:
la oli jo wiiden ajastaikaincn , kosta sanoma
tuli Saulista ja Jonathanista lesreelistH f: ja
«änen imcttäjäns otti hanen ja pakeni: hakos-ta hän kiirusti pakene, langeis l)än jatuli saab-
tamattomaxi, ja hanen m.mens oli MephiPpf
sith. *1.9. ;. f 1 Sam 2o: i, 11.

5. Niin menit Rimmonin sen Berothitin po-

Jat Rekob jaBaena, ja tulit Isiwsethin huo-neseen, kosta panvä oli palawimmallansa, ja
hän lewäis wuotesansa puolipäiwän aikana.

6. Ia he tulit kestelle huonetta nisuja otta-
maan ia pistit händä mahaan : ja Rekob ja
Vaenc» hänen weljens pakenit :

7. Silla kosta he huoneseen tulit, lewäis
hän wuotesans, hänen makaushuonesansi». Ia
he pistit hänen kuoliari, ja hakkaisit hänen
päänsä pois: ja otit hänen päänsä, ja menit
pois lakian kedon tien kautta koko sen yösen.

8. Ia kannoit Isbosethin pään Dawidille,
joka oli Hebronisa, ja sanoit Kuningalle : ka-
tzos, tasa on Isbosethin Saulin pojan pää, si-
nun wihollises, joka sinun sielus perän seisoi:
Ia HERra on tänäpänä kostanut Saulille
ja hänen siemenellens minun Herrani Kunin-
gan puolesta.

11. 9. Niin wastais Dawid Nekobia jaVae-
nata hänen »veljeänsä Rimmonin Berothitin
poikia, ja sanoi heille: niin totta kuin HER-
ra elä, joka minun sieluni on wapahtanut kai-
kesta surusta.

. 10. Se kuin minulleilmoitti, jasanoi: Saul
on kuollut, ja luuli hänens hywäxi sanansaat-
tajaxi, sen minä otin kiinni, ja tapoin hänen
Ziklagisa: jolle minun pitä andaman sanan-
sattajan palkan. l. 1: 15.

11. Ia nämät jumalattomat miehet owat
tappanet hurstcm miehen huonescms ja omasa
»vuoresanfa. Eikö siis minun pidais nyt maa-
liman hänen wertans teidän kädestänne, ja ot-
taman teitä pois maan pääldä ?

i2. Ia Dawid kasti nuorukaisiansa, ja he
tapoit heidän, ja hakkaisit kädet ja jalat poik-
ki, jaripustit heidän lammikon tygö Hebroni-
si». Mutta Isbosethin pään he otit ja hautmsit
Abnerin hautaan Hebroniin. l. z : ,2.

5. Luku.
l. Dawid tule koko Israelin Runinaari. ja

woitta Zionin linnan li. Rakenda,
awutla, iyellänsä huonen, ia siitä wielä lapsia,
«n s.yö ja woitta philisterit karin kerroin.
1. <>n kaikki Israelin sukukunnat tulir Dawi-

din tvgö Hebroniin ; ja puhuit sanoden:
katzos, sinun luus ja lihas me olemme.

2. IaXx 2
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2. Ia ainaennen kosta Sauloli meidänKu-

mngamme, johdatit sinä Israelin ulos ja si-
sälle: ja HERm on sinulle sanonut*: sinun
pitä minun Kansaani Israelia kaitzeman f, ja
Israelin päämiehen oleman. * 1 Sam. 16: i».

i Aika K. ii: 1, 2. -Z- l. 7: 7. Ps. 78: 7».
3. Ia kaikki Kansan »vanhimmat Israelista

tulitKuningan tygö Hebroniin, jaKuningas
Dawid teki heidän kansan liiton HERran e-
des Hebronisi»: ia he »voitelit Dawidin Isra-
elin Kuningaxi.

4. Ia Dawid oli kolmenkymmenen ajastai-
kainm mllezans Kuningaxi: ja hän hallitzi nel-
jäkymmendä ajastaikaa.

5. Hebronisi» hän hallitzi ludata seitzemän
wuotta jakuusi kuukautta: mutta Jerusalemi-
si» hän hallitzi kaikke Israelia ja Indata ko'-
meneljättäkymmendä wuotta. * * i Kun. 2: n.

1 Aika K.;: 4-
6. IaKuningas menijä hänen miehens Je-

rusalemiin lebuserejä wastan, jotkamaalla a-
suit. Ia he sanoil Dawidille: ei sinun pidä
tänne tuleman, waan sokiat ja onduwat pita
sinun tääldä pois ajaman: ja he ajattalit, ett-
ei Dawidin pitänyt sinne tuleman.

7. Mutta Dawid woitti Zionin linnan: se
on Dawidin Kaupungi.

8. Ia sinä päiwänä sanoi Dawid: jos joku
lyö lebuserit, ja tarttu heidän mstänsalaisiin''
ja l»ö sokiat ja onduwat, joitaDawidin sielu
wiha (hänen pitäpään jaylimmäisen oleman)f;
josta heille on sananlasku: ei vhrän sokmm
la onduroara päästetä huonesien.

* Jos. '5: ",. l-i Aika K ,1: 6.
9. Ia Dawid asui linnasi», ja kutzui sen

Dawidin Kaupungin: jaDawid rakensi sen
ymbärins Millosta, niin! myös sisällisen puolen.

10. Ia Dawid menestyi ja enändyi: ja
HERm Jumala Zebaorh oli hänen kansans.

11. 11. Niin Himm Tyrin Kuningas lähetti
sanansaattajat Dawidin tygo, »a Sedripuim,
ja puuseppiä, ja semäkiwein hattaita; jotta

rakensit Dawidille huonen. , Aika K. 14: ><

12. Ia Dawid ymmärsi HERran hänens
wahwismnexi Israelin Kuningan, ja korotta-
nen hänen waldakunoansa, Kansans Israelin
Mhden.

13. Niin Dawid otti Jerusalemista wielHusiambita jalkawaimoja " ja emänditä, sine,
kuin hän Mli Hebronista: Ia Dawidille syn.
dyi wielä poikia ja tyttäritä. f "

1 Aika K.,-»
-l I Aika K. 14: 3.

14. Ia nämät owat heidän nimensä, jotkahänelle Jerusalemisi» synnyit: Sammua, So-bal), Nathan, ja Salomo. »AikaK.,:,.
l. 14: 4.

15. lebehar, Elisua, Nepheg, ja laphia.
16. Elisaina, Eliada, ja Eliphalet.
m. 17. Ia kosta Philisterit kuulit Dawidinwoidelluxi Israelin Kuningaxi, nousit kaikkiPhilisterit etzimaän Dawidia. Ia tuin Da,

wid sm kuuli, niin hän meni linnaan.
i Aika K. ,4: 8.

iB. Mutta Philisterit Mlit, ja sioitit itzensRephaimin laxoon. I»s. 15: 8.
19- Ia Dawid kysyi HERmlda, sanodem

menengö minä Philisterejä wastan? ja annat-
kos heila minun käteeni? Ia HERra sanoi
Dawidille: mene; silla minä annan tosin Phi-listerit sinun käsiis. * "

1 Sam. 2,: 2.
l. ,0:7, 8. -

20. Ia Dawid tuli VaalPemzimiin, ja
Dawid löi heidän siinä, ja sanoi: HERm »ll
»ninun wiholliseni eroittanut minun edestäni,
niinkuin wesi erkane toinen toisestans, siitä ku-
tzutan se paikka BaalPemzim. Es. ,z: 2,.

2i. Ia he jätit siihen heidän epäiumalansa;
mutta Dawid ja hänen wätens otit ne pois.

1 Aika K. 14: i2.

22.
Rephaimin laxoon.

23. Niin Dawid kysyi HERmlda, jahan
wastais: ei sinun pidä menemän alas; mutta
tule taka heidän ymbärins, ettäs Mle heitä
wastan fikunapuiden (») kohdalla

(») kutzutan Ebr. baka, jota n tasa maasa löyti.
24. Ia kuins kuulet fikunapuun ladwat ka-

hiseman, Min kulje: sillä HERm on silloin
lähtenyt ulos sinun etees, lyömään Philiste-
rein sotajoukkoa.

25. Dawid leki niinkuin HERm oli hänelle
tällenyt; ja loi Philisterit hamasta Gebasta
siihenasti kuin Gaseriin lullan.

6. Luku.
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6. Luku.

i Dawid nouta JumalanArkkinAbinadabin
mutta Usan kuoleman tähden jättä sen

3bedledomin huoneseen. «. Ruultuansa siu-
nanren seurawan Arkkia, tuo sen ilolla Rau-
mmgiin, ja siuna sen. m Mikal soima Dawi-
dia hypv" tähden, ,osta hän nuhtele Mlkalia-

i. «a Dawid taas kokois kaikki walitut mie-
het Israelista, kolmetymmendä tuhatta,

i Aika K. i,: 5.
2 Ia Dawid nousi ja meni, jakaikki Kan-

sa kuin hänen tykönäns oli ludan asumassista,
tuomaan sieldä Jumalan Arkkia, jokakutzu-
tan, HERran Zebaothin nimi, kuin asu Ke-
rubimin päällä.' * »Mos. 25: ». i Sam. 4:4.

2. Ia he panit Jumalan Arkin uden Mau-
nun päälle, ja toit hänen AbiNadabin huones-
ta joka asui Gibmsa. Mutta Usa jaAhio A-
lMadabin pojat ajoit sitä uutta waunua.

4 Mos. 4: 15. 1 Sain. 6:7. l. 7: i-

-4. Niin he toit sen Abinadabin huonesta, jo-
ka oli Gibmsa, Jumalan Arkin kansa: ja A-
hio käwi Arkin edellä.

;. NiinDawid jakaikki Israelin huone soi-
tit HERran edes kaikkinaisilla hongaisillakan-
deleilla: ja harpuilla, Psalmreilla, trumpuil-
la, kulkuisilla ja Simbeleillä.

6. Ia kosta he tulit Nahonin riihen tygö;
otti Usa Jumalan Arkin ja piteli sitä, sillä
harjat menit siwvin tietä.' *

1 Aika K. >;: 9.
7. Niin HERran wiha julmistui Umn pääl-

le, ja Jumala loi hänen siinä maahan hänen
tyhmydens tähden; niin että hän tuoli siinä
Jumalan Arkin tykönä.

8. Silloin tuli Dawid murhellisexi että
HERra niin rewäis Man, jakutzui sen paikan
HerezUsa, tähän päiwään asti.

Ia Dawid pelkäis HERma sinä päi-
wänä, ja sanoi kuinga HERmn Artti tule
minun tvgöni?

10. Ia ei tahtonut anda tuoda siitä tygöns
Dawidin Kaupungiin; waan sallei kannetta
ObedEdomin Gatitherin huoneseen.

, Aika K.,, -. 12.
n- Ia kosta HERran Arkki wiiwyi kolme

ruukautm Obed Edomin sen Gathiterin huo-ne,a; siunais HERm hänen jaka»ten hänenyuonenja^

11. i2. Ia se oli sanottu Kuningas Dawi-
dille, että HERm oli siunannut ObedEdomin
huonen, ja kaiten mitä hänellä oli, Jumalan
Arkin tähden: Niin meni Dawid ja toi Ju-malan Arkin ObedEdomin huonesta, Dawi-
din Kaupungiin, ilolla.

i- Ia kosta he olit käynet kuusi askeletta
jotta HERran Artia kannoit, niin uhmttinhärkä jalihawa lammas.

14- Ia Dawid hyppäis taitella «voimalla
HERran edesä * ja hän oli «vaatetettu liinai-
sella päaliswaattella. * Ps. «4 - ~

15. IaDawid jakaikki Israelin Kansa toit
HERran Arkin, riemulla jaBasunan helinäl-
lä. I Aika K. 15: ,6.

16. Ia kosta HERran Arkki jouduiDawi-
din Kaupungiin; katzoi Mikal Saulin tytär
akkunasta, ja näki Kuningas Dawidin hnp-
päwän kaikella woimallans HERran edesä,
ja hän katzoi hänen ylön sydämesansa.

1 Aika K. 15: 2y.
17. Ia he toit HERran Arkin sisälle, ja

panit sen siallensa keskelle majaa, kuin Dawid
oli hänelle mkendanut*: Ia Dawid uhraispolttouhria jakiitosuhria HERran edesä.

*
, Aika K. 15: 1. l.16: i.

18. Iakosta Dawid oli uhrannut polttouh-
ria ja kiitosuhria; siunais hän Kansan HEr-
ran Zebaothin nimeen. i Aika K. ,6: 2, ;.

iy. Ia jakoi kaikelle Kansalle ja kaikelle Is-
raelin seurakunnalle, miehille ja «vaimoille, jo-
kaitzelle kyrsän leipää, ja kappalen lihaa, ja
mitan (miinaa): sitte meni kaikki Kansa mat-
kaans, jokainen huonesemsa.m. 20. Ia kosta Dawid palais siunanman
huonettansa, meni Mikal Saulin tytär ulos
händä wastan, ja sanoi: kuinga jalo on ollut
Israelin Kuningas tänäpänä, joka on itzens
paljastanut palweliains piikain edesä, niinkuin
irstat ihmiftt paljastamat hsitänsa.

21. Mmm Dawid sanoi Mikalille: HER-
ran edesä, joka minun walinnut on pikemmin
kuin sinun Isäs ja kaiken hänen huonensa,
ja on kästenyt minun olla HERran Kansan
Israelin paämiehma: ja HERran edesa minä
tahdon iloita.

22. Ia minä tahdon wielä halwembi olla ja
3j! 3 nöyrä



noym millUN silmäini edesä: jaminä kunnioi-
tetan niiden piikain kansa joistas puhunut olet.

2Z. Ia Mitalilla Saulin tyttärellä ei ollut
yhtän lasta, kuolema päiwäansa asti.

7. Luku.
l. Dawidin aikomus, rakenda HERralle huo-

netta, estetän HERran sanan kautta Nathanin
tvgö. 11. Muistutetan Jumalan hywiä töitä
Dawidia kohtan, ja annetan lupaus Rristuxes-
ta. ii». Dawid kiitta lumalata nöyrydellä, ja
rukoile lupauxen tayttämvstH.

I. c>a kosta Kuningas istui huonesansa, ja
HERm oli hänelle andanut lewon tm-

kilda hänen wihollisildans, ymbäristöldä.
2. SanoiKuningas, Nathan Prophemlle:

katzo, minä aiun Sedripuisesa huonesa, ja Ju-
malan Arkki asu maatettm kestellä.

l. s: 17. 1 Aica K. 17: 1.

3. Nathan sanoi Kuningalle: mene ja tee
kaikki mitä sydämesäs on: sillä HERm on si-
nun kansas.

4. Mutta tapahdui sinä yönä, että HER-
mn sana tuli Nathan Prophemn tygö, ja sanoi:

5. Mene ja sano minun palweliallmi Dawi-
dille: Näin sano HERm: sinäkö minulle huo-
nen rakennat asuaxeni?'

* 1 Aika K. 22: 6, »e. Es. 66: 1.

6. Sillä <n minä ole asunut yhdesakän huo-nesa sinä päiwästä, jonaminä Israelin lapset
johdatin Egyptistä, tähän päiwään asti: waan
minä olen waeldanut majoisa jaTabernatlisi».

2 Mos. 26: I. I Kun. 8: I<.
7. Kuhunga ikänäns minä kaikkein Israelin

lasten kansi» waelsin , olengo minä ikänäns pu-
hunutionqun kansa Israelin sugusta, jolle mi-
nä olen kästenyt taita minun Kansaani Israe-
lia, ja sanonut: mixet te ole minulle mkmda-
ttetiSedripuista huonetta?

11.8. Sano siis nyt Minun pGvslialleniDa-
widille: Näin sano HERm Zebaoth: mmä
olen sinun ottanut lamburista minun Kansani
Israelin päämiehexi."
', *

1 S«m. 16: 11, i». Ps. 78: 7a.
« 9. Ia minä olen sinun kansas ollut*, kusa

ikänäns sinä olet täynvt: ja olenHäwittänyt
kaikki »mun wikölises sinun edestäs: ja olen si-
nulle andanut suurm nimen: niiden suurten ni-

mein jälken tuin owat maan päällä. *l. 8: <"
ie». Ia minä asetan Israelille minun Kan-salleni sian, ja istutan hänen siinä asumaan,

ettei hän enämbi kulkiana olis*: ja jumalatto!
mat ei pidä händä enämbi niinkuin ennen wai<«vaman. *

2 Mos. 15: 17.
ii. Ia siitä päiwästä jonaminä asetinDuo»marit Israelille minun Kansalleni, annoin miinä sinulle lewon taitilda wihamiehiloäS:. ja

HERm ilmoilla sinulle, että HERm sinullehuonen tehdä tahto. »Kun 8: 20.
12. Slrretittn sinun aitas on j<sinä lewar Isais kansa, herätän minä ftnun siemenes sinun jaikes> joka sinun rum

mistas rule-wa on: ja mina wahwistanhänen wadakundansa. , Aika K. ,7: n.
>z. Ia dan rakenda minun nimelleni

huonen *, jaminä wal 'wistan hanenwal,
dakundans istuimen ijankai klsilti.

'
, Kun. st 5. l. 6: 12.

14. Mina olen hänen Isansa, jahan on
minun pokani*: kosta hän »väärin tete, mwgassen minä hända ihmisen witzalla, ja ihmisten
lasten haawoilla. *

, AikaK. 22:10.
Ps. 89: 27. Ebr. 1: ?.

15. Waan minun laupiudeni ei pidä hänestäeriämän' niinkuin minä sen Saulilda eritin,
jongaminä otin sinun edestäs pois. ' Luk.,: >;

16. Mutta sinun huones ja sinun waldakun-
das on pysywä sinun edesäs ijankaikkisesti, ja
sinun istuimes pitä wahwa oleman ijankaikki-
sesti. 2 Kun. 8: i? 2 Aika K. 6: io.

17.Kaikkein näiden sanain jälken, ja kaiken
tämän näyn jälken, puhui Nathan Dawidille.

M. 18. Niin tuli Kuningas Dawid ja py-
sähtyi HERran eteen, jasanoi: kuka olen mi-
nä HERm, HERm: ja mikä on minun huo-
neni, ettäs minun tähän asti saattanut olet?*

*, Aika K. 17: 16.
19. Ia olet sen wielä wähäxi lukenut, HENm, H Mm, MUtta olet myös puhunut pal-

wel,uo huonelle kaukaisista asioista: ja tämä
on sen ihmisen laki, joka on HERra Jumala

.AikaK. 17: »7.
20. Ia mitä Dawidin pitä enä sinun ttn?

sas puhuman? sillä sinä tunnet palwelias,
HERra, HERrn Pf. ».

352 6. 7. Luk.2. Samuelin
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n Sinun sanas tähden, ja sydämmes jäl-

ken olet sinä nämät suuret asiat tehnyt, il-
«oittares sinun palwelialles.

22. Sentähden olet sina suuresti ylistetty
HERra Jumala: sillä ei ole sinun
Wertaao» jaei ole lumalara paiyi
finua*, kaiten sen jälken, tuin me olemma
komillamme tuullet. * 5 Mos. ,: 24. l. 4:35.
l.v: ,?. ' Sam. 2: 2. Ps 8Z: 13. Ps. 86: Iv.

E5.44: 6. l «. Mark. ,2: ?9, 22.

2Z. Ia kuka on niinkuin sinun Kansas,
niinkuin Israel', yxi kansa maanpäällä; jo-
ta Jumala on menmt »vapahtamaanKansa-
rens, la toimittamaan itzellens nime ja teke-
mään senkaltaisia suuria ja hirmuisia asioita si-
nun maallas, Kansas edesä, jongas sinulles
wapahdit Egyptistä, pakanain ja heidän ju-
maiittens seasta. ' Altos. 4: 7.

l „: 2Y. Ps. ,47: ,9, 20.

24 Ia sinä olet wahwistanut sinulles Israe-
lin sinun Kanfaxes ijankaikkisesti: ja sinä
HERm olee heidän Jumalaxensa tullut.

25. Niin wahwista siis HERra Jumala sesana ijankaikkisesti, jongas palweliastas ja ha-
nen huonestans puhunut olet: ia tee niinkuins
puhunut olel.

26. Niin sinun nimes tule suureri ijankaikki-
sesti, että sanotan: HERm Zebaoth on Is-
raelin Jumala, ja sinun palwelias Dawidin
huone on pysywäinen sinun edesäs.

27. Sillä sinä HERm Zebaoth Israelin
Jumala olet awannut sinun palwelias korwat,
ja sanonut: minä rakennan sinulle huonen: sen-
tähden löysi sinun palwelias sydämescms, että
hän tämän rukouxen sinun tygös rukoilis.

28. Sentähden nyt HERm, HERm, si-
nä olet Jumala, jasinun sanas owat totuus:
sinä olet tämän hywan puhunut palwelialles.

29. Niin rupe m)t siunamaan palwelias huo-
netta, että se olis ijankaikkisesti sinun edesäs:
Sillä sinä HERra, HERm, olet sen puhu-
nut, niin siunattako», sinun siunauxellas sinunpalwelias huone ijankaikkisesti.

8 Luku.
». Dawid alenda philisterit, Moabitit. Ha-

ja Syrialaiset. li. Saa Runinga»

Lhoilda lahjoja, jotka hän saalin kansa pyhit-
tä: ja ahdista Vdomin. m. Dawidin olkia hal-
litus ja wirkamiehet.
i. stza sittH tapahtui, että Dawid löi Philisi

terit ja alensi heitä: jaDawid otti or-
juden suitzet Philisterein kädestä. , Aik. K. 18: i.

2. Ja hän löi Moabiterit, ja mittais heitä
nuoralla lyöden heitä maahan: ja hän mittais
kaxi nuoraa tapetta, ja koko nuoran elämään
jätettä: Niin tulit Moabiterit Dawidin pal-
welioiri, ja he kannoit hänelle lahjoja.

z. Dawid löi myös HadadEserin Rehobin
pojan Zoban Kuningan, mennesäns asetta-
maan tättäns Euphmtin wirmn tygo.

4- Ia Dawid otti heistä tuhannen ja seitze-
män sataa hewoismiesta, ja kaxikymmendä tu-
hatta jaltamiesta kiinni: ja mistais' kaikki
waunuhewoiset, ja sata waunua jätti heistä.

"Jos. ,1:6. 1 Aika K. 18: 4.
5. Niin tulit Syrialäiset Damastusta aut-

tamaan HadadEseritä Zoban Kuningasta: ja
Dawid löiSurialaisista kaxikoimaltakymmen-
dä tuhatta miestä.

6. IaDawid asetti «vartiatSyrian Damas-
tuun: Näin tulitSyrialaiset Dawidin valwe-
lioiri jakannoit hänelle lahjoja: sillä HERm
autti Dawidia tuhunga ikänäns hän meni.

7. Ia Dawid otti HadadEserin palweliain
kullaiset kilwet, ja «vei ne Jerusalemiin.

8. Mutta Belhasta, ja Verothaista Hadad-
Eserin Kaupungeista, otti Kuningas Dawid
ylön paljo waste.

11. 9. Koffa Thoi Hamathin Kuningas kuu-
li Dawidin lyönen kaikki HadadEserin sota-
wäm; 1 Aika K. ,8:3.

in. Lähetti hän poikans lommin, Kunin-
gas Dawidin tygö, terwehtamään händä ys-
täwällisesti, ja siunamaan hända, että hän so-
dei HadadEserin kansi» ja loi hänen; sillä Thoi
sodei HadadEserin kansa: ja hänen kädesäns
olit hopiaiset, kullaiset jawastiset astiat.

11. Ne myosKuningas.Dawid pyhitti HEr-
mlle, sen hopian jakullan kansi», tum hän py-
hitti HERralle taitilda patanoilda, jotta han
»vaatinut oli alans.

12. Syriasta ia Moabista, Ammonin lap-
silda, Philistereildä, Amalekitereilda: w'n

myös



2. Samuelin 8. 9. 10. Luk.352
myös HadadEserin Rehobin pojan Zoban Ku-
ningan saalista.

13. Ia Dawid teki hänens tuuluisaxi, kos-
ka hän palais lyömästä Snrialaisia suolala-
ros, kahdexantoistatymmendä tuhatta.

1 Aica K. 18: 12. Ps. 6°: 2.

14. Ia hän asetti «vartiat toto Edomiin, ja
koto Edom oli Dawidin sillä HERm
autti Dawidia tunga ikänäns hän meni.

'

2 Kun. 8: 20, 22.

iii. 15. Niin oli Dawid kaiken Israelin Ku-
ningas : ja hän toimitti Lain jaoikiuden taitel-
le Kansallensa.

16. Ia Joab Zerulan poika oli soMMton
päällä: mutta losaphat Ahiludin poika oli
Kantzleri. 1.2°: 2;. 1 Aika K. ,8: ,5.

17. Zadok Ahitobin poika ja Ahimelek Ab-
latharin poika, olit Papit: Semja oli kir-
joittaja.

18. Benaja lojadan poika oli Krethin ia
Plethin päällä: jaDawidin pojat olit Papit.

iKun. i:;8. i Aika K. 18: 17.

9. Luku.
1. Dawid saa tiedon Jonathanin pojasta Me-

phibosethistä, joka ramba oli. ". <Osotta lau-
piuden händä kohtan.
i. Dawid sanoi : olleko joku wielä jäänyt

Saulin huonesta, tehdäxeni laupiuden
Jonathanin tähden hänelle.

2. Niin oli yxi palwelia Saulin huonesta
Ziba nimeldä', sen kutzuit he Dawidin tygö:
IaKuningas sanoi hänelle: oletkos Ziba? hän
sanoi : olen , sinun palwelias. *l. 16:1.

z. Kuningas sanoi: ongo wielä joku mies
Saulin huonesta, etta mina Jumalan laupi-
uden tekisin hänelle'? Ziba sanoi Kuningalle:
wielä on siellä Jonathanin poika, ramba jal-
woistc».f * 1 Sam. 22:14, «. 51.4:4.

4. Kuningas sanoi hänelle: kusa hän on?
Ziba sanoi Kuningalle: katzo, hän on Lodaba-
risa, Makirin Ammielin pojan huonesa.

n. 5. Niin Kuningas Dawid lähetti, ja
andoi hanen tuoda Lodabarista Makirin Am-
mielin pojan huonesta.

6. Koffa Mephißoseth Jonathanin Saulin
pojanpoika tuli Dawidin tygö, langeis hän

kasivoillmS ja kumarsi. Ia Dawid sanos-Mephißoseth! hän wastais: tasa minä olensinun palwelias. '

7. Dawid sanoi hänelle, älä pelkä, Mminä totisest teen laupiuden sinun kansas,
nathanin sinun Isas lähden: ja minä anna»sinulle kaikki sinun Isäs Saulin pellot jällens'
ja sinä syöt jotapaiwä leipää minun pöydäl»
däni.

8. Hän kumarsi, ja sanoi: kuta olen minäsinun palwelias, ettäs käänsit sinus kuolluenkoiran* puolen, niinkuin minä olen?
* 1 Sam. 24: ,<-. 2 Sam. ;: 8.

9. Niin kutzui Kuningas Ziban, Saulinpalwelian, ja sanoi hänelle: minä olen anda-
nut sinun Herras pojalle kaiken sen kuin Sau-lin oma on ollut, jakoko hänen huonensa oma.

io. Niin pitä sinun, ja sinun lapses, ja pal-
welias, weljelemän hänen peldojans, ja kor-jaman sinun Herms pojalle leiwäci jarawin,
noxi. Mutta Mephißoseth sinunHerras pol-
ka * syö jotapäiwa leipää minun poydäldäni.
Ia Ziballa oli wiisitoistatymmendä poikaa, ja
kaxitoistakymmendä pulweliam. ' l. ,6: ».

11. Ia Ziba sanoi Kuningalle: kaikki kuin
minun HerraniKuningas on palweliallens käs-
kenyt, teke sinun palwelias : ja Mephißoseth
syökän minun pöydäldäni, niinkuin yxi Kunin-
gan lapsista.

12. Ia MephiVosethillä oli yxi wähä poika
nimeldä Mikaa; mutta kaikki kuin Ziban huo-
nesta olit, olit MephiVosethin palweliat.

13. Ia Mephißoseth asui lerusalemisa; sil-
lä hän söi jotapäiwä Kuningan pöydäldä: ja
hän ondui molemista jalwoistansa.

iv. Luku.
1 Hanon piika ne palweliat, jotka Daw>>

lähetti händä lohduttamaan, n. Se pilka ran-
gaista» sodalla. iv. Syrialaiset lannistetan wast«
udesta.
I. tappahdui, että Ammonin lastenKu-

ningas kuoli: ja hänen poikans Hano»
hallitzi hänen siasans. * , Aila K. 13: >.

2. Niin sanoi Dawid : minä teen laupiuden
Hanonin Nahaxen pojan kansa, niinkuin ha-
nen Isäns teki laupiuden minun kansani: ,a

läheltl
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lähetti palwelians lohduttamaan händä, hänen
Uns tähden: Kosta Dawidin palweliat tu-
lit Ammonin lasten maahan;

, Niin sanoit Ammonin lasten ylimmäiset
Hermllens Hanonille: luuletkosDawidin tun-
moittawan sinun Isääs sinun silinäis edesä,
että hän on lähettänyt lohduttajat sinun tygös?
estos luule hänen lähettänen palwelioitansa
Kaupungim tutkistelemaan ja «vakoimaan ja
häwittämään? . . ...

4. Silloin otti Hanon Dawldm palweliat,
ja ajeli puolen heidän parmäns, ja leittais
puolen heidän maatteistans liki suolilvyöhön
asti: ja lasti heidän menemään.

;. Kosta se Dawidille ilmoitettin, lähetti
hän heitä wastan, sillä miehet olit suuresti pil-
katut: jaKuningas andoi heille sanotta: olkat
siihenasti lerihos, tuin teidän partanne kasiva,
ja sitte tulkat jällens.

11. 6. Kosta Ammonin lapset näit itzens hai-seman Dawidin edesä *; lähetit he ja palk-
kaisit Syrialaiset Rehobin huonesta jaZobas-
la, kaxikymmendä tuhatta jalkamiestä: jaKu-
ningas Maatalda tuhannen miestä, jalsto-
bilda kaxitoistakymmendä tuhatta miestä.

*i Mos. ,4:20. 1 Aika K. 15»: <l.
7.Kosta Dawid sen kuuli, lähetti hän loa-

bin, koko urhollisen sotajoukon kansa.
8. Ia Ammonin lapset läxit ja sääsit sodan

Kaupungin portin eteen. Mutta Syrialaiset
Zobasta, Rehobista, Istobista ja Mankasta,
olit erinänsä kedolla. * '

1 Aika K. iy: 7.
9. Kosta Joab näki sodan asetetuxi mastan-sa, edestä ja mta; walitzi hän kaikista Israelin

parhaista miehistä, jaasetti itzens Svrialaisia
wastan.

10. Ia muun wäen andoi hän weljens Abi-
sain käden ala; joka asetti itzens Ammonin lap-
sia wastan.

ii. Ia hän sanoi: jos Syrialaiset tulemat
minua moimallisemnmxi, niin tule minun au-
leni: jos Ammonin lapset joutumatsinua moi-
wallisemmaxi, niin minä Mlen sinun apuus.

12. Ole miehullinen, ja olkan, wahwat mei-
dän Kansan» edestä, ja meidän JumalammeKaupungein edestä: mutta HERm tehkönniinkuin hänelle telwollinen on.'

13. Ia Joab läxi matkaan ja se wäti tuin
hänen kansans oli, sotimaan Svrialaisia was-
tan : jahe pakenit hänen edestänsä.

14. Jakosta Ammonin lapset näit Syria-
laiset pakeneman, pakenit he myös Abisain e-
des ja menit Kaupungiin: Niin palais Joab
Ammonin lasten tykö, ja tuli Jerusalemiin.m. 15. Ia kosta Syrialaiset nait heitäns
Ismelilda lyödyn, totounnuit he yhteen.

16. Ia Hadad Eser lähetti ja tuotti Syria-
laiset toiselle puolelle wedm , jahe tulit Hela-
miin: ja Sobat HadadEserin sodanpäämieS
meni heidän edellänsä.

17. Kosta se Dawidille ilmoitettin, kokois
hän kaiken Israelin, ja meni Jordanin ylitze,
ja tuli Helamiin: ja Syrialaiset asetit itzens
Dawidita wastan, sotimaan hänen kansans.

18. Mutta Syrialaiset pakenit Israelin edes-
tä, jaDawid löi heistä, seitzemän sataa wau-
nua, ja neljäkymmendä tuhatta mtzasmiestä:
Löi hän myös Sobatin sodanpäämiehen, että
hän siinä tuoli. i Aika K. ,9: iz

19. Kosta kaikki ne Kuningat näit, jotkao-
lit HadadEserin alla, heitäns lyödyxi Ismelil-
da, teit he Israelin kansi» rauhan, ja olit heil-
le alammaiset: ja Syrialaiset ei uffaldanet
Ammonin lapsia enämbi autta.

11. Luku.
l. Dawid läheltä loabin sotaan, jalange iye

huoruteen kotona Urian emännän BathSedan
kansa. v. BathSeba tule rastaxi: Dawid ku-
yutta Urian kotia ja miellyttele händH emändän
sä tygö, waan turhaan, «i. L.ähcttä hänentaas
sotaan, kirjoiturella loabin tygö, että Uria
piti toimitettaman wiholliselda sodasa lapetta ;

joka myös tapahtu. iv. Dawid kuultuansa U
rian kaatunexi otta BethSeban emännäxensä
i. kosta se aika joudui »vuodesta, jolla

<>) Kuningasten tapa oli sotiin mennä, lä-
hetti Dawid loabin ja palweliansa hänen
kansans, ja kaiken Israelin hukuttamaan Am-
monin lapsia, ja he piiritit Rabban; mutta
Dawid jäi Jerusalemiin.

i Aika K. iy: 8. l.20: i.
2. Ia tapahtui, että Dawio ehtopuolella

nousi wuoteldansa, ja käystendeli Kuningan
huonen katon päällä, ja näki katon pääldä
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waimon pesemän itziäns: ja waimo oli sangen
ihana näkyänsä.

3. Ia Dawid lähetti ja andoi kysyä »vai-
moa, ja sanoi: eikö tämä ole BathSeba Eli-
amin tytär, Urian sen Hetherin emändä.

4> Ia Dawid lähetti sanansaattajat ja an-
doi tuoda hänen. Ia tuin hän mli hänen ty-
göns, makais hän hänen kansans, mutta hänpuhdisti itzens saastaisudestansa *, ja hän pa-
lais huoneseensi». '

3 Mos. 15: ,8, 19.n. 5. Ia waimo tuli rastaxi, ja lähetti ja
ilmoitti sen Dawidille, ja sanoi: minä olen
rastaxi tullut.

6. Niin lähetti Dawid loabin tygö, sano-
den : lähetä minun tugöni Uria se Hetheri: Ia
Joab lähetti Urian Dawidin tygö.

7. Ia kosta Uria tuli hänen tygöns, kysyi
Dawid: jos Joab jaKansa rauha» olisit, ja
jos som menestyis?

8. Ia Dawid sanoi Urialle: mene huone-sees ja pese jalkas. Ia kosta Uria läxi Kunin-
gan huonesta, seumis händä kohta Kuningan
herkku.

9. Ia Uria pani lewätä Kuningan huonen
owen eteen, kusa kaikki hänen Herrans palwe-
liat mataisit, ja ei mennyt huoneseensi».

10. Kosta Dawidille sanottin: ei Uria ole
mennyt huonesems, sanoi Dawid Urialle: et-
kös tullut matkasta? mixes mennyt huonesees?

11. Mutta Uria sanoi Dawidille: Arkki, ja
Israel ja Juda makawat majoisa*, minun
Herrani Joab, ja minun Herrani palweliat
makawat kedolla, ja minä menisin huoneseen
syömään, juomaan ja makamaan emändäni
tykönä? niin tottakuin sinä elät ja sinun sielus
elä, en tee minä sitä. " 4Mos. ,1: 6.

1 Sam. 4: 4
12. Dawid sanoi Urialle: niin ole wielä tä-

mä päiwä tasa, huomena lasten mmä sinun
menemään. Niin Uria oli sen päiwän lerusa-
lcniisa ja toisin päiwän.

13. Ia Dawid kutzui hänen kansans syö-
mään ja suomaan, ja juowutti hänen; Ia eh-
tona lari hän ulos, japani wuotesemsi» lewä-
tä Herrans palwelioitten kansi», ja ei mennyt
huoneseensi».

lii. 14. Huommeldain kirjoitti Dawid loa-
bin tyc.o kirM: ja lähetti sen Urian myötä.

is. Ia hän kirjoitti kiriaan sanoden: pan,
gal Uria tomimman sodan eteen, ja täälkätteitänne hänen tytöäns takaperin, että hä>,lyooäisin ja kuolis.

16. Kosta Joab oli Kaupungin edesa, asettihän Urian siihen paikkaan, kusa hän wäke«mimmät sotamiehet tiesi oleman.
17. Ia kosta miehet läxit Kaupungista ja so.

deit loabia wastan, kaaduit muutamat Da-widin pawelioista : ja Uria se Hetheri myöskuoli.
18. Niin Joab lähetti, ja andoi sanoa Da»widille kaikki sodan menot.
19- Ia kasti sanansaattajalle, sanoden: kos-kas olet puhunut kaikki sodan menot Kunim

galle:
20. Ia josniin on että Kuningas «vihastu,

ja sano sinulle: mixi te niin lähes Kaupungita
astuitte sodalla? ettäkö te tiennet, että muu-
rin pääldä paistatan?

21. Kuka löi Abimelekin lerußesethin po-
jan"? eikö waimo paiskannut myilynkiwen
tappalda muurista hänen päällensä, että hän
kuoli Tbebezesä f? mixi te astuitte niin lähes
muuria ? Niin sano: sinun palwelias Uria He-theri on myös kuollut. * Duom. 6: ,2.

-x Duon», y: 52.
iv. 22. Sanansaattaja meni, ja tuli ja jut-

teli Dawidille kaikki nämät, joidentähden Jo-ab hänen lähettänyt oli.
23. Ia sanansaattaja sanoi Dawidille ne

miehet moitit meidän, ja tulit ulos kedolle
meidän tygömme; mutta me löimme heidän
takaperin Kaupungin portiin asti.

24. Ia ambujat ambuisit muurista sinun
palweljoitas , ja tapoit muutamim Kuningan
palweljoista: ja sinun palwelias Uria se Hethe-
ri on myös kuollut.

25. Dawid sanoi sanansaattajalle: sano näin
Ioabille: älä sitä pahaxes pane, sillä miekka
snö nyt yhden nyt toisen, wahwista sota Kau-
pungita mastan , ettäs kutistaisit sen: ja wah-
wista sinä händä.

26. Ia kosta Urian emändä kuuli miehens
Urian kuollen, murhetti hän miestänsä.

27. Sittekuin hän oli murhettinut*, lahelN
Dawid, jaandoi hänen tuoda huoneseenia, ia

hän
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Un tuli hänen emännäcenft, ja synnntti hä-
nelle pojan : Mlnra si «li paoa HERran
«desiä ,

Dawid reki. " Syr. ,2:1,

I 2. Luku.
i Nathan HERralda lähetetty, saattaDawi-

din, wertauxeUa ia rangaistuxen ilmoiturclla ,

tatumuxeen. n BathSeban lapsi kuole; jaSa-
lomon svndy. 'ii Raupungi Rabba woitetan
Dawidilda , jaAmmonitat rangoitan.

l. stza HERm lähetti Nathanin Dawidin ty-
gö. Kosta hän tuli hänen mgöns, sa-

noi hän hänelle: kaxi miestä oli yhdesä Kau-
pungisa, toinen rikas mtoinen koyha.

2. Rikkalla oli anvan paljo lambaita ja
karjaa.

z. Mutta köyhällä ei ollut mitan muuta tuin
yxi waha karitza, jonga hän ostanut oli, ja
elättänyt sen, ja kaswattanut suurexi, jara-
witzi sm tykonäns lastensa kansa; joka myös
soi hänen leipäns palasta, ja joi hänen juo-
maastiastansa, ja makais hänen syissänsä, ja
se oli hänelle niinkuin tytär.

4 Mutta kosta rikkalle miehelle tuli wieras,
eiraffinnut hän otta omista lambaistans ja
karjastansa, walmistaxens wiemlle, joka hä-
nen tygöns tullut oli: mutta otti sen köyhän
miehen lamban, ja»valmisti wiemlle, joka hä-
nen tyaöns tullut oli.

5. Niin Dawidin wiha julmistui suuresti si-
tä miestä wastan, ja sanoi Nathanille: niin
totta kuin HERra elä, se mies on kuoleman
lapsi, joka sen teki.

6. Niin nlyös pitä hänen maxaman neljä-
kertaisesti sen lamban'; että hän sen tehnyt
on, ja ei säästänyt sitä. '

, Mosi 22: 1.

7. Niin sanoi Nathan Dawidille: sinä oletse mies. Niin sano HERm Israelin Juma-la: minä olen «voidellut" sinun Israelin Ku-
ningaxi , ja minä olen pelastanut sinun Sau-
lin kädestä. '

1 Sam ,6: 1,.

8. Ia olen andanut sinulle sinun Hermshuonen, ja hänen emändäns sinun syliis: ja
olen andanut sinulle Israelin ja ludan huo-
nen: ja jos siinä »vähä on, niin minä sen jasen lisän sinulle.

9. Mixis katzoit HERran sanan ylön, teh-

dcn pahaa hänen silmäins edesä? Urian sen
Helherm olet sinä lyönyt miekalla*, ja hänen
wauuons olet sinä ottanut sinulles, emännän:
mutta hänen olel sina tappanut Ammomn las-
ten miekalla. * l ~: 15, 24.

ie». Niin ei pidä myös miekan latkaman si<
nun huonestas ijankaikkisesti; ettäs olet katzo-
nuc minun yion, ja Urian sm Helherm emän-
nän ottanut sinulles emännäxi.

11. Nain sanoHEßra: taho, minä herä-
tän pahuden sinua wastan sinun omasta huo-
nestas', ja otan sinun emandäs sinun silmäis
nähden, ja annan ne lähimmäiselles, ja hän
mata sinun emändäis siwusa waltiana päiwä-
nä. f "l. ,5: 10. -x 5 Mos. 28.- ,<,. 2 Sam. 16:22.

12. Sillä sinä olet sen tehnyt salaisesti; mut-
ta minä teen tämän toto Israelin edes, jaAu-
ringon edesä.

13. Niin sanoi Dawid Nathanille: minä
olen sondia lehnyr HGRraa roastan". Na-
than sanoi Dawidille : niin on HER-
ra sinun sisndis orranur pois, ei sinun pi-
dä kuoleman, f "Ps.s». -l Syr. 47: 1;.

14. Mutta ettäs tämän työn kautta saatit
HERran wiholliset pilkkuinaan, pitä sen po-
jan, jotasinulle syndynyt on, totisesti kuoleman.

il. 15.Sitte meniNathan huoneseensi»: Mut-
ta HERm löi lapsen, jonga Urian emändä
Dawidille synnyttänyt oli, että se sairasti kuo-
lemallansa.

16. Ia Dawid etzei lumalata lapsen täh-
den: ja Dawid paastois paljo, ja mmi, ja
makais von maan päällä.

17. Niin nousit hänen huonens «vanhimmat
nostamaan händä maasta: mutta ei han tah-
tonut, eikä syönyt leipää heidän kansansa.

18. Seitzemändenä päiwänä kuoli lapsi: ja
ei Dawidin palweliat tohtinet sanoa hänelle
lasta kuollexi: sillä he ajattelit: katzo, kosta
lapsi wielä eli, puhuimma me hänen kansans,
ja ei hän kuullut meidän ändämme, kuinga
paljo enämmin hän tulis murhellisexi, jos me
sanoisimme hänelle: lapsi on kuollut?

19.Kosta Dawid näki pallveliansi» hiljaxens
puhuman, ymmärsi hän lapsen kuoltexi; ja sa-
noi pallveljoillms: kuoliko lapsi? he sanoit:
kuoli.
Vv2 20. Ia



20. Ia Dawid nousi maasta, pesi itzens ja
woiteli, ja muutti toiset wattet ylönsä: ja me-
ni HERmn huoneseen, ja rukoili: jatuli to-
tians, ja andoi mokaa etens panna ja söi.

21. Niin sanoit hänen palwelians hänelle:
mitä se on kuins teet? lapsen eläisä paastoisit
sinä ja itkit: mutta lapsen tuoldua, nouset si-
nä ja syöt.

22. Hän sanoi: lapsen eläisä minä paastoi-
sin ja itkin; sillä minä ajattelin: tuta tietä, jos
HErra on minulle armollinen, että lapsi eläis.

23. Mutta nyt on se kuollut: mitä minun
pidäis «vielä paastonmn: raidanZo minä hä-nen enä jällensruoda? minä menen hänenrygönsä, mmm ei hän palaja minun ry-
göni.

24. Ia koffa Dawid oli lohduttanut eman-
dätäns VathSebam, meni hän hänen tygöns,
ja lemais hänen tykönänsä: ja hän synnytti
pojan, jahän kutzui hänen nimens Salomo*,
jaHERm rakasti händä.

*

i Asta K. 22: 9. Match.,: 6.
25. Ia hän lähetti hänen Nathan Prophe-

Mn käden ala, ja kutzui hänen ledidjah,
HERran tähden.

m. 26. Niin sodei Joab Ammonin lasten
Rabbatha wastan, ja»voitti sen Kunningalli-sen Kaupungin.

27. Ia Joab lähetti sanansaattajat Dawi-
dille; ja andoi janotta hänelle: minä olen so-
tinut Rabbatha"' wastan, ja olen.»voittanut
mesi Kaupungin. , *

, Aika K. 20: '1.
28. Niin totoa nyt jäänyt Kansi», ja piiri-

tä Kaupungi, ja «voita se; etten minä sitä
»voittaisi, ja minulle siitä nimi olisi.

29. Niin Dawid kokois kaiken Kansan, ja
matkusti Rabbathaan ja sodei sitä wastan, ja
woitti sen.

zo. Ia otti heidän Kuningans Kruunun hä-
nen päästänsä, joka painoi leiwistän kuldaa,
ja kallita kiwiä, ja se pandin Dawidin pää-
hän : ja hän «vei paljo saalista Kaupungista
ulos. i Aika K. 20: 2.

31. Ia Kansan, joka siellä oli, johdatti
hän ulos. ja pani sahaan, mumhaudoille ja
kirwes töihin, ja käytti heidän tiilihautoja
myöden: Niin hän teki kaikille Ammonin lasten

Kaupungeille: IaDawid jakaikki Kansas
lais Jerusalemiin. , Aika K. «,: ~

'"^

1; Luku.
i. Amnon haureudesta syttynet häwäile ste»puolensa Lhamarin, jarupe händä sitte wib».maan. ii. Absalom Lhamarin täysiweli tavv«sentähdenAmnonin. m. Dawid saatuansa «3ta sanoman, murhehti: Absalom pakene I<d<.sänsä tvgö Gesuriin. "'

tapahtui sitte, että Absalomilla Dawl-din pojalla oli kaunis sisar, jonga nimioli Thamar: ja Amnon' Dawidin poika ra-kasti händä. ".,,:,.

2. Ia Amnon saatti itzens tustisansa sairansisarms Thamarin tähden; sillä hän oli neitzy-Ia näyi työläxi Ammonin silmäin edesä hänel-le jotakin tehdä.
3. Mutta Amnonilla oli ystäwä, jokakutzut-tin lonadab, Simmn Dawidin weljen poi-

ka : ja lonadab oli sangen kawala mies.
4. Han sanoi hänelle: Kuningan poika,

mixis niin laihaxi tulet vauva pailväldä? etkös
minulle sitä sano? niin sanoi Amnon hänelle:
minä rakastan Thanmrim minun weljeni Ab-
salomin sssarta.

5. lonadab sanoi hänelle: laste sinus «vuo,
tesees, ja teestele itzes saimxi: kosta siis sinunIsäs tule katzomacm sinua, niin sano hänelle:tulkan minun sisareni Thamar ruokkiman mi-
nua, ja wqlmistamaan ruokaa minun eteni,
että minä näkisin ja sossin hänen kädestänsä.

6. Niin Amnon pani lewätä, ja teesteli ihens
saimxi: Kosta Kuningas mli händä katzo-
maan, sanoi Aiunon Kuningalle: tulkan mi-
nun sisareni Thamar walmistamaan minun
eteeni taxikin herkkua, että minä söisin hänenkädestänsä.

7- Niin lähetti Dawid sanan Thamarille
huoneseen, ja andoi hänelle sanoa: mene mel-
jes Amnonin huoneseen, ja malmista hänelle
ruokaa.

8. Thamar meni weljens Amnonin huone-seen, ja hän makais wuoteesa: ja hän otti tai-
kinan, sotkui ja »valmisti sen hänen silmäins
edesä, ja kypsensi ne herkut.

9. Ia hän otti pannun, jakaasi hänen eteen-
sä, »vaan ei hän tahtonut syödä. Ia Amnon

sanoi:
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smoi' andakat kaikki mennä ulos minun ty-
köäni: niin menit kaikki ulos hänen tyköänsä.

10 Niin sanoi Amnon Thamarille: kanna
ruoka Kamariin syödäxeni tädestäs. Niin Tha-
mar otti herkun, jonga hän malmistanne oli,
,a kandoi Kamariin weljens Amnonin tygö.

11 Ia kuin hän mritzi hänelle syödä, tar-
un hän hänen, ja sanoi hänelle: mle «uinun
sisareni, jamaka minun kansani.

12. Mutta hän sanoi: ei minun weljeni, älä
minua hätväise; sillä ei niin pidä tehtämänIs-
l-aelisä: Älä tee tätä hulluutta.

, Mos »o: 17. 5 Mos. 27: 2,.

15 Kuhunga minun pidäs minun häpiäni
jalyttämän? Ia sinä tulisit niinkuin yxi tyh-
mä Israclisa. Puhu paremmin Kuningan
kansa, sillä ei hän minua sinulda tiellä.

,4. Mutta ei hän tahtonut tuulla händä;
maan moitti hänen, hälväis ja makais hänen.

1;. Sitte wihais Amnon hända sangen suu-
rella lvihalla; niin että wiha jolla hän händä
wihais oli suurembi, tuin rakkaus ennen oli,
jolla hän händä rakasti: Ia Amnon sanoi hä-
nelle: nousijamme.

16. Mutta hän sanoi: eikö tämä pahus ole
suurcmbi kuin se toinen, kuins olet tehnyt mi-
nun kansani, ettäs minun ajat ulos. Mutta
ei hän tahtonut kuulla händä.

17. Waan kutzui nuorukaisensa, joka hän-
dä palweli, ja sanoi: aja tämä ulos minun
tykoöni: ja sulje omi kiinni hänen jälkeensä.

18. Ia hänen ylläns oli kirjawa hame: sil-
lä senkaldaisilla hameilla olit Kuningan tyttä-

ret »vaatetetut, niinkauwan kuin he olit neitzet.Ia kosta hänen palwelians oli hänen ajanut
ulos, ja sulkenut owen hänen jälkeensä:

19- Heitti Thamar tuhkaa pääns päälle, ja
lewais sen kirjawan hamen rikki, joka hänenylläns oli: ja pani kätms päänsä päälle", ja
huusi luennesäniä. * Jer. 2: 27.

11. 20. Ia hanen weljens Absalom sanoi hä-nelle: ongo sinun weljes Amnon ollut sinun
kansas? ole äneti minun sisareni: se on sinunweljes, älä sitä niin pane sydäämees. Niinthamar jäi yrinäiseri weljens Msalomin huo-ne>een.

21. Iakosta Kuningas Dawid kaikki nämätmull, wihastui hän sangen suuresti.

22. Mutta Absalom ei puhunut Amnonille
pahaa eli hywää: waan Absalom wihais Am-
nonim, että hän hämäisi hänen sisarensa Tha-
marin.

23. Kahden wuoden perästä andoi Absalom
keritä lambaimnsa Baal Hazorisa, joka on
Ephmimin tykönä: ja Absalom kutzui kaikki
Kuningan lapset.

24. Ia Absalom tuli myös Kuningan tygö,
ja sanoi: katzo sinun palweliallas owat nyt
lammasten teritziät*, minä rukoilen että Ku-
ningas palwelioinmsi» tulis palweliansi» tygö.

* 1 Sam. 25: ~ »s.
25. Mutta Kuningas sanoi Absalomille: ei

niin minun poikani, älkämme kaikki mengö,
ettem me tekisi sinulle waiwaa: Ia kosta hän
suuresti rukoili händä, ei hän kuitengan tahto-
nut mennä, maan siunais händä.

26. Absalom sanoi: jollet sinä tule, niin
salli minun weljeni Amnon käydä meidän kan-samme: Kuningas sanoi hänelle: mitä hän
mene sinun kansas?

27. Niin Absalom waadei händä, että hän
andoiAmnonin jakaikki Kuningan lapset men-
nä heidän kansans.

28. Ia Absalom kasti palwelioillms, ja sa-
noi: ottakat waari kosta Amnon tule iloisexi
miinasta, jaminä sanon teille: lvökätAnmon,
niin Mppatat händä, älkät peljätkö: sillä mi-
nä olen sen teille kästenyt, olkat rohkial ja mie-
hulliset siihen.

29. Ia Absalomin palweliat teit Amnonille
niinkuin Absalom kästenyt oli. Niin tuikki
Kuningan lapset nousit, ja jokainen istui muu-
linsa päälle *ja pakeni. *l. >z: y. »Kun 1: ~.

m. zc>. Ia kosta he wielä liellä olit, mli sa-
noma Dawidille, sanoden: Absalom on lyö-
nyt taitt, Kuningan lapset, niin ettei yxikän
heistä ole jäänyt.

31. Niin nousi Kuningas, jarewäis waat-
tensa rikki, ja heitti itzens maahan: ja kaikki
palweliat, jotka seisoit hänen ymbäriltäns, re-
wäisit waattensa rikki.

32. Niin wastais lonadab Simeon Dawi-
din «veljen poika, jasanoi: älkön minun Her-
rani asetelko, että kaikki nuorukaiset Kunin-
gan lapsista owat tapetut, waan ainoastans
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Amnon on kuollut: sillä se on ollut Absalomin
mieleia, siitä päiwästä tuin hän hawäis hä-
nen sisarensa Thamarin.

zz. Nlin älkön minun Herrani Kuningas
pango svdämmellensä, ajattellm, että kaikki
Kuningan lapset owat kuollet: sillä Amnon on
ainoastans kuollut.

34. Ia Absalom pakeni: japalwelia, joka
wartiana oli, nosti silmänsä janäki, ja katzo,
suuri joukko Kansaa tuli tiellä toinen loisens
perästä, wuoren siwulda.

35. Niin lonadab sanoi Kuningalle: katzo,
Kuningan lapset tulemat: niinkuin sinun pal-
welias sanonut on, niin on myös tapahtunut.

36. Ia kuin hän puhunut oli, katzo, Kunin-
gan lapset tulit, korotit änensä ja itkit. Ku-
ningas ja kaikki hänen palwelians itkit myös
suurella itkulla.

37. Mutta Absalom pakeni ja meni Thai-
main Gcsurin Kuningan Amihudin pojan ty-
go*; Mutta hän murhetti poikansa tähden ne
päiwat. * 1.,: ~

38. Mutta sittekuin Absalom oli paennut ja
matkustanut Vesuriin, oli hän siellä kolme a-
jastaitaa.

Z9. Ia sen jälken lakkais Kuningas D»wio
menemästä Absalomia wastan: sillä hän oli jo
lohdutettu Amnonin jälken, jokakuollut oli.

14. Luku.
1. Thekoan waimo loabin neuwosta, lepvttä

Dawidin armoon Absalomia kohtan. >~ Absa-
lom noutan Jerusalemiin, waan kieldän Rv«
«ingasta näkemästä, m 2lbsalomin kauneus ja
läpsit iv. Absalom pääse 2. wuoden perästä
Isänsä kaswoja näkemään.
i. kosta Joab Zerulan poika ymmärsi,

Kuningan sydämen olewan Absalomia
wastan.

2. Niin Joab lähetti Thetoaan*, ja andoi
tuotta sieldä toimellisin waimon ,

ja sanoi hä-
neste: teeffele nyt sinus murhellisexi, ja pue
murhewaattet päälles, ia älä woitele sinuas
öljyllä; waan ole niinkuin ioku waimo joka jo
kauwan aikaa on murhettinut jotakuta kuol,
lutta. '

2 Aika K. Il: 6.
z. Ia mene Kuningan tygö, ja puhu näin

ja näin hänen kansans: Ia Joab pani >awhänen suuhunsa.
4. Ia ko,! a Thekoan waimo tahdoi pulM

Kuningan tan«a, langeis hän maahan ka!woillenza, kumarsi, ,a sanoi: aum min»,.
Kuningas.

5. Kuningas sanoi hänelle: mikä sinun on'hän sanoi: minä olen tosin lestiwaimo, ja nn>nun mieheni on kuollut.
6. Ia sinun piikallas oli kaxi poikaa: ne rii»telit testmänsa kedolla, ja ettei siellä ollut joka

heidän eroitti; niin löi toinen sen toisen, j«
tappoi hänen.

7. Ia katzo, nyt nouse koko sukukunda sinun
piitaas wastan, ja sano: anna tänne se joka
»veljensä tappoi, lapetta hänen weljens sielun
edestä, jonga hän tappanut on, ja tehlä hän.da perittömäxi. Ia he tahtomat sammutta
minun tipenani, jota »vielä jäljellä on, ettei
minun miehelläni ensingän nime pidäis hänen
jälkms oleman maan päällä.

8. Kuningas sanoi mainiolle: mene kotiasi
ja minä tallen sinun puolestas.

9- Ia Thekoan »vaimo sanoi Kuningalle:
minun Herrani Kuningas, se pahateto olkon
minun päälläni, ja minun Isäni Hu »»en vaäilä:
mutta Kuningas ja hänen istuimens oikoi»
wiamin.

io. Kuningas sanoi: joka sinua wastan pu-
hu, tuo händä minun tygöni: ei hänen pidä
enämbi rupeman sinuun.

11. Hän sanoi: Aiateltan nyt Kuningas
HERmns lumalans päälle, ettei weren kos-
Mita* ylön monda olis kadottamaan, ja ettei
minun poikani surmatais. Hän sanoi: nim
totta kuin HERm elä, ei pidä hiuskanvakan
langeman sinun pojastas maan päälle.

*4Mos. 25:12.
12. Aa waimo sanoi: anna nyt sinun piikas

sanoa lotakin minun Herralleni Kuningalleni:
hän sanoi: sano.

13. Waimo sanoi: mixi sinulla on senkaltw
nen ajatus Jumalan Kansaa wastan? etta
Kuningas senkaltaisia sanoja puhunut on,nun»
tuin han tekis itzens wiallisexi, ettei Kuningas
anna tuotta tultiatansi» jällens:

14. SM me tosin kuolemme, ja M
renlMt
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«mmc niinkuin wesi maahan, jom ei pi-
dätetä*: jaei lumalakan henne ora pois,
waan ajarrele kaiteri, errei kulkia hänelda
Msis ulos.f ' Ps. 9°: 5.

5P5.,0: s. Hes. »8: 2;. l. ~: ii.
«. Niin olen minä nyt tullut puhumaan sen-

kaltaisia minun Herralleni Kuningalleni: sillä
Kansa on peljättanyt minua, ja sinun piikas
ajatteli: minä puhun Kuningan kansa, kuka
tietä että hän teke piikansa sanan jälken.

16. SilläKuningas kuule piikaansa, ja aut-
ta niiden kädestä, jotta minua jaminun poi-
kaani yhtä hamvaa Jumalan perimisestä eroit-
ta tahtomat. .

17. Ia sinun pukas ajatte!»: mmun Herra-
ni Kuningani sanat owat minulle lohdutuxexi:
sillä minun Herrani Kuningani on niinkuin
Jumalan Engeli; ja tuuldele hywän ja pa-
han ; sentähden myös HERm sinun lumalaS
on sinun kansas.

18. Kuningas wastais, ja sanoi »vaimolle:
ilä siis sala minuldasitä kuin minä kysyn sinul-
da. Waimo sanoi: minun Herrani Kunin-
gas, puhukan.

19. Kuningas sanoi: eikö loabin käsi oli
sinun kansas kaikisa näisä? waimo wastais,
ja sanoi: niin totta kuin sinun sielus elä mi-
nun Herrani Kuningas, ei ole yhtäkän oikial-
la eli wasemmalla kädellä paitzi sitä kuin minun
Herrani Kuningas sanonut on: sillä sinun pal-
welias Joab on minun kästenyt, ja on kaikki
nämät janat sinun piikas suuhun pannut.

20. Että minä niin täändäisin tämän asian,sen on sinun palwelias Joab tehnyt: mutta mi-
nun Herrani on toimellincn niinkuin Juma-lan Engeli, ja ymmärtä kaikki kappalet maan
päällä.

11. 21. Silloin sanoiKuningas Ioabille: ka-
bo, minä olen sm tehnyt: mene ja tuo nuoru-
kainen Absalom jällens.

22. Silloin langeis Joab kasivoillens maa-
han, kumarsi ja kiitti Kuningasta, ja sanoi:tänäpänä ymmärtä sinun palwelias minun
löytänexi armon sinun edesäs, minun HerraniKuningas: sillä Kuningas teke mitä hänenpalwelians sano.

"-Niin nousi Joab ja meni Gesuriin; ja
wl Absalomin Jerusalemiin.

24. Mutta Kuningas sanoi: anna hänenpoiketa huoneseensi», ja ei nähdä minun kasivo-
jani. Niin Absalom poitteis huoneseensa, ja
ei nähnyt Kuningan kasivoja.

m. 25. Ia toto Ismelis ei ollut yxikän mies
niin kaunis tuin Absalom, janiin suuresti ylis-
tettäpä: hamasta hänen tandapääftänsä niin
päänlateen asti ei ollut uhtätän »virhe hänesä.

26. Ia kosta hänen pääns terittin (se tapah-
dui »vihdoin joka wuosi, sillä se oli hänelle y-
lön rastas, niin että hänen piti sen teritzemän);
niin painoit hänen hiuxensa taxi sataa Sikliä
Kuningan vainon jälken.

27. Ia Absalomille syndyi kolme poikaa* ja
yxi tytär, se kutzuttin Thamar: ja hän oli kau-
nis waimo näöstä. * l. ,8: ,z.

iv. 28. Ia niin oli Absalom kaxi ajastaikaa
Jerusalemisi»; ettei hän Kuningan kasivoja
nähnyt.

29 Ia Absalom lähetti loabin perän, la-,
hettaxens händäKuningan tygö: ja ei hän tah-
tonut tulla hänen tygönsä: Hän lähetti toisen
kerran, waan ei hän tahtonut tulla.

30. Silloin sanoi hän palwelioillmsa: katzo-
kat sitä loabin pellon kappaletta »ninun sar-
kani «vieresä, ja hänen on siinä ohraa: mengät
ja pistäkät tuli siihen; niin pistit Absalomin
palweliat tulen siihen.

31. Silloin nousi Hoab ja tuli Absalomin
huoneseen, ja sanoi hänelle: miri sinun palwe-
lias owat pistänet tulen minun sarkaani?

32. Absalom sanoi Ioabille: katzo, minä
lähetin sinun peräs, ja annoin sanoa sinulle:
tule minun Mgöni, lahettäxeni sinuaKuningan
tygö, ja andaxeni sanoa: mixi minä tulin Ge-
surista? se olis minulle parembi että mina wie-
lä siellä olisin: niin anna minun nähdä Kunin-
gan tasivot: jos »nyös jokupahateko on minu-sa, niin mppakon minun.

33- Ia Joab meni Kuningan tygö, ja sa-
noi sen hänelle, ja hän kutzui Absalomin Ku-
ningan tygö: ja hän kumarsi Kuningan eteen
maahan kasivoillmsa: jaKuningas andoi suu-
ta Absalomin.

15. Luku.
1. Absalom fuonittele Ransan puolellensa, n.

Nosta kapinan Isäänsä Dawidia wastan >n
Dawid



Dawid pakene miehinensä, ja Ithai saa luwan
seurata, iv. Zadok ja Abiathar palajawat Ar-
kin kansa Jerusalemiin tiedonandajaxi. v. Hu»
sai palaja myös Ahitophelin neuwoo hämmen-
damään.
I. tapahtui sitte, että Absalom andoi wal-

mista itzellens »vaunut ja hewoiset; ja
wiisikymmendä miestä, jotka olit hänen edellä-
luoxicmsa. 1 Kun. 1:5.

2. Ia Absalom nousi »varhain huomencltain,
ja seisoi portitien wieresä: ja kosta jollakin oli
asiata tulla Kuningan tygö oikeuden eteen, ku-
tzui Absalom sen tygöns, ja sanoi: kusta Kau-
pungista sinä olet? koffa se sanoi: sinun palwe-
lias on uhdestä Israelin sukukunnista.

3. Niin Absalom sanoi hänelle: katzo, sinun
asias on oikia ja selkiä: mutta ei ole yxikän
siellä Kuningalda asetettu joka sinua kuulis.

4- Ia Absalom sanoi: kuka minun asetais
duomarixi maalla? että jokainen tulis minun
tygöni, jolla jotain asiata ja kaipamista on,
auttaxeni händä oikeuteen.

5. Ia kosta joku tuli hänen tygöns kumar-
tamaan händä; ojensi hän kätensä jatartui hä-
neen , ja andoi hänen suuta.

6. Niin teki Absalom kaikelle Israelille, kos-
ka he tulit oikeuden eteen Kuningan tygö: ja
niin warasti Absalom Israelin miesten sydämet

11. 7. Ia tapahtui neljänkymmenen ajasta-
jan perästä, että Absalom sanoi Kuningalle:
minä menisin ja täyttäisin lupauxeni kuin mi-
nä lupaisi!, HERralle, Hebronisa.

8. Sillä silloin kuin minä asuin Gesuris -

Syriasi», lupais sinun palwelias lupauxen,
ja sanoi : kosta HERra tuo minun kerran Je-
rusalemiin jällens, palwelen minä HERraa.

* 1. ,,: ,8.

9. Kuningas sanoi hänelle: mene rauhasi».
Ia hän nousi ja meni Hebroniin.

iQ. Mutta Absalom oli lähettänyt wakojat
kaikkiin Israelin sukukundiin, ja käffi sanoa:
kosta te saatte kuulla torwen änen, niin sano-
kat: Absalom on Kuningas Hebronisa.

ii. Mutta Absalomin kansa meni kaxi sataa
miestä Jerusalemista, jotka olit kuttzutut: mut-
ta ne !»»enit heidän yxikertaisudesans, eikä mi-
tan asiasta tiennet.

i2. Ia Absalom lähettisen Giloniterin perän, Dawidin neuwonanda-jan, hänen Kaupungistans Gilosta, kosta häl»uhria uhrais: niin tehtin juuri wahwa liittoja paljo Kansaa lisännyi ja enäni Absalomintygö.
ili. ,3. Ia yxi tuli ja ilmoitti sen Dawidilleja sanoi: Israelin miesten sydän on käänd/nyt Absalomin jälken.
14. Ia Dawid sanoi kaikille palwelioillen-sa, jotta hänen kansans lemsalemis olit-nostan, ja paettamme; silla muutoin ei pääse

yxikän meistä Absalomin edestä: riendäkät n,e«
nemään, ettei hän akista karkaisi meidän pääl-
lemme, ja ottaisi meitä kiinni, ja wahingo,,
tzisi meitä ja löisi Kaupungim miekalla.

* Ps.;- 1.

15. Kuningan palweliat sanoit Kuningalle-.
mitä meidän Herramme Kuningas walitze,
katzo, tasa me sinun palwelias olemma.

16. Ia Kuningas käwi jalkaisin ulos, kai-
ken hänen huonensa kansa: mutta hän jättl
kymmenen jalkawaimoo huoneita wartioihe-
maan.

17. Iakosta Kuningas jakaikki Kansa olit
jalkaisin kaynet ulos, seisoit he kaukana huo-
neista.

18. Ia kaikki hänen palweliansa käwit hä-
nen tykönänsä, sitälikin myös kaikki Kretit ja
Pietit:' jakaikki Gethiterit kuusi sataa miestä,
jotka jalkaisin olit tullet Gathista, käwit Ku-
ningan edellä. 'l. 8: 18. l Kun. i : n.

i Aita K. 18: 17.
19. Ia Kuningas sanoi Ithaille sille Gethi-

terille: mixi sinä myös tulet meidän kansam-
me? palaja jaoleKuningan tykönä: sillä smi
olet muukalainen, ja olet tänne tullut sinun
sialdas.

20. Sillä eiläin sinä tulit, ja minun pidäis
tänäpän andaman sinun käydä meidän kan-
san,? mutta minä menen, kunga minä menen:
palaja sinä, ja wie sinun weljes myötäs: si-
nun kansas tapahtuton armo ja »vakuus!

21. Ithai wastais Kuningasta, ja sanoi,
niin totta kuin HERra elä, ja niin totta kuin
minun Herrani Kuningas elä, kusa ikänäns
minun HerraniKuningas on, olis se kuolema-

z6o is.Luk.2. Samuelin
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sa eli elämäsä, siellä pila myös sinun palwe-
ljas oleman.

22 Dawid sanoi Ityaille: tule ja tao mei-
dän kansamme. Ia niin käwi Ithai se Ge-
lhiteri, ja kaikki hänen miehensä, jakaikki lap-
set kuin hänen kansans olit.

2z. Ia kaikki maakunda itki suurella anella,
ja kaitri wäti meni kansi»; Ia Kuningas kä-
wi Kldronin * ojan ylitzen, ja kaikki Kansa
käwi edellä korwen tietä. loh. ,8: ».

IV. 24. Ia katzo, Zadok myös oli siellä ja
kaikki Lewimt jotka hänen kansans olit, ja he
kannoit Jumalan liiton Arkin, japanit ylös
Jumalan Arkin: Ia Ablathar meni ylös, sii-
henasti kuin kaikki »väki tuli Kaupungista.

2;. Niin sanoi Kuningas Zadokille: kanna
Jumalan Arkki Kaupungiin jällens: jos minä
löudän armon HERmn edesä, niin hän tuo
minun jällens, ja anda minun hänen nähdä,
jahänen majansa. Ps.-?: 4.

26. Mutta jos hän niin sano: et sinä ole mi-
nulle otollinen: katzo, tasa minä olen: hän
tehkon minulle mitä hän tahto!

27. Ia Kuningas sanoi Papille Zadokille:
sinä näkiä", palaja rauhasa Kaupungiin :ja
molemmat teidän poikanne teidän kansanne,
Ahlina; s sinun poikas jaJonathan Ablatha-
rin poika. *

, Sam. 9:9. -Z- 2 Sam. ,7: '7.
28. Katzo, minä odotan silla tasaisella ke-

dolla korwesa, siihenasti kuin teildä sana tule,
tekemään minulle tiettäwäxi.

29. Niin Zadok ja Ablathar kannoit Ju-malan Arkin Jerusalemiin, jaolit siellä.
30. Mutta Dawid meni ylös öljymäen pai-

taa myöden, ja itki käydesänsä, jahänen pääns
oli peitetty', jakäwi kengätä: niin myös kaik-
ki Kansa» tuin hänen kansans olit, peitit pään-
sä, ja täyden astuit ylös ja itkit.

*l. ,9:4. Esth. 6:».
31. Ia kosta Dawidille ilmoitettin Ahito-pbel olewan liitosa Absalomin kansa, sanoih«n: HERra, ree Ahirophelin neuwo pch-

m^dexi.
V. 32. Ia kuin Dawid tuli kukkulalle, ku-

la lumalata rukoiltin: katzo Husai Amkiteri
kohmis hända rewäistyllä hameila*, ja mul-daa hänen päänsä päälle. '

» Mos. ,7: 34.

.33- laDawid sanoi: jos sinä seuratminua,
niins olet minulle kuormaxi :

34- Mutta jos sinä palajatKaupungiin, ja
sanot Absalomille: minä olen sinun palwelias.
Kuningas, joka ennen sinun Isääs olen kau-
wan palwellut, ja tahdon olla nyt sinun pal-
welias: Ia näin sinä minulle teet Ahitophelin
neuwon tyhjäxi. 1.,7: 7.

35. Eikö Zadok ja Ablathar Papit, ole si-
nun kansas? jakaikki mitäs kuulet Kuningan
huonesa, ilmoita Papille Zadokille jaAbla-tharille.

36. Katzo, heidän kaxi poikaansa owat siel-
lä heidän kansans, Ahimaa; Zadokin poika, ja
Jonathan Ablatharin poika : niiden kansa te
saatte läheltä minulle mitä te kuuletta.

37. Niin Husai Dawidin ystäwä meniKau-"
pungiin: ja Absalom tuli Jerusalemiin.

16. Luku.
i. Ziba tule Dawidin tygö elatuxen kansa, ja

walhehtele Mephibosethin päälle, n. Simei ki-
roile Dawidia, jaDawid saldi hända. m Hu-
sai tule Absalomin tygö. vi. Absalom, Ahlto-
phelin yllytyxestä, maka Isänsä jalkawaimoin
kansa kaikkein nähden.
i- kuin Dawid oli wähä käynyt alas wuo-

<>) ren kukkulalda ', katzo, kohmis hänen
Zibaf Mephißosethin palwelia kahdella sittu-
loitulla aasilla, joidenpäällä oli kaxi sama lei-
pää, ja sata rypälettä rusinoita, ja sata ry-
pälettä fikunita, ja leili miinaa. *l. 15: ,<,.

2. Niin sanoi Kuningas Ziballe: mitäs näil-
lä tahdot tehdä? Ziba sanoi: .aasit pitä ole-
man Kuningan perhelle, joilla he ajaisit, lei-
wät ja sikunat pallveliollen, joistahe söisit, ja
wiina heidän juodaxensa, kosta he wäspwät
korwesa.

3. Kuningas sanoi: kusi» on sinun Herras
poika *? Ziba sanoi Kuningalle: katzo, hän jäi
Jerusalemiin: sillä hän sanoi: tänäpänä pitä
Israelin huone andaman minulle »ninun Isä-
ni Waldakunnan. f *l. 9: io. 51. 19:17.

4. Kuningas sanoi Ziballe: katzo, kaikki
kuin MephiVosethillä on, pitä sinun oleman:
Ziba sanoi: minä rukoilen nöyrästi, anna mi-

Zz nu i,
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nun löytä armo sinun edesäs, minun Herrani
Kuningas.

il. 5. Kosta Kuningas Dawid tuli Bahu-
rimiin: katzo, sieldä tuli yxi mies Saulin huo-
nen sugusta, Simei nimeldä Gemn poika, se
laxl ulos ja kiroili täydesänsä. l. 19: ,9.

l Kun.»: 8.
6. Ia paisteli kiwiä Dawidin puoleen, ja

kaikkia Kuningas Dawidin palweljoim was-
tan: sillä kaikki Kansa jakaikki ne wäkewät
olit hänen oikialla ja wasemalla puolellansa.

7. Ia Simei sanoi näin tiroillesans händä:
ulos, ulos tänne sinä »verikoira, sinä Belia-
lin mies.

8. HERm on nmxanut sinulle kaiken Sau-
lin huonen weren, ettäs olet tullut hänen sia-
ansi» Kuningaxi. Ia on HERm andanut
waldakunnan sinun pojalles Absalomille: ja
katzo, nyt sinä olet sinun pahudesas, sillä sinä
olet «verikoira.

9. Silloin Abisai lerulan poika sanoi Ku-
ningalle: pitäkö tämän kuolluen koiran* ki-
roileman minun HerraniKuningasta s ? minä
menen ja lyön yäneldä pään pois.
* 1 Sam. 24: 15. 2 Sam. 9:8. -s 2Sam. 19: 21.

10. Kuningas sanoi: te Zerulan pojat, mi-
tä minun on teidän kansanne? anna hänen
kirom *: silla HERra on hänelle sanonut:
kiroile Dawidira: kuka raita sanoa:
Mixis niin reer? * , Kun. 2: 9, ;6, 46.

11. IaDawid sanoi Abisaille jakaikille pal-
welioillmsa: katzo, minun poikani, joka mi-
nun kupeistani tullut on, seiso minun hengeni
perään: mixei siis pidä myös leminin pojan?
andakat hänen kiroilla: sillä HERra on hä-
nelle sanonut.

12. Mahm tapahtua: HERm katzo minun
Miheljäisyttäni: ja HERm maxa minulle hy-
lvällä, sen kuin hän minua tänäpänä kiroile.

13. Ia Dawid meni «väkinens tietä myö-
den; mmm Simei käwi hänen kohdallans
mäen wiertä myöden, ja käyden kiroili heitä,
laffetti kiwiä hänen puoleensa, ja misteli mul-
daa.

14. Ia Kuningas waelsi, ja kaikki Kansa
tuin oli hänen kansans oli wäsyxisä; ia hän
lewäis siiliä.

m. 15. Mutta Absalom jakaikki
melin miehet, tulit lemsalemiin; ja Ahito-phel hänen kansans.

16. Kosta Husai se Amkiteri Dawidin ystH,
wä tuli Absalomin tygö, sanoi hän Absalomil-le: Kuningas eläkön, Kuningas eläkon!

17. Absalom sanoi Ansaille: ongo si-nun laupiudes ystäwätas kohtan? mixes men-
nyt ystälväs kansa?

18. Husai sanoi Absalomille: ei niin; mutta
jonga HERm walitze, ja tämä Kansa, ja
kaikki Israelin miehet, hänen minä olen, ja
hänen kansans minä Pysyn.

19. Sitälikin, kemstä minun pidäis palwe-
leman? eikö hänen poikans edesä? niinkuin mi-
nä olen palwellut sinun Isäs edesä, niin minä
myös tahdon olla sinun edesäs.

IV. 20. IaAbsalom sanoi Ahitophelille: pi,
tätät neuwoo mitä meidän pitä tekemän?

21. Ahitophel sanoi Absalomille: maka Isäs
jalkawaimoin kansi», jotka hän on jättänyt
huonetta martioitzemaan*; niin koko Israelsaa kuulla sinun tehnexi Isäs haisemaan, ja
taittein kädet wahwistemn siitä, jotka sinuntykönäs owat. 1.,5 ti6.

22. Niin teit he Absalomille majan katon
päälle: ja Absalom makais kaikkein Isäns jal-
kawaimoin kansi», kaiken Israelin nähden.

l. 12: ii.

23. Kosta Ahitophel neuwoa andoi, sillä a-
jalla oli se niinkuin joku olis kysynyt lumalal-
da jostakin asiasta: kaikki niin olit Ahitophelin
neuwot niin Dawidin kuin Absalomingin ty-
könä.

17. Luku.
i. Ahitophel neuwo kohta karkamaan Dam»

din päälle. 11. Husai teke neuwollansa Ahtto»
phelin neuwon tyhjäri, ja anda tiedon Dawi-
dille. lii. Ahitophel hirtä iyensä: Absalom on
walmis tappeluxeen: Dawidilletuodan elatusta.
I. stza Ahitophel sanoi Absalomille: minä wa,

litzen nyt kaxitoistakymmendä tuhatta
miestä, ja nousen tänä yönä ajamaan Dawl-
dia takaa.

2. Ia minä kartan hänen päällensä, nM
kauwan kuin hän on wäsynyt ja heiko käM:



17. Luk. Kirja. 363
Kosta minä hänen peljätä, että kaikki Kan-
sa pakene kuin hän en tykönäns on; niin lyön
minäKuningan nxinänsä. *l. ,6: 14.

, Ia palautan kaiken Kansan sinun tygös.
Kosta jokainen on sinun tygös palautettu, niin-
kuins anonut olet, niin kaikki Kansa on mu-

4. Se näyi oikia oleman Absalomille ja kai-
kille wanhimmille Ismeissä.

;. Mutta Absalom sanoi: kutzuttakon myös
Husai se Amkileri; ja tuultamme mitä hän
tästä asiasta sano.

li. 6. Ia kosta Husai tuli Absalomin tygö,
puhui Absalom hänelle, sanoden: näitä Ahi-
tophel on puhunut, sano sinä, pitäkö meidän
niin tekemän, mikka ei?

7. Niin Husai sanoi Absalomille: ei ole se
hywä neuwo, tuin Ahitophel tällä haawalla
andanut on.

8. Ia Husai sanoi wielä: sinä tunnet hywin
sinun Isäs ja hänen miehensä, että ne owat
wäkewät ja wihaisit sydämestä niinkuinkarhu,
joldapojat owat otetut kedolla pois: on myös
sinun Isäs sotamies, ja ei yöttele wätensä
kansa.

9. Katzo, nythän on lymyttänyt itzensä jo-
hongun luolaan, eli johongun muuhun paik-
kaan .jos se nyt tapahduis, että he nyt alusi»
kaatuisit, jase kuin sen kohm kuulis, niin hän
sanois: siellä on tapahtunut suuri tappo sen
Kansan seasa, jottaAbsalomia seuraisit.

io. Niin rupeis todella jokainenpelkämään,
joka muutoin on mätemä sotamies, jonga sy-
dän on tuin jalopeuran sydän: Sillä kaikki
Israel tietä, että sinun Isäs on wäkewä, ja
ne owat jalot sotamiehet jotka hänen kansans
owat.

n. Mutta sitä neuwoa minä annan, että
sinä kokoat sinun tygös kaiken Israelin, ha-
masta Danista VerSebaan asti *, niin mon-
da kuin sanda on meren reunalla: ja sinä itze
menet heidän kansans heidän seasansa.

* Duom. 20: 1.
i2. Niin me kartamme hänen päällensä, ku-

si» paikasi» me hänen ikänäns löydämme, ja
tarkan, hänen päällens, niinkuin kaste lange
«aan päälle: etten me yhtäkän jätä jäljelle

kaikista hänen miehistänsä kuin hänen kansans
owat.

13- Mutta jos hän toto itzens johongun
Kaupungiin, niin pitä toto Israelin siihen
Kaupungiin heittämän köissiä; ia me »vedäm-
me se »virtaan, siihenasti ettei siitä löytätän
tilve.

14. Niin sanoi Absalom ja jokainen mies Is-raelista: Husain Amkiterin neuwo on parem-
bi tuin Ahitophelin: Mutta HERra asetti sen
niin, että Ahitophelin hywä neuwo estettin, että
HERm simttais Absalomille onnettomuden.

15- Ia Husai sanoi Papille Zadokille ja Ab-
latharille: niin ja niin on Ahitophel Absalo-
mia jaIsraelin manhembia neumonut: mutta
minä olen niin neumonut.

16. Niin lähettäkät nyt tiirusti mattaan,
ja ilmoittatat Dawidille ja sanotat: älä ole
yötä kedolla korwesa, mutta riennä pois, ettei
Kuningas nielläis, ja kaikki mäki tuin hänen
kansans on.

17. Ia Jonathan ja Ahimaaz seisoit Roge-
lin lähten tykönä *, ja yxi piika meni ja sanoisen heille, jahe menit ja sanoit sen Kuningas
Dawidille: sillä ettei he ustaldanet näyttä
itzens, että he olisit tulletKaupungiin.

* Jos, 15: 7. l. 18: ,6. 2 Sam. ,5:27.
18. Mutta yxi palwelia sai heidän nähdä,

ja ilmoitti Absalomille: Ia he menit nopiasti
molemmin matkaansa, ja tulit Vahurimisi»
yhden miehen huoneseen, hänellä oli kaiwo kar-mnosansa: ja he astuit siihen sisälle.

19. Ia «vaimo otti peitten, ja lewitti kai-
won päälle, ja hajotti surwotuita herneitä sen
päälle; niin ettei sirä tundunut.

2Q. Koffa Absalomin palweliat tulit wai-
mon tygö huoneseen: sanoit he: kusi» on Ahi-
maaz ja Jonathan? waimo sanoi heille: he me-
nit moin »vähän ojan ylitze. Ia kosta he olit
etzinet ja ci mitan lyotänet, menit he Jerusa-
lemiin jällens.

21. Ia kosta he olit mennet pois, nousit he
taiwosta ylös, ja menit matkaans, ia ilmoitic
Kuningas Dawidille, ja sanoit Dawidille:
nostat ja mengät kiirusti «veden ylitze; sillä niin
janiin on Ahitophel pitänyt neuwoa teitä was-
tan.

Zz 2 »2. Sil-
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22. Silloin noustDawid jakaikki wäri, kmn

hänen kansans oli, ja meni ennen päiwän toit-
tamata Jordanin ylitze, ja ei yxikan puuttu-
nut heistä, joka ei tullut Jordanin ylitze.

m. 23. Kossa Ahitophel näki ettei hänen neu-
wons jälken tehty, satuloitzi hän aasinsa, nousi
ja meni huoneseens, ja hänen Kaupungiins,
ja toimitti huonens menot, ja hirtti itzensä: ja
niin hän kuoli, ja haudattin hänen Isänsä
hautaan.

24. Ia Dawid tuli Mahanaimiin: jaAb-
salom meni Jordanin ylitze, hän jakaikki Is-
raelin miehet hänen kansans.

25. Ia Absalom asetti Amasim loabin sia-
an sodan päämiehexi *. Ia Amasa oli le-
tmn sen lesreeliterein poika, joka makais A-
bigailin Naharen tyttären tykönä Zerulan si-saren, loabin äitin. f iz.

-Z- 1 Aika K 2: 16, 17.
26. Mutta Israel ja Absalon sioitit itzens

Gileadin maalle.
27. Kosta Dawid oli tullut Mahanaimiin,

toi Sobi Nahaxen poika, Ammonin lasten
Rabbathista ', jaMakir Amnielin poika Loda-
barista, ja Barsillai Gileaditeri Roglimistä.

' l. 12:26.
28. Makaus »vaatteita, maljoja, sawioas-

tioim, nisuja, ohria, jauhoja, tuiwamita
tähkäpäitä, papuja, herneitä, ja tuleteltuja her-
neitä.

29. Hunajata, «voita, lambaita, jalehmän
juustoja, ne kannoit he Dawidille ja mäelle,
joka hänen kansans oli, mwinnoxi: silla he a-
jattelit: Kansa rupe isomaan, »väsymään ja
janonman korwesa.

18. Luku.
1. Dawid jaka wäkensä Absalomia wastan, ja

kaste Absalomia säästellä. « Lappelus tapah-
tu: Absalom woitetan: jää rippumaan tam»
meen, ja siinä tapetan. m Dawid saatuansa
tästä tiedon , sure kowasti poikansa kuolemata.
!. l>a Dawid silmäili Kansan, kuin hänen

tykönäns oli, ja pani päämiehiä tuhan-
den ja satain päälle.

2. Ia lähetti Kansasta kolmannen osan lo-
abin kansa, ja kolmannen osan Abisiun Zeru-

pojan loabin «veljen Mnia, ja kolman-nen osan Ithain sen Gethiterin kansa. I<>Kuningas sanoi Kansalle: minä menen koluamyös teidän kansanne.
3. Mutta Kansa sanoi: älä mene: M jos

me joudumme pakenemaan, ei he meistä totte-le: jos puoli kuole meistä, ei he siitä pidä lu-kua; sillä sinä olet niinkuin kymmenen tuhattamiestä: Se on parembi, ettäs tulet meillä a»
wuxi Kaupungista. l. 2,: ,7.

4. Kuningas sanoi heille: mitä te luulettateillen olewan hywäxi, sen minä teen. Ia Ku-ningas seisoi portilla, jaKansa k.lwi sadoin ja
tuhannin ulos.

5. Ia Kuningas kasti loabia, Abisaita ja
Ithaim, sanoden: mengät silviästi nuorukai-sen Absalomin kansi»: ja kaikki Kansa kuuli
Kuningan «vamman jokaista päämiestä Abso-lomista.

11. 6. Ia koffa Kansa mli wäliälle Israelia
wastan; niin oli sota Ephmimin metzallä.

7. Ia Israelin Kansa lyötin siellä Dawi-
din palwelioilda ; että sinä päiwänä tapahdui
sangen suuri tappo: (ja kaadui) kaxikymmen-
dä tuhatta miestä.

8. Ia sota hajotettin sillä kaikkeen maahan:
ja metzä surmais usiamman sinä päiwänä Kan,
sasta, kuin miekka.

9. Ia Absalom kohmis Dawidin palweliat
ja ajpi Muulilla: Ia kuin Muuli mli oxaisen
paxun tammen ala, mrtui hänen päänsä* tam-
meen, ja hän jäi rippumaan taiwan ja maan
»välille, mutta Muuli juoxi matkaans hänen
aldansa. * l. 14: 26.

ic>. Kosta yxi mies sen ilmoitti hän
Ioabille: ja sanoi: katzo, mina näin Absalo-
min rippulvan tammesi».

11. Ia Joab sanoi miehelle joka sen hänelle
ilmoitti: katzo, näitkös sen? mires lyönyt hän-
dä siitä maahan? niin minä olisin minun puo-
lestani andanut sinulle kymmenen hopiapennin-
gilä ja yhden wyön.

12. Mies sanoi Ioabille: josminä olisin saa-
nut punnittuna tuhannen hopiapenningitä mi-
nun käteeni, en niinä wielä siittetän olis kät-
täni satuttanut Kuningan poikaan: silla Ku-
ningas kasti meidän tuuldemme sinua ja Abl-

siuta
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saim ja Ithaita, sanoden: pitäkät waari nuo-
lukaisesta Abfalomista

lg. Eli jos mmä wielä lotatlN wäarytm teh-
nyt olisin sieluni wahingoxi; (sillä ei Kuningan
edes mitan salattu ole), niins olisit ollut mi-
nua wastan

14 Joab sanoi: en minä enämbi sinun ty-
könäs wiiw» : ja otti kolme keihästä kätems,
ja pisti ne Absalomin sydämeen, kosta hän
wielä tammesi» eli.

15. Ia kymmenen nuorukaista loabin aset-
ten tandaista piiritit hänen: he löit ja tapoit
Aosaioniin.

16. Niin puhalsi Joab Vasunaan, jaKan-
sa palais ajamasta Israelia Mta: sillä Joab
tahdoi armahm Kansaa.

17. Ia he otit Absalomin, jaheitit metzäsäsuureen kuoppaan, ja panit suuren tiwirout-
kion hänen päällensä. Ia koto Israel pakeni
kukin maiallcnsi».

18. Waan Absalom oli pystyttänyt itzellens
pahan eläisänsä, se seiso Kuningan laxosa-:
sillahan sanoi: ei minulla ole yhtän poikaa (2):
olkon tämä sentähden minun nimeni muiston.
Ia kutzui sen patzan nimelläns, joka wielä tä-
näpän kutzutan Absalomin paitaxi.

* 4 Mos. 14: 17.
(2) ne pojat joista l. 14: 27. puhutan» olit fnollet.
m. 19. Ahimaaz Zadotin poika sanoi: minä

juoxen nyt, ja ilmoitanKuningalle, HERmnsaattanexi hänelle oikeuden hanen mihollistmskäsistä.
20. Joab sanoi hänelle: et sinä yhtän hywääsanomam wie tänäpän, «vie toisna päiwänä

sanomim: waan ei sinun pidä tänäpänä sa-
nomam saattaman; sillä Kuningan poika onkuollut.

21. Mutta Joab sanoi Kusille: mene, ja il-
moita Kuningalle mitäs nähnyt olet. Ia Kusikumarsi Joabia ja juoxi.

22. Mmm Ahimaaz Zadotin poika sanoiwielä kerran Ioabille: maikka mitä olis, minä
luoren myös Kusin peräsä. Joab sanoi: mixi
!>nä juoxet minun poikani: et sinä wie yhtenyywaa sanomam.

23. Hän wastais: waikka mitä olis, minä
'«oxe. Hän sanoi hänelle: juoxe. Niin Ahi-

maaz juoxi kohdastans, jaennättiKusin.
24. Mutta Dawid istui kahden portin wai-

hella : jawartia meni portin kohdalle, muurin
katon päälle, nosti silmäns, ja näki miehen
juoxewan yxinänsä.

25. Ia wartia huusi ja sanoi sen Kuningalle.
Kuningas sanoi : jos hän on yxin, niin hän on
hywä sanantuottaja: ja hän aina juoxi ja tuli
lähemmä.

26. Niin wartia näki toisen miehen juoxe-
wan, ja huusi owen wartialle, jasanoi : katzo,
yxi mies juoxeyxinäns. Kuningas sanoi: se
on myös hywä sanantuottaja.

27. Wartia sanoi : minulle näky ensimäisen
juoru, niinkuin se olis Ahimaaxen Zadokin po-
jan juoxu. Ia Kuningas sanoi: se on hywä
mies ja tuo hywää sanomata.

28. Ahimaaz huusi ja sanoi Kuningalle:
Nauha. Ia kumarsi Kuningan edes maabcm
kasivoillensa; ja sanoi: kiitetty olkon HERra
sinun lunialas, joka ne miehet on andanut
sinun kätees, iotka nostit kätensä Herraa mi-
nun Kuumaastani wastan!

29. Kuningas sanoi : ongo nuorukainen Ab-
salon, rauhasi» ? Ahimaaz sanoi : minä näin suu-
ren metelin koffa Joab Kuningan palwelia- lä-
hetti minun sinun palwelias tänne, jaen minä
tiedä mikä se oli.

30. Kuningas sanoi: mene erinäns ja seiso
siellä. Ia hän meni erinäns ja seisoi siellä.^

31. Ia katzo, Kusi tuli, ja sanoi: tällä o-
wat hywät sanomat Herra minunKuningani,
HERra on saattanut tänäpän sinulle oikeuden,
kaikkein kädestä jotka nousit sinua wastan.

32. Kuningas sanoi Kusille: ongost nuoru-
kainen Absalom rauhasa? Kusi sanoi: tapah-
tuko» niin minunHerrani Kuningan wihollisil-
le, kuin nuorukaiselle on tapahtunut, ja kai-
kille niille, jotka heitäns asettamat sinua »vas-
tan, sinulle wahingoxi!

33. Niin tuli Kuningas murheisiinsa, ja me-
ni portin ylistupaan, ja itki; jasanoi menne-
säns näin: minun poitan Absalom! minun
poikan, minun polkan Absalom! o josta
minä olisin kuollur sinun edestäs , O Ab-
salom minun polkan, minun poitan!

19. Luku.3i 3
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19. Luks.

1. Joab nuhtele Dawidia sopimattoman mur-
heissa tähden, il. Dawid mene ja istu portille,
ja luyutan taas »virkaansa, ui. Simei ja Ziba
tulewat Dawidin tygö: Simei rukoile ja saa
annon. iv. lNephlboseth kandele Ziban päälle,
v. Barsilain nöyrys ja estelyo. vi. Israelin ja
luoan miesten riitä Dawidin tähden.
i. se ilmoitettin Ioabille: katzo, Kunin-

gas itke jasure Absalomia.
2. Ja sinä päiwänä oli «voitosta itku kaiken

Kansan seasa: sillä Kansa oli kuullut sinä päi-
wänä sanottaman, Kuningan oleman murhel-
li>en poikansa tähden.

3. IaKansa lymytti sinä päiwänä itzens, ja
ei tullut Kaupungiin; niinkuin joku Kansi»
wamsta itzens, jota häpe paelesans sodasa.

4. Mutta Kuningas peitti taswons, ja huu-
si suurella anella: Ah minun poltan Absalom!
Absalom minun voitan, minun poltan!

l. ,z: ~.

5. Niin Joab mliKuningan tygö huoneseen;
ja sanoi: sinä olet häwäimyt tänäpänä kaikki
sinun palwelias, jotka owat sinun, ja sinun
poikais, ja tytärtes, emändäis ja jaltawaimois
hengen, hädästä pelastanet tänäpänä.

6. Ettäs rakastat niitä kuin sinua wihawat,
ja «vihat niitä kuin sinua rakastamat: sillä tä-
näpänä sinä ilmoitit sinus ei lukua pitämän
sodan päämiehistä eli pallvelioistas: ja siitä
mina tänäpänä ymmärrän, että ios Absalom
ainoastans cläis, ja me kaikki olisimme tänä-
pänä kuollet, se sinulle kelpais.

il. 7. Nouse siis nyt ja käy ulos, japuhu
suloisesti sinun palwelioittcs tygo: sillä minä
mannon sinulle HERmn kautta, että jolles si-
nä käy ulos, niin ei ole yrikän mies sinun ty-
könäs tätä yötä: sse on sinulle pahembi, kun
kaikki se wastointäyminen jora sinulle hamasta
nuorudestas tähän asti tapahtunut.

8. Niin nousi Kuningas, ja istui portilla.
Ia se ilmoitettin kaikelle Kansalle, sanoden:
katzo» Kuningas istu portilla. Niin kaikki Kan-sa tuli Kuningan eteen; waan Israel oli paen-
nut itzekukin majoillensa.

9. Ia kaikki Kansa Israelin sukukunnista
riiteli testmäns, sanoden: Kuningas on meitä
auttanut meidän wihamiestemme käsistä/ ja

hän on meitä pelastanut Philistereildä: ja nyttäytyi hänen maakunnasta paeta Absaioniintähden.
io. Mutta Absalom, jonga me lvoitelimnumeillem, on kuollut sodasa, mixi te nyt olettaniin hiljaiset noutamaan Kuningasta?
11. Mmm Kuningas Dawid lähetti Pap-

pein Zadotin jaAblatharin tygö, ja kasti heil-
.le sanoa: puhukat «vanhimmille ludasi», sa-
noden: mixi le oletta «Viimeiset Kuningasta
kotians noutamaan? sillä kaiken Israelin puhe
oli ilmoitettuKuningan huonesa.

12. Te oletta minun weljeni, minun luuni
ja minun lihani: mixi te oletta «viimeiset nou-
tamaan jällensKuningasta?

13. Ia sanokat Amasalle: etkös ole minun
luuni ja lihani? Jumala tehtön minulle niin ja
niin jollei sinun pidä tuleman SoMherraxi mi-
nun edesäni loabin siaan sinun elinaitanas.

1.17:25. I Aika K. 2: 16» 17.
14. Ia hän käänsi taittein ludan miesten

sydämet niinkuin yhden miehen. Ia he lähetit
Kuningalle sanan: palaja sinä, ja kaikki pal-
welias.

15. Niin Kuningas tuli jällens: Ia kuin
hän lähestyi Jordania, olit kaikki ludan mie-
het tullet Gilgaliin menemään Kuningasta
wastan, jasaattamaan Kuningasta Jordanin
ylitze.

ill. 16. Ia Simei Gemn poika, leminin
pojan Bahurimista, kiiruhti itzens, ja meni
ales ludan miesten kansi» Kuningas Dawioi-
ta wastan.

17. Ia hänen kansans oli tuhannen miestä
Vmlaminista, oli myös Ziba Saulin huonen
palwelia wiidentoistakymmenen poikanS kansa,
ja kahdenkymmenen palweliansi» kansa: ja he
kiiruhtit heitäns Jordanin ylitze Kuningan
eteen. , ..

18. He »valmistit aluxet Kuningasta ,a ha-
nen palweljoitans ylitze «vietä, tehdäxens ma
Kuningalle mielen noutexi. Mutta Simei G<-
ran poika langeis polwillens Kuningan eteen
mennesänsä Jordanin ylitze.

19. Ia sanoi Kuningalle: minun Herran.,
älä lue minulle sitä pahatekoo, älä myös muis
tele sinun palwelias rikosta, jollahän sinun M
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Koitti Herm Kuningas, lähteisäs Jerusalemis-

alton Kuningas sitä sydämeens pango.
l.ls: 5-

-20. Sillä sinun palwelias tunde hänens
«yndiä tehneri, ja katzo, minä olen tänäpänä
lähtenyt ensimmäisnä koto Josephin huonesta,
Herraa minunKuningastani Mastan.

21. Mutta Abisai Zemlan poika wastais,
ia sanoi: eikö Simein sen edestä pidäis kuole-
man, että hän kirois HERmn »voideltua ?

l. 16: ).

22. Ia Dawid wastais : mitä minun on tei-
dän kansanne, te Zerulan pojat, että te mh-
dotte tänäpänä minulle tulla Satanaxi? pi-
deistö jongun tänäpänä kuoleman Israelista?
luulettako, etten minä tiedä tänäpän itzeni tul-
lexi Kuningaxi Israelisi» * *

i Sam. n: 1,.
2,. Sanoi siis Kuningas Simeille, ei sinun

pidä kuoleman: jaKuningas wannoi hänelle.
1 Kun. 2: y» 46.

IV. 24 Tuli myös Mephißoseth Saulin
poika Kuningasta »vastan, pesemättömillä jal-
woilla, ia ajelemattomalla parralla: ei hän
ollut myös pesnyt »vaatteitansa, siitä päiwäs-
tä kuin Kuningas läxi, ja rauhasi» jällens pa-
lais.

25. Kosta hän tuli Jerusalemisi» Kuningas-
ta wastan, sanoi Kuningas hänelle: mixes mi-
nun kansani tullut Mephißoseth?

26. Ia hän sanoi: Herra Kuningas »ninun
palweliani on pettänyt minun; sillä sinun pal-
welias ajatteli: minä satuloitzen aasin, ajan ja
ivacllan sillä Kuningan tygö; sillä sinun pal-
welias on onduwa.

27. Ia wielä päällisexi on hän kandanut mi-
nun Herrani Kuningan edesa sinun palwelias
päälle'; waan minun Herrani Kuningas on
kuin Jumalan Engeli, tee siis mitä sinulle on
kelwollinm s *1.i6:i»2. -i) l. 14: 20.

28. Silla koko minun Isäni huone, ei ole
muu ollut tuin kuoleman Kansi» minun Herra-ni Kuningan edesä: ja sinä oletpalwelias istut-tanut niiden sekaan, jotka sinun pöydäldas svö-
wät: mikä oikeus on minulla enä huuta Ku-
ningan tvoö?

29. Kuningas sanoi hänelle: mitäs tahdot
mambi puhua sinun asiastas? minä olen sano-

nut : sinun ja Ziban pitä kestinänne jakaman
pellon. l. ,6: 4.

30. Niin'Mephißoseth sanoi Kuningalle:
ottakan hän sen kokonans, että Kuningas mi-
nun Herrani on rauhasi» kotians palainnut.

V. 31. Ia Varsilla,' Gilmditeri tuli Rogli-
mistä *, ja meni Kuningan kansa Jordanin
ylitze, saattamaan händä Jordanin ylitze.

* l. ,7 : 27.
32. Ia Barsillai oli sangen ijälllnen, jokah-

dexankymmmen wuotinen : hän oli mwinnut
Kuningasta, kosta hän Mahanaimis" ol,: sil-
lä hän oli sangen jalo mies. *

1 Kun. 2: 7.
33. Ia Kuningas sanoi Barsilluille: seura

minua, minä rawitzen sinun minun kansani
Jerusalemisi».

34. Mutta Barsillai sanoi Kuningalle: kuin-
ga monda wuotta minulla enämbi on elä, että
minä menisin Kuningan kansi» Jerusalemiin?

35. Minä olen jo tänäpänä kahdexankymme-
nen ajastaikainm,tiedäisingö minä mitä hyiva
eli paha olis? eli maistaisto sinun palwelias
mitä hän syö ja juo? Mitta kuulisingo minä
sillen weisaitten ja laulaitten ändä? mixi si-
nun palweljas pidäis waiwaman Herraa mi-
nun Kuningastani?

36. Sinun palwelias mene «vähä Jordanin
ylitze Kuningan kansi»: mingätahden Kuningas
tahto minulle näin kosta?

"

37. Salli siis nyt sinun palwelias palaim
jällens, että minä kuolisin minun Kaupungi-
sani, jahaudataisin Isani ia Ailini hautaan:
ja katzo, tasa on sinun palwelias Kimeham,
hän mmgön minun Herrani Kuningan kansa:
ja tee hänelle mitä sinulle on kelwollinm.

38.Kuningas wastais : Kimehamin pitä seu-
mman minua ylitze, ja minä teen hänelle kuin
sinulle on otollinen, ja kaikki mitäs minulda
anot, teen minä sinulle.

39. Kosta kaikki Kansi» ja Kuningas olit
mennet Jordanin ylitze; andoi Kuningasßar-
sillain suuta, jasiunais händä, ja hän palais
totiansa.

40. Niin Kuningas meni Gilgaliin jaKi-
meham seumis händä: ja kaikki ludan mäki
olit saattanet Kuningasta ylitze, niin myös
puoli Israelin Kansasta.

VI. 4i.
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VI. 41. Ia katzo, silloin tulit kaikki Israelin

miehet Kuningan tygö, ja sanoit hänelle: mixi
meidän »veljemme ludan miehet owat »varas-
tanet sinun, ja wienet Kuningan perheillensä
Jordanin ylitze, kaikki myös Dawidin miehet
hänen kansansa.

42. Niin »vastaisit tatti ludan miehet niille
Israelin miehille: silläKuningas on meitä lähi-
ftlnbi, mixi te sentähden niin närkästytte? »vai
luulettato teellä me jollakulla olemma Kunin-
galda mwitut, mikka jotakin lahjoja saanet?

43. Niin Israelin miehet »vastaisit ludan
miehiä, sanoden: meillä on kymmenen osaa
Kuumaasi», enämmin myös Dawid meille tu-
le kuin teille, kuinga siis sinä olet minua niin
halwaxi lukenut: ettei minun olis sopinut m-
simmäisna olla minunKuningastani noutama-
si»? Mutta ludan miehet puhuit tuimemmin
tuin Israelin miehet. l. 5: ».

2Q. Luktt.
1. Seban kapina ,

ja Israelin luopumus Da-
widista. n Dawidin »varustaminenSebata was-
tan. m. Abelan Raupungin pelastus piirittä-
misestä jaSeban paha loppu.

l.gHsXutta siihen tuli yxi kuuluisa Velialin
"l mies, jonganimi oli Seba Bikrin poi-

ka leminista: Se soittiBasunalla, ja sanoi:
ci meillä ole yhtäkän osaa Dawidisi», eikä yh-
täkän perimistä Isäin pojasa, itzekukin palait-
kat» majacms

, O Israel. l. 19: 4».
2. Silloin jokainen Israelis luowui Dawi-

dista, ja seuraisit Sebataßikrin poikaa. Mut-
ta ludan miehet ripuit heidän Kuningasans
Jordanista Jerusalemiin asti.

u 3. Ia Dawid tuli kotiansa Jerusalemiin,
jaKuningas otti ne kymmenen jalkawaimon,
jotka hän oli jättänythuonetta wartioitzemaan,
ja andoi heidän kätkettä, ja elätti heitä, ja ci
mennyt heidän tygönsä: jahe olit sallvatut hei-
dän kuolemaans asti heidän leffeydesänsä.

4. IaKuningas sanoi Amasalle: kokoa mi-
nun tygöni ludan miehet kolmena päiwänä, ja
sinun pitä myös itze läsnä oleman, l. 19: ,;.

5. Niin Amasa meni kokomaan ludan mie-
hiä , ja hän wiiwyi määrätyn ajan ylitze.

6. Niin Dawid sanoi Abisaille: nyt Seba
Bikrin poika enämbi meitä wahingoitze kuin

Absalom: ota siis sinun Herras palweliat jc
aja händä takaa, ettei hän löydäis wahwomKaupungeim, japääsis meidän silmäin, edestä.

7. Silloin läxit hänen kansans loabin mie.het, jaKretit jaPietit, ja taitti wakewät.
he läxit Jerusalemista ajamaanSebataBikrinpoikaa mkaa.

8. Kosta he jouduit sen suuren mahan tygi
Gibeoniin, tuli Amasi» heidän eteens. MuttaJoab oli »vyötetty pääliswaatteisans, ja senpäällä miekan wyö, joka rippui hänen tupei.sans tupesi», jakosta hän käwi taisi se pudota.

9. Ia Joab sanoi Amasalle: olekkos rau-
hasi» minun weljeni? Ia Joab tarttui oikiallatädelläns Amasan partaan, suuta andaxensahänen.

ic>. Mutta ei Amasi» ottanut maana mie-
kasta tuin oli loabin tädesä: ja hän pisti sillihändä «vahaan, ja «vuodatti hänen sisallyxens
maalle*, eitä händä mä pistänyt, ja hän
kuoli. Mutta Joab ja hänen weljens Abisai
ajoit Sebata Bikrin poikaa takaa.

*
1 Kun 2: 5.

11. Mutta yxi loabin palwelioista seisoi HH,
nen tykönäns, ja sanoi: kuka tahto pitä loa-
bin ja Dawidin kansi», hän seumtan loabia?

i2. Mutta Amasi» makais tahrattuna lvere-
sä kestellä tietä. Kosta yxi näki sen että kaikki
Kansi» seisahti, siirsi hän Amasan tieldä kedol-
le, ja heitti waatten hänen päällensä; sillähän
näki että jokainen tuin hänen tygöns tuli, sei-
sahti siihen.

13. Kosta hän oli tieldä siirtty, meni jokai-
nen loabin jälken, ajamaan Sebata Vikrin
poikaa takaa.

m. 14. Ia hän waelsi taitti Israelin suku-
kunnat läpitze, Abelaan ja BethMaataan ja
koto Haberimiin: ja ne kotounnuit jaseuraisit
myös händä.

15. Mutta kosta he tulit, niin he piiritit hä-
nen Abelas VethMaatan tykönä, jarakensit
«vallinKaupungin ymbärins, joka seisoi muu-
rin tasalla. Mutta kaikki Kansa kuin loabinmyötä oli, tartais muuria kutistamaan.

16. Niin yxi toimellincn waimo huusi Kau-
pungista: kuulkat, tuultat: sanotat loabille,
että hän tule tänne lähes, minä puhuttelen
händä. 17. Kosta
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17 Kosta hän tuli hänen tygöns, sanoi wai-

mo: oletkos Joab? Hän wastais : olen. Wai-
mo sanoi hänelle: kuule piikas sanat; hän was-
tais: minä kuulen.

18. Ia hän puhui sanoden: muinan sanot-
tin: jokakysellä tahto, hän kysytän Abelasa,
ja niin se menestyi.

19 Minä olen rauhallinen m ustollinen
(Kaupungi) Israelisi»: ja sinä tahdot Mppa
sen Kaupungin, ja Aitin Israelisi»: mixis tah-
dot niellä HERran perimisen?

20. Silloin wastais Joab, ja sanoi: pois
se, pois se minusta, että minä nielisin ja hä-
witäisin. .

. .
. . .

21. Ei asia mm ole; «vaan yx. Mies Ephmi-
min wuorelda nimeldä Seba Bikrin poika on
nostanut kapinan Dawid Kuningasta wastan:
andakat hän ainoastans, jaminä erkanen Kau-
pungista. Ia »vaimo sanoi Ioabille: katzo,
hänen pääns pitä sinulle heitettämän muurin
ylitze.

, ,

22. Ia se waimo tuli kaiken Kansan tygo hä-
nen toimellansa: Ia he hakkaisit Sebanßi-
krin pojan pään pois, ja heitit Ioabille: Ia
hän soitti Basunalla, ja he hajoisit kaikki Kau-
pungin tyköö itzetutin majoinsa: mutta Joab
palais JerusalemiinKuningan tygö.

23. Ia Joab oli toto Israelin sotajoukon
ylitze*; waan Benalalojadan poika oliKre-
lin jaPletin ylitze. *l. B:,s.

24 Adomm oli weromhan haldia: losa-
phat Ahiludin poika oli Kantzleri.

25. Ia Seja oli kirjoittaja: ja Zadok ja
Abjalhar olit Papit.

26. Niin myös Im lairitheri oli Dawidin
ylimmäinen.

21. Luku.
i Nälkä wuodet Dawidin aikana, sen syy ja

lakauttaminen. 11. Dawidin Sangaritten ur-
hollisuus philisterein Sangareita wastan.
l. Dawidin aikana oli kallis aita kolme

>>) wuotta järjestänsä: JaDawid etzei HEr-ran kasivoja ". Ja HERra sanoi: Saulin
tähden, ja sm werihuonen tähden, että hän
tappoi Gibmlaiset." , Mos. 28:,°. 4M»s. 27:21.
.

2. Niin Kuningas andoikutzua Gibmlaiset,
la sanoi heille.: Mutta Gibmlaiset ei ollet Is-

Melin lapsista, waan jääneistä Amorereistä:
ja Israelin lavset olit wannonet heille', ja
Saul etzei heitä lyödäxensä wihans tiiwaudesa
Israelin ja ludan lasten edesä. ' los. ?: ,5:,?.

3. Niin sanoi Dawid Gibmlaisille: mitä
minun pitä teille tekemän? jämillä minun pitä
sen sowittaman, että te siunaisitte HERmn
perikundaa?

4. Niin wastaisit hända Gibmlaiset: ci ole
meillä tekemistä hopiasta eli kullasta Saulin ja
hänen huonensa kansa, eikä myös että joku
surmataisin Israelista. Hän sanoi: mitasta
te tahdotte että minä teille tekisin?

5. He sanoit Kuningalle: sen miehen joka
meitä hukutti ja aikoi semmoista meitä wastan;
että meidän piti tuleman niin häwitetyxi, ettei
meidän pitänyt seisowaiset oleman kaikisa Is-raelin maan rajoissa.

6. Hänen huonestansa annettakan meille sei-tzemän miestä hirttäremme heitä HERmn edes
Saulin Gibmsa, HERmn «valitun. Kunin-
gas sanoi: minä annan heidän teille.

7. Mutta Kuningas armahti Mephißose-
thiä Jonathanin Saulin pojan poikaa, senHERmn «valan tähden joka oli heidän »välil-
länsä, Dawidin ja Jonathanin Saulin pojan
wälillä. 1 Sam. ,8: z. I. 2c>: if, 2,, 42. 1.2,:,z.

8. Mutta Kuningas otti ne taxi Rizpan A-
jan tyttären poikaa, jotka hän Saulille st)n-
nyttänyt oli, ArmoNin ja MephiVofethin: ja
wiisi Mikalin Saulin tyttären (2) poikaa, jot-
ka hän Hadrielille Barsillain pojalle synnyttä-
nyt oli, joka oli, Meholatiteri.
(a) s. 0. sisaren poikaa, » Sam. 18: iy. eli» «uitin

Merab» toisella nimellä kutzutta myös Mikal
9. Ia hän andoi ne Gibmlaisten käsiin, ja

he hirtit ne wuorella HERmn eteen. Ia ne
seitzemän langeisit yhdellä haawalla : janiin he
surnmttin ensimmäisinä päiwinä elonajasta,
ohran leiktamisen alusi».

io. Niin Rizpa Ajan tytär otti sätin, ja le-
ivitti sen hänellms kalliolle elon alusta, siihen-
asti että wesi olis pisaroinut taiwasta heidänpäällensä: eitä sallinut taiwan lindujatulla hei-dän päällens päiwällä, eitä mehän petojarollä.

ii. Ia se ilmoitettin Dawidille, milä Riz-pa Ajan tytär Saulin jaltawaimo tehnyt oli.
12. IaAaa
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12. Ia Dawid läxi matkaan, ja otti Sau-
lin jahänen poikans Jonathanin luut labexen
asuwilda Gilmdisi»; jotka he Bethsim kadul-
da warastanet olit, josaPhilisterit heitä ripus-
tanet olit, siihen aikaan kosta he surmaisit Sau-
lin Gilboasa. , Sam. zi: n.

13. Ia otti sieldä Saulin luut, ja hänen
poikans Jonathaninluut: ja he kokoisit myös
niiden luut jotka ripustetut olit.

14. Ia he hautaisit Saulin ja hänen poi-
kans Jonathanin luut Venlaminin maahan
Zelaan *, hänen Isäns Kssin hautaan, ja he
teit kaikki niinkuin Kuningas heille kästenyt 0-
li: ja niin Jumala sowitettin sitte maakunnal-
le. * los. 18: 28.

11. 15. Niin taas nousi Philisterein sota Is-
raelia wastan : IaDawid meni sotimaan pal-
welioinens Philisterejä wastan : Ia Dawid
wäsyi.

16. Niin lesbi Nobesta, jota oli Naphan
lapsista, jongakeihän muta painoi kolmesataa
sikliä waste, ja hänellä oli udet sotaaset: hän
aikoi surmatta Dawidia.

17. Mutta Abisai Zerulan poika autti hän-
dä, ja löi sen Philisterin, ja tappoi hänen.
Niin Dawidin palweliat »vannoit hänelle, ja
sanoit: ei sinun pidä sillen menemän meidän
kansamme sotaan, ettes «valkeutta Israelista
sammutais. l. ,8: ~

18. Ia sen jälken tapahdui, että sota taas
nousi Gobisa Philisterejä wastan : ja Sibekai
Husathiteri löi Saphan, jota myös oli Ra-
phan lapsista. 1 Aika K. 2°: 4.

19. Niin sota wielä nousi GobisaPhilistere-jä wastan: ja Ghanan laere Orgiminin poi-
ka Bethlehemiteri löiGoljathin (2) sen Gethi-
terin, jongakeihän «varsi oli niinkuin jokukan-
gas orsi. (2) nimittäin lvcljeii , Aika K. 20: 5.

2Q. Sitälähin nousi wielä sota Gathisi»: ja
siellä oli yri pitkä mies, jolla oli kuusi sormemsssa, jakuusi warwasta jalwoisi», se on yh-
ten lukein neljäkolmatmtymmenda: hän oli
myös syndynyt Naphalle.

21. Ia kosta hän pilttais Israelia, löi hä-
nen Jonathan Simmnin Dawidin weljen
poika.

22. Nämät neljä olit syndynet Raphalle

Gathisa: ja he langeisit Dawidin ja hänenpalwelioittens kätten kautta.
22. Luku.

Löja kiitos wirresä Dawid, i Riitta luma-lata pelastuxen edestä, kaikista tussista, ii, Ilgj,
ye wiattomudestansa, ja Jumalan pyhydesti.m ylistä Jumalan apua wihollisiansa wastan.Hengellisellä tawalla ymmärretä» tämä Rristn-xen waldakunnasta.

Dawid puhui HERralle nämät »veisunsanat; sinä päiwänä jona HERm oli hä-nen »vapahtanut taittein wiholistensi» käsistä,
ja Saulin käsistä.

I. 2. Ia sanoi: HERm on minun kallioni,
ja minun linnani, ja minun wapahmjani.

, Mos. ,2: 4. Ps. 18: l. Ebr. 2: 12.

3. Jumala on minun wahani, johon
mina rurroan: minun kilpeni, ja minun
aurudenisanvi, ja minun warjellureni, ja
minun runeoani: minun wapahmjani, jo,
ka minun pelasta

> 4. Plistettäwätä HERma minä auxmi huu-
dan; jaminä »vapahdeta»» minun wihollisistani.

5. Sillä kuoleman aallotowat minun piirit-
tänet, jaVelialin ojat peljätit minun.

6. Helwetin sitet kiedoit minun, ja kuole-
man paulat ennätit minun.

7. Ahdistuxesani minä auxen huudan HER-
ma, ja minun Jumalani lygö minä huudan:
niin hän kuule minun änmi Templiftänsä, ja
minun parkuni tule hänen korwiinsa.

8. Maa järisi ja wapisi, ja miwan perustil-
xet liikuit: he »värisit, kosta hän wihastui.

9. Samu suitzi hänen sieramestans, ja ku-
luttawainen tuli hänen suustansa; niin että hii-
let siitä sytyit.

io. Hän notkisti miwat ja astui alas: ia
syngiä pimeys oli hänen jalkainsalla.

11. Ia hän astui Kerubimin päälle jalensi:
ja näkyi tuulen sultain päällä.

12. Hän pani pimeyden majaxi ymbärillew
sä , ja paxut jamedestä mustat pilwet.

13. Siitärikkaudesta hänen edesänsä, paloit
tuliset hiilet. ..

14. HERra jylisti taiwasa : se ylimmäinen
andoi pauhinansa.

15. Hän
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15 Hän ambuis nuolia ja hajotti heitä: hän
iffi leimauxet, japeljätti heitä.

,6 Ia niin ilmestyit meren kuhut, jamaan
oerustmet ilmannuit HERran kotvasta nuhte-
lemssesta, ja hänen siemmms hengen puhallu-

-17 Hän lähetti korkeudesta ja otti minun,
>a weti minun ulos suurista wesistä.

ig. Hän wapahti minun wäkewista wiholli-
sistani, «ninun wainollisildani jotkaolit minua
wäkewemmät.

. , , °, .. .

19. Ne ennätit mmun tuffapalwänam; mut-
ta HERm tuli minun turwaxeni.

20. Hän wei minun ulos lakialle, japelasti
minun; sillä hän mielistyi minuun.

21. HERra maxoi minulle minun wan-
hurstaudeni jälken: hän andoi minulle minun
kätteni puhtauden jälken.

22. Sillä minä pidän HERran tiet, ja en
ole jumalaloin minun Jumalalani mastan.

23. Sillä kaikki hänen oikeudens olvat mi-
nun silmäini edesä, jahänen käskyjänsä en mi-
nä tyköäni hylja.

. .
.

24 Waan olen «vaka hänen edesäns, ja
«väldan lvääryttä.

25. Sentähden kosta HERm minulle «van-
hurssauteni perästä, minun puhtauteni jälken
hänen silmäins edesä.

26. pahain kansa sina oler, ja roi,
mellisten kansa roimellinen.

27. puhdasten kansa sinä puhdas oler,
janurjain kansa fina nurja oler.

; Mos. 26: 24.
28. Sinä »vapahdat ahdistetun Kansan: ja

sinun silmäs owatkorkeita mastan, jasinä nöy-
rytät ne. Dan. 4: 24.

29. Sillä sinä HERra olet minun »valkeu-
teni: HERra »valaise minun pimeyteni.

3«. Sillä sinun tauttas minä sotawäen lä-
pitze juoxen, ja minun lumalasani karkan
muurin ylitze.

31. Jumalan tie on täydellinen *: HERranpuhe tulella koetellus: hän on taittein kilpi,
lotka hänen päällens ustaldawat.
- Ilm. K. l 5: ~ f Ps. 12: 7. Ps. 119: 14a.

San. l. ;c>: 5.
32. Sillä tuta on Jumala paitzi HERraa?

ja kuka on kallio paitzi meidän Jumalalamme?sMos. ,2:zy. 1 Sam. 2: ~

Jumala on minun wäkeydeni ja»voima-
ni : hän awa minuntieni täydellisesti. Ps.;,: 9.

34- Hän teke minun jalkanipeumintaltaisc-
xi, ja asetta minun korkeuden! päälle.

35. Hän opetta minun käteni sotimaan, ja
käsiwarlmi wastijoutze jännittämään.

Ps. 144: 1.

, 36. Ia sinä annoit minulle sinun autuudes
kilwen: jakosta sinä nöyrytät minun, teet si-nä minun suurexi.

37. Sinä lelvitit minun astelen»' minun alla-
ni, ja ei minun kandapääni limittynyt.

ui. 38. Minä ajan minun wihollisiani Mka,
ja häwitän heitä: ja en palaja ennenkuin minä
heidän hukutan.

39- Minä hukutan heidän jarundelen, ettei
heidän pidä nouseman, heidän täyty kaatua
minun jalkaini ala.

4<2. Sinä »valmistat minun »voimalla so-
man : sinä taiwutat minun aleni ne jotta nou-
semat minua «vastan.

41. Ia sinä annat minulle minun wihollismitaulan; ja minä kadotan minun mamejani.
42. He huutamat, waan ei ole autmjata:

HERran tygö, mutta ei hän wasta heitä.
43. Minä surwon heitä niinkuin maan to-

mun, jamuserran heidän rikki jahajottan hei-dän niinkuin loan kaduilda.
44- Sinä pelastat minua riitaisesta Kansas-

ta, ja asetat minun pakanain pääxi: se Kansa
jota en minä tundmut, palwele minua.

45. Muukalaiset lapset wiekastelewat minua:
korwan kuuldoon he tuulemat minua.

46. Muukalaiset lapset «vaipumat, jamapi-
sewat heidän siteistänsä.

47- HERra elä, ja kiitetty olkon minun
kallioni: ja ylistetty olkon Jumala minun au-
tuudeni kallio.

48. Jumala jota minulle koston anda, ja
waatiKansat minun alani.

49. Joka minua ulosjohdatat wihollisistani,
ja korotat minun niistä, jotka tartawat mi-
nua wastan, sinä pelastat minua wätiwallai-
sesta miehestä.

50. Sentähden minä kiitän sinua HErra pa-
Aaa 2 kanain



kanain seasa, ja sinun nimelles tiitoxen weisan.
Rom: 15: 9.

51. Joka Kuningallens suuren autuuden o-
sotta, ja teke laupiuden woideltullms, Dawi-
dille ja hänen siemmellms ijankaikkisesti.

23. Luku.
1, Edestuodan Dawidin wiimeiset ennustus

sanat. l!. L.uetellan Dawidin Sangarit ; ja mo-
nikahtain erinomaiset Sangarilliset työt
I. nämät o»vat Dawidin wiimeiset sanat

(»). Dawid Isäin poika sanoi, se mies
sanoi ioka korotettu on, Jakokin Jumalan
»voideltu, ja suloinen Israelin Psalmein «vei-
saja. (2) nimittein» ennustus sanoista.

2. HGRran Hengi on puhu>,ur minun
taurmni, ja hänen sanans on rapahrunur
minun k eleni kauna.

3. Israelin Jumala on sanonutminulle, Is-
raelin turwa on minulle puhunut; ihmisten hal-
litziasta, siitä wanhurstasta, joka hallitze Ju-
malan peltvosa. Es. 11: 2,3. Icr. 2,: 5, 6.

Zak. 9: 9.
4. Niinkuin walkeus on amulla, koffa Au-

ringo koitta, warhain ilman pilwetä, japais-
testa saten jälkenkasiva ruoho maasta.

Ps. 68! 10. Ps. 72: 6. Os. 6: 2.
s. Eikö minun huoneni ole niin Jumalan

tykönä? sillä hän on tehnyt ijankaikkisen liiton
minun kansani *, kaikella muodolla lujan ja
wahwan f; sillä se on talkki minun autuudeni
ja haluni §: eikö se ole taswawa ?ff
*l. 7:i2»tt. i MaK. ,7: ilstc. fPs 89:2,3, 4,5.

Es. 55:). K iMos. 49:18. Pf. 53:7. ff Jer- 2;: 5.
l. 35: ,5. 3ak. 6: 12.'

6. Mutta ne iltiät ihmiset * kastti häwite-
tän niinkuin orjantappurat, joihin ej Mim kä-
sin ruwctta. ' l. ,6: 7.

7. Mutta jos joku tahto tarttua niihin, hä-
nellä pitä täydellisesti oleman mut.a ja keihän
warsi; ja he pitä kokonans poldettaman tulel-
la heidän sioisansi».

11. 8. Nämät owat Dawidin Sangaritten
nimet: lostb Vasebeth Tahkemoniteri, nlim-
mäinen Päämiehistä: hän oli se AdinoEzniterl,
jokanousi niitä kahderaa sataa »vastan, jotka
mpettin yhdellä erällä. 1 Aika K. n: i°.

9. Sitälähin oli Elmzar Dodon poika Zl«hohin pojan: niiden kolmen Sangarein tckkellä Dawidin kansi», kosta he pilkkaisitPHM
terejä, jotka olit sinne kokondunet sotaan iaIsraelin miehet menit ylös. '

.

io. Se nousi ja löiPhilisterit, siihenasti et-ta hanen tätens «väsyi ja puundui miekasta.Ia HERm andoi suuren autuuden siihen ai-kaan, niin että Kansi» palais hänen Meensainoastans ryöstämään.
11. Hänen jältens oli Samma AZen Hara-thiterin poika: kosta Philisterit kokoisit ihensyhteen kylään, ja siellä oli yxi peldosarka täy-näns herneitä: jaKansa pakeni Philisterejä.
12. Silloin seisoi hän kestelle sitä sarkaa jawarjeli sen, löi Philisterit; Ia HERm andoisuuren autuuden.
13. Ia nämät kolme ylimmäistä kolmenkym-

menen kestellä tulit alas elonaikana Dawidintygö Adullan luolaan': jaPhilisterein leiri oliRephaimin laxosa. f * 1 Sam. 22: 1.

f 2 Sam. 5: 18
14. Mutta Dawid oli siihen aitaan linna-

si, : ja Philisterein Kansa oli Bethlehemisä.
15. Ia Dawid himoitzi, ja sanoi: tuta ruo

minulle juoda rverrä (2) Betlehemin kai-
xvosta portin tyköä?
l>) Tasa ymmaretan Bethlehemin pelastus Philisimil-
da: niin myös hengellinen mesi, Rristus.

loh. 4:10, 14.
16. Niin ne kolme Sangarita menit Philis-

terein leiriin, ja ammunsit wettä Bethlehemintaimosta joka on portin tykönä, kannoit ja toit
Dawidille: mutta ei hän tahtonut sitä juoda,
waan kaasi HERran eteen.

17. Ia sanoi: HERm, olkon se minusta
kaukana, että minä sen tekisin: eikö tämä ole
niiden miesten weri jotka itzens annoit hengen
«vaaraan ja sinne menit? Ia ei tahtonut sitä
juoda. Tämän teit ne kolme Sangarim.

i Aika K. 11: 19.
18. Abisai loabin weli Zerulan poika 01l

myös nlimmäinen kolmen kestellä, hän nosti
keihänsa ja löi kolme sataa, ja oli myös ylistet-
ty kolmen kestellä. .

19. Ia taittein jaloin kolmen kestellä, ia
oli heidän päämiehens, mutta ei hän tullut
niiden kolmen tygö 20. Ia

372 22. 23. Luk.2. Samuelin
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20. Ia Benaja lojadan poika' kuuluisan,

miehen poika suurista töistänsä Kabzelista, löi
tan Moabin wäkewätä niinkuin Jalopeuraa,
ja hän meni alas, ja löi yhden Jalopeuran
kaiwon tykönä, lumen aikana. *

1 Aika K. n: 22.

21. Ia hän löi yhden hirmuisenEgyptin mie-
hen, jolla oli keihäs kädesä, mutta hän meni
hänen togöns seipallä; ja temmais 'Egyptin
miehen kädestä keihän, ja löi hänen kuoliaxi
omalla keihällänsä.

22. Nämät teki Benaja lojadan poika, ja
oli ylistetty kolmen Sangarin kestellä.

23. Ia oli jalombikuin ne kolmekymmmdä,
mutta ei hän tullut niiden kolmen tygö: jaDa-
wid asetti hänen salaisexi neuwon andajaxens.

24 Asahel loabin «veli kolmenkymmenen
kestellä: GhananDodonin poika Bellehemistä.

25. Samma Hamditeri: Elika Hamditeri.
26. Helez Palthiteri: Im Ikexen Thetoite-

rin poika.
27>AbjeserAnthotiteri: MebunaiHusathiteri.
28. Salmon Ahohiteri: Mahami Netopha-

thiteri.
29. Heleb Vaenan poika Netophatiteri: I-

thaißibain poika Benjaminin lasten Gibmsta.
zo. Benaja Pimthoniteri: Hidai Gasin o-

jista.
31. Abialbon Arbathiteri: Asmaweth Var-

humiteri.
32. Eliaheba Saalboniteri Jäsennin Jona-thanin pojan.

33. Samma Hamritheri: Ahiam Samrin
poika Amriteri.

34- Elipheleth, Ahasbain poika Maakatin
pojan: Eliam, Ahitophelin Gilonicerin poika.

l. 12.

35- Hesmi Karmeliteri: Paemi Arbiteri.
36. legeal Nathanin poita.Zobasta: VaniGaditeri.
37. Zetel Ammoniteri: Nahami Veerothi-ten loabin Zerulanpojan sotaasetten tandaja.

38. Imlethriteri: Gareb lethriteri.zy. Uria Hethiteri Kaitkl yhten seitzemänneljättäkymmendä. *l. n:3,»c.
24. Luku.

l. Dawid siMisestä yllystä anda lukea Ran»an. v. Lunde sen synnirl, ja waliize, rolmes-

ta ehdolle pannusta wiyauxesta, ruttotaudin,
josa 70220. henge kuole. ui. Näki Engelin:
tunnusta wika- ansionsa: Uhra ja lepyttä HEr-ran.
I- HERran wiha taas julmistui' Isme-<x) lia wastan, jatehoitti Dawidin heidän
kestellens, sanoden: mene ja lue Israel ja Ju-
da. f ' Duom. 10:7. f 1 Aika K. 2»: 1.

2. IaKuningas sanoi loabille sotapäämie-
hellensä: mene nyt kaikkein Israelin sukukun-dain ymbärins, ruweten Danista BerSeban
asti': ja lue Kansi», että minä tiedaisin Kan-san paljouden, f ' Duom. 20: 1..

f 2 Mos. 30: «.

3. Joab sanoi Kuningalle: sinun HERmslumalas enätkön siihen Kansaan sata kertaasen lvermn kuin siinä nyt on, että minun Her-rani Kuningani silmät sm näkisit: mutta mitä
iloa minun Herralleni Kuningalleni on siitä a-
siasta.

4. Mutta Kuningan sana wahwistui loabiaja sodan päämiehiä wastan. Niin Joab ja so-
tajoukon päämiehet mmitKuningan tykö luke-
maan Israelin Kansaa.

5. Ia he menit Jordanin ylitze, ja sioitit
itzens Ameriin, oikialle puolelle sitä paikkaa,
joka on kestellä Gadin ojaa, Jasserin tykönä.

5 Mof. 2: ,6. Jos 13: ,6.
. 6. Ia tulit Gilmdiin ja siihen alhaiseen maa-
han Hadsiin, sitte tulit he Danlaniin ja Zido-nia ymbärins.

7. Ia tulit siihen wahwaan Kaupungiin
Tyroon, jakaikkiin Hewerein ja Kananerein
Kaupungeihin. Sitte he läxit sieldä etelän
puolelle ludata Bersebaan asti.

8. Ia käwit kaiken maan ymbärins, ja tu-
lit yhdexän kuukauden jakahdenkymmenen päi-
wän perästä Jerusalemiin jällens.

9- Ia Joab andoi Kuningalle Kansan lu-
gun, ja Ismelis oli tahdexan sataa, tuhattawahwaa miekan ulos wetäwäta sotamiestä:Mutta ludaasa oli wiisisataa tuhatta miestä.

1 Aika K. 21: 5. l. 27: 24.n. 10. Ia Dawidin sydän tykytti sitte kuin
Kansa luettu oli, ja Dawid sanoi HERralle:minä olen sängen suuresti syndm rehnyr, er-
«H minä sen rem: HGRra käännä rmr pal-

weli^oA aa 3
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nxlias pahanko pois; sillä minä olen reh-
nyr sangen ryhmästi. i Aika K. 21: 8.

ii. Ia kosta Dawid huomeneltain nousi;
tuli HERran sana PropheMn Gadin Dawi-
din Näkiän * tygö, sanoden: '

» Sam. 9: 9.
l. 22:5.

12. Mene ja puhu Dawidille, näin sano
HERm: kolme minä panen sinun etees: wali-
tze itzelles niistä yxi, jongamillä sinulle teen.

13. Gad tuli Dawidin tygö, ilmoitti ja sa-
noi hänelle: tahdotkos että nälkä tule seitzemä-
xi ajastajaxi sinun maatunnalles: Mitta ettäs
i?ölme Kuukautta pakenet wihamiestes edellä,
ja he ajamat sinua taka: eli että rutto on kol-
me päiwää sinun maallas? niin ota nyt waari,
ja katzo, mitä minä hänelle wastan, jota mi-
nun lähetti. , Aika K.^i: 12.

14. Dawid sanoi Gadille: minulla on jän,
gen suuri ahdistus: muna sälli meidän lan-
gera HGRran käsiin, sillä HGRran ar-
mo on suurit en minarahdolangera ihmis
»en kasiin. 1 Aika K 21: »3. Syr. 2: ,i.^

15. Ia HERm andoi tulla ruttotaudin Is-
raeliin, rumeten amulla niin määrättyyn ai-
taan asti: jaKansa tuoli Danista niin Ber-
Sebaan asti, seitzemänkymmendä tuhatta
miestä.

16. Ia kosta Engeli ojensi kätens Jerusale-
min ylitze kadottaxens händä. Niin HERm
kadui sitä pahutta,ja sanoi Engelille jokaKan-san häwitti : kyllä jo on: pidä nyt kätes alal-
lans. Ia HERmn Engeli oli Amunan sm
lebuserin riihen tykönä. 1 Aika K. 21: 15, 16.

m. 17. Kosta Dawid näki Engelin joka
Kansaa löi, sanoi hän HERralle: katzo, mi-

nä olen syndia tehnyt, ja minä olen sen paha»tehnyt: mitä nämät lambat owat tehnet? an-na siis sinun kätes olla minua wastan, ja mi.nun Isäni huonetta wastan.
18. Ia sinä päiwänä tuli Gad Dawidin ty,gö, jasanoi hänelle: mene jarakennaHEßralieAltari, sen lebuserein Araunan riiheen.
19. Ia Dawid meni kohta niinkuin Gadsanoi jaHENra oli käffenyt.
20. Mutta kosta Arauna käänsi itzens, näkihänKuningan tulewan palwelioinens tygönsä-

niin Arauna läxi ulos ja langeis kastvoiilens
maahan Kuningan eteen.

21. Ia sanoi: miri Kuningas minun He»ram tule palwelians tygö? Dawid sanoi: rih-tä ostamaan sinulda, raketaxeni HERralle Al<
tarita, että witzaus lakkais Kansasta.

22. Arauna sanoiDawidille: Kuningas mi-
nun Herrani ottakan ja uhratkan niinkuin hä-
nelle kelpa. Katzo, tasa on härkä polttouhrixi,
reet jakaikki härkäin kalut halwoixi.

23. Nämät kaikki andoiKuningas Arauna,
Kuningalle. Ia Arauna sanoi Kuningalle: si-
nun Herras lumalas leppykön sinulle.

24. Mutta Kuningas sanoi Araunalle: ei
suingan, waan minä ostan sen täydellisesti s„
nulda hinnalla: sillä en minä tee HERrallepolttouhria siitä kuin minulle lahiaxi on annet-
tu. Niin osti Dawid riihen ja härjan wiidellä-
kymmenellä hopia Siklillä. , Aika K. 21:24

25. Ia rakensi HERralle siinä Marin ia
uhrais polttouhreja: jakiitosuhreja: jaHEr-
ra leppyi maakunnalle, ja witzaus lakkais Is-
raelista. 1 Aika K.«: 1.

Samuelin Toisen Kirjan loppu.

Ensimäinen Kuningasten Kirja
Josa erinomaisesi Kirjoitetan:

~/ Salomon Hallituxefta, kap. 1. 2. taidosta, woimasia ja kunniasta, kap. 3. 4. kuinga hän en rakendamlt
HERralle Templin, ja hänellensKuningallisen huonen, tap. 5. 6. 7. »vihkinyt templin, ja saan«

wastauxen HERralda, tap. 8. y. ylistetä» Arabian Drottningilda taitonsa tähden, k«p. 10. horjahtu epäjm
malan palweluxeen, kap. 11.

11. Salomon waldakumum kahtia hajomisesta hänen kuolemansa jälken, kop. 12»
M. Israel»
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—iklstaelin ja ludan Kuningoista, kuinga he järjestäns hallinet owat, nimittäin: lerobeaniista Israelin
«»««««sta ja hänen epäjumalan palweluxestansa, kap. 12: 2b. Rehabeamista ludanKuningasta, kliinga
tän poikans Abian kansa on tehnyt pahaa, kap. 12. ja Jumalakuitengin säästä hänestä Dawidin tähden hyirät
ballihiat Assan ja losapbatin, kap 15. 22. Nadabista jaBaesafta ja kolo lerobeamin huonen höwityxesta,
1ap.15. Ellasta, Simristä ja Baesan huonen häwityxestä. Omrista ja Ahabista, jotka enämmän pahaa teit
tuin kaikki jotka heidän edellans olit, joka myös Nabothin Viinamäen otti, kap. 16. Eliasta, kuinga hän il-
moitta Ahabille tallin ajan, ja ruokitan Karneilda ja Zarpan Lestelda, jonga pojan hän eläwari tete, kap 17.
s«« tulen taiwasta uhriinsa, ja tappa Baalin Prophetat, kap. 18. pakene korpeen, ja lohduteta» lumalalda,
lap. iv» 20. ilmoitta Ahabille wiimeisen rangaistuxen, kap. 21. joka hänelle tapahtui, tosta hän Syrialaisil-
l« lyötin, jakoirat nuolit hänen werensa, kap. 22.

i. Luku.
i. Dawidille oletan Abisag wanhuden holho-

«api »i. Adonia wallotta iyellensä Runingan
oikeuden, m VathSeba ja Nathan saattamat
sen turhaxi Dawidin kautta, joka anda Salo-
mon woidella Runingaxi. iv. 2ldonia pakene
pelwofta, ja saa ehdollisen lemmen.
l. kosta Kuningas Dawid oli wanhen-

dunut ja ijällisexi joutunut; ei hän woi-
«V nut itziäns lammitta, ehkä hän »aat-

teilla peitettin.
2. Niin sanoit hanen palwelians hänelle:

anna heidän etziä minun Herralleni Kuningal-
leni piika, joka neitzy on, joka seisois Kunin-
gan edes, ja korjais händä: ja makais hänen
sylisansa, ja lämmitäis Kuningan minun Her-
rani.

z. Ia he etzeit ihanan piikan kaikista Israe-
lin rajoista: ja he löysit Abisagin Summista,
ja weit hänen Kuningan tygö.

4. Ia se oli sangen ihanainen piika: ja hän
korjais Kuningasta, ja palweli händä, waan
eiKlmingas tundenut händä.

il. ;. Mutta Adonia Hadithin poika * ko-
rotti itzens, ja sanoi: minä tahdon olla Kunin-
gas: jarakensi itzellens »vaunut ja hewois mie-
hiä, ja miisikymmendä miestä juoxemaanedel-
länsä. * 2 Sam.;: 4. IMa X.,: 2.

6. Ia hänen Isäns ei tahtonut tehdä hän-
dä surullisexi eläisans, että hän olis sanonut:kuingas niin teet? Ia hän oli myös sangen iha-
nainen: ja hän (2) oli hänen synnyttänyt Ab-
salomin jälken. O) äiti

7. Ia hän puhui loabin Zerulan pojan
kansa», ja Papin Ablacharin kansa: ja heautit Adoniata. »1.2:28.

8. Mutta Zadok Pappi, jaBenala Joja-

dan poika, ja Nathan Propheta, ja Simei,
jaRei, ja Dawidin sangarit"; ei ollet Ado-
nian kansa. '

2 Sam. 2;: 8, :c.
9. Ja kossa Adonia uhrais lambaita ja här-

kiä, ja myös syötettyä karjaa, Sohelethin ki-
lven tykönä, joka on läsnä Nogelin kaiwoo ';

kutzui hän kaikki »veljensä, Kuningan pojat, ja
kaikki ludan miehet Kuningan palweliat.

' Jos. 15-7. l. ,8: 16.
iv. Mutta Nathan Prophetata, jaßena-

lata, ja Sangareita, jaweljeensa Salomo-
ta, ei kutzunut.m. 11. Niin puhui Nathan BathSeballe
Salomon äitille, sanoden: etkös ole kuullut
Adoniata Hagithin poikaa tullexi Kuningaxi;
ja meidän Herramme Dawid ei siitä mitan
tiedä?

12. Niin tule nyt, minä annan sinulle neu-
woo; ettäs wapahdaisit sinun sielus, jasinun
poikas Salomon sielun.

13. Mene ja käy Kuningas Dawidin tygö,
ja sano hänelle: minunHerraniKuningam, et-
kös ole »vannonut ja sanonut sinun piikalles:
sinun poikas Salomo pitä oleman Kuningas
minun jälkcni, ja istuman minun istuimellani?
mixi siis Adonia on Kuningaxi tullut?

14.Katzo, sinun »vielä siellä puhuisas Kunin-
gan kansa, tulen minä myös peräsäs, jatäytän
sinun puhes.

15. Ia BathSeba meni Kamariin Kunin-
gan tygö, ja Kuningas oli juuri wanha: ja
Abisag Sunemista palweli Kuningasta.

16. Ia BathSeba nöyrytti itzens, ja ku-
marsi Kuningasta. Kuningas sanoi: mitäs
tahdot?

17. Hän sanoi hänelle: minun Herrani, sinä
wannoit piikalles, sinun HERras lumalas

kautta:



kautta: sinun poikas Salomo pitä olemanKu-
ningas minun jälkeni, ja istuman minun istui-
mellani.

18. Mutta nyt katzo, Adonia on tullut Ku-
ningaxi : ja minun Herrani Kuningas et sinä
siitä mitan tiedä.

19. Hän on uhrannut härkiä ja syötettyä
karja, »a monda lammasta, ja on kutzunut
kaikki Kuningan pojat, ja Papin Ablatharin,
jaloabin sodanpäämiehm; mutta sinun pal-
weliatas Salomota ei hän kutzunut.

20. Mutta sinä minun Herrani Kuningan,,
koko Israelin silmät katzowat sinun päälles, et-
täs ilmoimisit heidän edesänsa, kuka on istuma
«ninun Herrani Kuningan istuimella hänen jäl-
kensä.

21. Muutoin tapahtu, kosta minun Her-
ran Kuningani Isäins kansa nukkunut on;
niin läyly minun ja minun poikani Salomo
Malliset olla.

22. Ia katzo, wielä hänen puhuisans Ku-
ningan kansa, tuli Nathan Propheta

Ia he ilmoitit Kuningalle sanoden: ka-
tzo, Nathan Propheta on täällä. Ia tuin hän
tuli sisälle Kuningan eteen, langeis hän maa-
han kaswoillmsa Kuningan eteen.

24. Ia Nathan sanoi: minun Herran Ku-
ningan, simoitkos: Adonia pitä oleman Ku-
ningas minun jälkeni, ja istuman minun istui-
mellani?

25. Sillä hän on tänäpänä mennyt ja uh-
rannut härkiä, ja syötettyä karjaa, ja monda
lammasta, ja on kutzunut kaikki Kuningan po-
jat, ja sodan päämiehet, niin myös Papin Ab-
latharin, jakatzo, he syöwät ja juomat hänen
edesäns; ja sanoivat: onnexi Kuningalle Ado-
nialle!

26. Mutta minua sinun palweliatas, ja
Pappia Zadokkia, jaVenalata lojadan poi-
kaa, ja sinun palweliatas Salomota, ei ole
hän kutzunut.

27. Ongo se niin minun Hermldani Kunin-
galdani tästetly, ja et sinä ole sitä asiata an-
danut tietä palwelialles , tuta minun Herrani
Kuningan istuimella hänen jältens on istuma?

28. Kuningas Dawid wastais, ja sanoi:
kutzukat minulle BathSeba. Ia hän tuliKu-
ningan etten, ja seisoi Kuningan edesä.

29. Ia Kuningas wannoi, ja sanoi: niintotta kuin HERm elä, joka minun sieluni onpäästänyt kaikkinaisesta ahdistuxesta.
30. Niinkuin minä sinulle HERmn IsraelinJumalan edes wannonut olen, ja sanonut-Salomo sinun poikas pitä oleman Kuningas

minun istunnellani «ninun edestäni; niin minäteen tänäpänä.
31. Niin BathSeba langeis taswoillensmaahan, ja kumarsi Kuningasta, sanoden:

onnexi minun Herralleni Kuningas Dawidille
ijankaikkisesti!

32. Ia Kuningas Dawid sanoi: kutzukatZadok Pappi, Nathan Propheta, jaBena-
Ia lojadan poika. Ia he tulit Kuningan
eteen.

33- Ia Kuningas sanoi heille: ottakat tei-
dän kansanne teidän Herranne palweliat, ja
asetmtat minun poikani Salomo minun Muu-
lini päälle; jawiekät händä Gihoniin.

2. AikaK. 3»: 30. l. 33: >4.

34. Ia Zadok Pappi ja Nathan Propheta
»voidelkan hänen Israelin Kuninaaxi. Ia soit-
takat Basunalla, ja sanokat: onnexi Kunin-
galle Salomolle.

35- Ia mengät ylös hänen peräsäns, että
hän tulis, ja istuis minun istuimellani, )a olis
Kuningas minun edestäni: ja minä kasten hä-
nen olla Israelin ja ludan Päämiesnä.

36. Niin wastais Venala lojadan poika
Kuningalle, ja sanoi: Amen! Sanotan myös
niin HERra minun Herrani Kuningani Hu-
mala!

37. Niinkuin HERm on ollut minun Her-
rani Kuningani kansa, niin olkon hän myös
Salomon kansa, ja tehkon hänen istuimeni
suuremmaxi minun Herrani Kuningas Dawi-
din istuinda.

38. Ia Pappi Zadok, ja Nathan Prophe-
ta jaVenala lojadan poika, ja Krechi, ja
Plethi * menit alas, ja asetit Salomon Ku-
ningas Dawidin Muulin päälle, ja weit hänen
Gihoniin. -2 Sam. 8:18.

39. Ia Pappi Zadok otti öljy sarwen mM!'
ta, ja woiteli Salomon ', jahe soitit Vaiu-
nalla, jakaikki Kansa sanoit: onnexi Kunin-'
gas Salomolle! f " lAikaK. 29: «.

f i Sam.«,: 42-

376 i. Luk.i. Kuningasten
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42. Ia kaikki Kansi» meni ylös hänen jäl-

kcns, jaKansi» soitit huiluilla, ja olit sangen
suuresti ilossansa; että maa mapisi heidän a-

iv. 41. Ia Adonia jakaikki kutzutut, jotta
hänen kansans olit, kuulit sen, ja he olit joatri-
oinnet; ja kuin Joab tuuli Basunan änen,
sanoi hän: mitä se meteli ja töminä tietä Kau-
pungisa ?

42. Ia kuin han »vielä puhui, katzo, niin
tuli Jonathan Papin Ablatharin poika. Ia
Adonia sanoi: tule, sillä sinä olet luja mies,
ja tuot hywiä sanomita.

4;. Jonathan wastais ja sanoi Adonialle:
totisesti, meidän Herramme Kuningas Da-
wid, on tehnyt Salomon Kuningaxi:

44. Ia Kuningas on lähettänyt hänen kan-
sans Papin Zadokin, ja PropheMn Natha-
nin, jaVenalan lojadan pojan, jaKrethin
ja Plethin: he olvat hänen istuttanet Kunin-
gan Muulin päälle.

45. Ia Zadok Pappi ja Nathan Propheta
owat «voidellet hänen Kuningaxi Gihonisa: ja
he owat sieldä mennet ylös iloisans, niin että
Kaupungi tömisi. Se oli se meteli kuin te
tuulitta.

46. Wielä sitte istu Salomo waldakunnan
istuimella.

47. Ia Kuningan palweliat owat myös
mennet siunamaan meidän Herraa Kuningas
DawidiM, sanoden: andakon sinun lumalas
Salomolle pammnmn nimen kuin sinun nimes
on, ja tehkön hänen istuimensa suuremmaxi
kuin sinun istuimes on! ia Kuningas rukoili
muotejansa.

48. On myösKuningas näin sanonut: Kii-
tetty olkon HERm Israelin Jumala, joka
tänäpän on andanut wielä istuman minun is-
tuimellani, että minun silmäni sen nähnet owat !

49- Niin hämmästyit, ja nousit kaikki kuin
Adonia kutzunut oli, ja menit itzekukin tiellensä.
. ;o. Waän Adonia pelkäis Salomota, nousi
ia meni ja tarttui Altarin särmiin. 2 Mof. 27:2.

;i. Ia se ilmoitettin Salomolle, sanoden:
rako Adonia pelkä Kuningas Salomota: ja
taho, hän tarttui Altarin särmiin, ja sanoi:Wannokan Kuningas Salomo minulle tänä-

pänä, ettei hän lyö kuoliaxi pallveliatans mie-
kalla.

52. Salomon sanoi: jos hän tahto olla toi-
mellinen mies, niin ei pidä yxikän karwa hä-
nestä langeman maan päälle *; mutta jos jo-
tain pahutta hänesä löytän, niin hänen pitä
kuoleman. "

, Sam. 14: 45.
53. Ia Kuningas Salomo lähetti jatuotti

hänen alas Almrilda, ja kosta hän tuli, ru-
koili hän Kuningas Salomota: mutta Salo-
mo sanoi hänelle: mene huonesees.

2. Luku.
i Dawidin wimeinen neuwo Salomolle, Ju-

malisudesta, ja kästy loabista, BarMaista, ja
Simeistä. n. Dawid kuole, ja Salomon otta
hallituren. ui Adonia sopimatoin anomus ,

ja
siitä seurawa kuoleman rangaistus, iv. Abja-
thar pannan pois wiralda, ja Joab tapetan.
v. Simei unhohta määrälemmen ja kuoletetan.
i. kosta Dawidin aika lähestyi että hänen

piti kuoleman, käffi hän pojallens Sa-
lomolle, sanoden:

2. Minä menen kaiken mailman tietä*: niin
rohwaise nyt itzes, ja ole mies. * Jos 2;: 14.

3< Ia pidä mira HGRra sinun luma-
las on niin erras waellar hänen
«isänsä , ja pidar hänen säärensä, kastyns,
oikeudens ja rodistuxensi», nunkuin on kir-
joirerru Mosexen L.aija*; erras roimeUi-
sisti rekiflr kaikki kluns reet, ja tunga sinä
sinus käännät, t * s Mos. 17:1?. Jos. 1: 8.

l. 23: 6. 5 5 Mos 2y: 9.
4. Että HERra wahwistais sanansa, jon-

ga hän on minulle puhunut ja sanonut: jos si-
nun poikas kätkewat heidän tiensä, että he
waeldawat ustollisesti minun edesäni kaikesta
sydämestans jakaikesta sielustansa ; niin ei si-
nulda ikänäns pidä puuttuman mies Israelinistuimelda. 2 Sam. 7:1», ". Ps. >;,: n , 12.

5. Ia sinä myös tiedät mitä Joab Zerulan
poika on tehnyt minulle, mitä hän teki kahdel-
le sodanväämiehelle Israelisi», Abnerille Nerin
pojalle, ja Amasalle letherin pojalle, jotka
hän tappoi ", ja »vuodatti sodan weren rauha-si» : ja andoi tulla sodanweren »vyönsä päälle,
joka oli hänen suolillansa, ja hänen kengäinsa

Vbb päälle,
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päälle, jotka olit hänen jalwoisansi».

* 2 Sam. 3: 27. l. 20: 10.

6. Tee sinun toimes jälken; niin ettes anna
hänen harmaita karmojansa rauhasi» tulla
hautaan.

7. Ia tee Barsillain sen Gilmditerin lapsille
laupius, että he syömät sinun pöydäldäs: sen-
tähden että he pidit itzens minun tygöni, kosta
minä pakeni sinun weljes Absalomin edestä.

2 Sam, 17: 27. 1.19:31,3».
8. Ia katzo, sinun tykönäs on Simei Gemn

poika leminin pojan Bahurimistä, joka mi-
nua julmalla tirouxella kiroili* mmnesäni
Mahanaimiin. Mutta hän mli minua wastan
Jordanin tykönä, silloin »vannoin minä HEr-
ran kautta, jasanoin: en minä tapa sinua mie-
kalla, s -

2 Sam. 16: 5. 1-2Sam. 19: 16, ,8, 23.
9. Mutta älä sinä anna hänen «viatoina ol-

la, sillä sinä olet toimellincn mies, ja tiedät
mitäs teet hänelle, ettäs lähetät hänen Harmat
karmansa «verisä hautaan.

11. io. Niin nukkui Dawid Isäinsä kansa,
ja haudattin Dawidin Kaupungiin.

2 Sam. 5:7. Ap T. 2: 29. l. ,3: 36.
11. Ia aika jona Dawid oli ollut Israelin

Kuningas, oli neljäkymmendä ajastaikaa. Sei-
tzemän ajastaikaa oli hän Kuningas Hebroni-
si», jakolme neljättäkymmendä ajastaikaa Je-
rusalemisi». 2 Sain. 5:4,5- 1 Aika K. 3: 4>

l. 29: 27.
12. Ia Salomo istui Isäns Dawidin istui-

mella, ja hänen waldakundansa wahwistettin
suuresti.m. 13. Mutta Adonia Hagithin poika tuli
BathSeban Salomon äitin tygö: Joka sa-
noi: tuletkos rauhallisesti? hän sanoi: rauhal-
lisesti.

14. Ia sanoi: Minulla on jotakinpuhumis-
ta sinun kansas. BathSeba sanoi: puhu.

,5. Ia hän sanoi: sinä tiedät että walda-
kunda oli minun, ja kaikki Israel oli täändä-
nyt tasivons minun puoleni, että minä olisin
Kuningas '; mutta nyt on waldakunda tään-
dynyt, ja on tullut minun weljeni omaxi:

on se hänelle rullur. f *l. 1:5.
-s 1 Aika. K. 2!: 9, 10. l. 28: 5.

16. Nyt rukoilen minä yhden rukouxen si-

nulda, ettes minulda sitä tieldäis: Ia hänsanoi hänelle: puhu.
17. Hän sanoi: puhu Kuningas Salomolle-sillä ei hän sinulda kiellä: että hän andais mi-nulle Abisagin Sunemista emännäxi.
18. BathSeba sanoi: oikein: minä puhun

Kuningalle sinun puolestas.
19. Ia BathSeba tuliKuningas Salomontygö, puhumaan hänen kansans Adonian puo-

lesta: ja Kuningas nousi ja meni händä mas-tan, ja kumarsi händä ja istui istuimellensa.Ia Kuningan äitin eteen pandin istuin, jahänistui siihen hänen oikialle puolellensa.
20. Ia hän sanoi: minä rukoilen yhden «vä-

hän rukouxen sinulda, älä sitä minulda kiellä.
Kuningas sanoi hänelle: rukoile minun äitini:
en minä sinulda kiellä.

21. Hän sanoin: annettakan Abisag Sune-
mista, weljelles Adonialle emännäxi.

22. Niin wastais Kuningas Salomo, ja
sanoi äitillensä: mixis rukoilet Abisagin Sune-
mista Adonialle? rukoile myös hänelle «valda-
kundaa; sillä hän on minun «vanhin weljeni:
ja hänellä on Pappi Ablathar ja JoabZeru-
lan poika.

23. IaKuningas Salomo wannoi HERran
kautta, ja sanoi: Jumala tehtön minulle sen
ja sen, jollei Adonia ole puhunut tätä sanaa
hengeensä wastan.

24. Ia nyt, niin totta kuin HERm ela,jo-
ka minun wahwistanut on, ja andanut minun
istua Isäni Dawidin istuimella, jota minulle
huonen tehnyt on, niin kuin hän sanonut on":
niin pitä Adonian tänäpänä kuoleman.

2 Sam, 7: 12, 27, 29.
25. Ia Kuningas Salomo lähetti Bena-

Jan lojadan pojan: hän löi händä, niin et-
tä hän kuoli.

iv. 26. Ia Kuningas sanoi Papille Abla-
tharille: mene Anathothiin sinun pellolles, sillä
sinä olet kuoleman mies: mutta en minä tapa
sinua tänäpänä, sillä sinä olet kandanut HEr-
ran Jumalan Arkkia minun Isäni Dawidin
edesä *, ja sinä olet kärsinyt, mitä ikanans
minun Isäni on kärsinyt. "

, Sam.«-«-
-2 Sam. 15: 24.

27. Ia niin Salomo ajoiAblatharin pois.
etta
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ettei hän olis HERran Pappi; etta HERran
sana täyteläisin, niinkuin hän Elin huonesta
puhunut oli Silosa * "

1 Sam. 2: 35, 36.
28. Ja tämä sanoina tuli loabin eteen: sil-

lä Joab piti hänens Adonian puoleen, maikka
ei hän ollut Absalomin kansa: niin pakeni Jo-
ab HERran majaan, ja tarttui Altarin sär-
miin.

29. Ia se ilmoitettinKuningas Salomolle,
että Joab oli paennut HERmn majaan, ja
katzo, hän seisoi Altarin tykönä*. Niin Sa-
lomo lähetti Venalan lojadan pojan, ja sa-
noi: mene ja lyö händä. *l. 1: 50.

zo. Ia kosta Venala tuli HERmn ma-
jaan, sanoi hän hänelle: niin sano Kuningas:
mene tästä ulos: waan hän sanoi: en suingan,
tasa minä mhdonkuolla. IaVenala ilmoitti
sen Kuningalle jällens, ja sanoi: niin on Joab
sanonut: janiin han on wastanut minua.

zi. Kuningas sanoi hänelle: tee niinkuin hän
on sanonut, ja lyö händä*, ja hauta händä;
ettäs käännät minusta ja minun Isäni huones-
ta sen »viattoman weren pois, jonga Joab on
wuodattanut. '

2 Mos. 2i: 14.

32. Ia HERra maxakon hänen werens hä-
nen päänsä päälle, että hän on lyönyt taxi
miestä, jotta hurffammat ja paremmat olit
kuin hän, jamurhannut ne miekalla, niin ett-
ei minun Isäni Dawid siitä mitan tiennyt:
Abnerin Nerin pojan Israelin sodanpäämie-
hen, ja Amasan letherin pojanludan sodan-
paämiehm. 2 Sain. ;: 27. 1. 20: 10.

33. Ia heidän werens tulkon loabin pään
päälle, ja hänen siemenensä pään päälle ijankaik-
kisesti. Mutta Dawidille, ja hänen siemmel-lms, hänen huonellensi» ja istuimellenS olkon
rauha HERmlda ijankaikkiseen aikaan.

34 Ia Benala lojadan poika tarkais hä-
nen päällens, ja tappoi hänen: ja hän haudat-tin korpeen huoneseensi».

35- Ia Kuningas asetti Benalan lojadan
pojan hänen siaans sotajoukon päälle: jaZa-dotin Papin asetti Kuningas Ablatharinsiaan.v. 36. Ia Kuningas lähetti ja andoi kutzuaSunein, ja sanoi hänelle: rakenna sinulles huo-ne Jerusalemiin, ja asu siellä: ja älä mene siel-dä sinne eli tänne.

37. Jona päiwänä sinä sieldä lähdet, ja me-
net Kidronin ojan ylitze, niin tiedä totisesti, et-
tä sinun pitä totisesti kuoleman : jasinun tveres
tule sinun päas päälle.

38. Simei sanoiKuningalle: se on hywä pu-
he kuin nlinun HerraniKuningas puhunut on,
niin on sinun palwelias tekewä. Niin Simei
asui Jerusalemisi» kauwan aikaa.

39. Niin tapahtui kolmen ajastajan jälken,

etta kaxi palweliata karaisit Simeildä Akixen
Maekan pojan GathinKuningan tygö: laSi-
meille sanottin: katzo, sinun palwelias on Ga-
thisa.

40. Niin Simei nousi, ja satuloitzi aasinsa,
ja läxi Gathiin Akixen tygö, etzimäan palwe-
Noitansa : Ia Simei meni ja toi palwelians-
Gathista.

41. Ia Salomolle sanottin, Simein men-
nexi Jerusalemista Gathiin, ja tullexi jällens.

42. Niin lähetti Kuningas, ja andoi kutzua
Simein, ja sanoi hänelle: engö minä »vanno-
nut sinulle HENran kautta, todistanut ja sa-
nonut: jonapäiwänä sinä lahdet ulos, ja me-
net sinne eli tänne, niin sinun pitä hywin tie-
tämän, että sinun pitä totisest kuoleman? Ia
sinä sanoit minulle: minä olen kuullut hylvan
puhen.

43. Mixes ole pitänyt HERran walaa, ja
sitä kastyä, kuin minä sinulle kastin?

44. Ia Kuningas sanoi Simeille: sinä tie-
dät kaiken sen pahuden, jonga sinun sydämes
tietä , kuins minun Isälleni Dawidille tehnyt
olet *: ja HERra on kostanut sinun pahudes
sinun pääs päälle. *

2 Sam. 16: 7.
45. Ia Kuningas Salomo on siunattu , ja

Dawidin istuin on wahwistettu HERran ede-
sä ijankaikkisesti.

46. Ia Kuningas kasti Venajaa lojadan
poikaa : hän meni ja löi hänen kuoliaxi. Ia
waldakunda wahwistettin Salomon käden
kautta. »Aika K. 1:1.

3. Luku.
i. Salomon nai pharaon tyttären, ja aika

hallituxensa lumalisudella. n Rukoile ymmär-
rystä, jotka HERra lupa hänelle, ja päalliseri
yldäkyllä rikkautta, m Ratkaise toimellisesti
kahden porton riidan heidän lapsistansa.

i.laBbb 2
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i. Salomo tuli Pharaon Egyptin Kunin-

gan wäwyxi : ja ottiPhamon tyttären *

ja»vei hanen Dawidin Kaupungiin, siihen asti
kuin hän oli päättänyt mkendaa hänellms huo-
nen ja HERran huonen, jalerusalemin ymbä-
rins muurin, "l. 7:8. 1.9:24.

2. Mmm Kansa uhraisit silloin wielä kor-
tein isa *? sillä ei ollut wielä mkettu huonettaHERran nimelle, siihen aitaan asti.

*

2 Aika K. 33: 17.
3. Ia Salomo rakasti HERma, ja waelsi

Isäns Dawidin säädyssä: paitzi että hän uh-
rais jasuitzutti korkeuxisa. * * 1 Aika K. 16:39,4°.

4. Ia Kuningas mmi Gibeoniinuhmmaan:
sillä siellä oli jaloi korkeus *, ja Salomo uh-
rais tuhannen polttouhria sillä Marilla.

2 Aika K. i : ;.

11.5. Ia HERra ilnmndui Salomolle Gi-
beonisi» yöllä unesi»: ja Jumala sanoi: anos,
mitä minä annan sinulle. 1.9:2. 2Ma K. 1:7.

6. Salomo sanoi: sinä olet tehnyt minun
Isälleni Dawidille sinun palwelialles sen suu-
ren Laupiuden, niinkuin hän waelsi sinun ede-
säs totuudesi» ja wanhurstaudesi», ja waalla
sydämellä sinun kansas : ja sinä olet pitänyt
hänelle suuren laupiuden, ja olet andanut hä-
nelle pojan jota istu hänen istuimellansa, niin-
kuin tänäpänä tapahtu.

7. Ia nyt HERm minun Jumalani, sinä
olet tehnyt sinun palwelias Kuningaxi minun
Isäni Dawidin siaan: jaminä olen nuorukai-
nen, ja en tiedä kandä ulos taikka sisälle.

8. Ia sinun palwelias on sinun Kansas kes-
kellä, tuin sinä olet »valinnut: suuren Kansan,
joita ei kengän lukea taikka kirjoitta taida, pal-
jouden tähden.

9. Anna simahden sinun palwelialles M-
märraVcainen fhdän duomim finun Aan-
saas, ja eroirra pahaa ja halvaa: sillä ku-
ta taita tätä sinun suurta Kansaas duomim?

2 Aika K. 1: ie

10. Ia tämä puhe kelpais HERralle, että
Salomo tätä anoi.

11. Ia HERm sanoi hänelle: ettäs tätä a-
noit, ja et anonut sinulles pitkää ikää, etkä
anonut sinulles rikkautta, ja et anonut »viha-
miestes sieluja: waan anoit sinulles tietoa ym-
märtä oikeutta.

i2. Katzo, minä olen tehnyt sinun simais jäl-
ken : katzo, minä olen andanut sinulle tietäwäi-sen ja ymmärtäwäisen sydämen, niin ettei si-nun wertaistas ollut ole sinun edelläs, eikämyös pidä tuleman sinun jälkes. Sam K. >- ,z

13. Ia myös sitä kuin et sinä anonut, olenminä andanut sinulle rikkautta jakunniataf,
niin ettei vhdengän pidä sinun wertaises olemanKuningasten seasi» kaikena sinun elinaikanas.

* Match. 6:;;. Eph. 3: 20. -f Wiis. 7:7,1,.
14. Ia jos sinä »vaellat minun teisäni, ja

pidät nlinun säätyni ja Myni, niinkuin sinunIsäs Dawid waelsi; niin minä teen sinunikäs pitkän.
15. Kosta Salomo heräis, niin katzo se oli

uni: jahän tuli Jerusalemiin, jaseisoi HER-ran liiton Arkin edesä, ja uhrais polttouhria
ja »valmisti kiitosuhria, ja teki pidon kaikille
palwelioillensa.

Hl. 16. Silloin tuli kari porttonaista Kunill-
gan tygö, ja seisoit hänen edesänsä.

17. Ia se toinen waimo sanoi: minun Her-
rani, minä ja tämä waimo asuimme yhdesä
huonesa: ja minä synnytin hänen tykönäns sii-
nä huonesa.

18. Ia tapahtui kolmandena päiwänä, sitte-
kuin minä synnytin, synnytti myös tämä »vai-
nio : ja me olimme ynnä : ja ei yxikän muuka-
lainen ollut meidän kansamme siinä huonesa,
paitzi meitä kahta.

19. Ia tämän waimon lapsi kuoli yöllä; sil-
lä hän makais hänen päällänsä.

20. Niin hän nousi pusli yöstä, ja otti mi-
nun lapseni siivustani : jasinun piikas makais,
ja hän pani sen siwuunsa: ja hänen kuolluen
lapsensa pani hän minun siwuuni. , .

2i. Kosta minä amulla heräisin imättamaan
lastani, ja katzo, se oli kuollut. Niin minä taas
katzelin lvisusti päiwän koittaisi» lapsen, jaka-
tzo, ei se ollut minun poikani, jonga minä olin
synnyttänyt. „

22. Niin se toinen waimo sanoi: ei se nun
ole kuin sinä sanot, mutta minun lapseni e!a,
jasinun lapses on kuollut: Ia tämä sanoi: ei,
mutta sinun lapses on kuollut, ja minun lapie-
ni elä. Ia näin he puhuit Kuningan edesä. ,

23. IaKuningas sanoi: tämä sano: T«m«
minun



MM lapseni elä, ja sinun lapses on kuollut,
taas tämä toinen sano: ei niin, mutta si-

nun lapses on kuollut, jaminun lapseni elä.
24 Ia Kuningas sanoi: luokat minulle

miekka: Ia miekka tuotin Kuningan eceen.
25. Ia Kuningas sanoi: jakakat eläwä lap-

si kahtia, ja andakat toinen puoli toiselle, ja
toinen puoli toiselle.

26. Niin sanoi se waimo Kuningalle jonga
eläwä lapsi oli: sillä hänen äitillinen sydamens
paloi lapsensa päälle, jahän sanoi: Ah minun
Herrani, andakat hänelle se eläwä lapsi, ja
Fkät suingan tappako händä. Mutta se toi-
nen sanoi: eikä minulle eitä ssnulle pidä annet-
taman, waan jaettakan tahderi.

27 Niin Kuningas wastais, ja sanoi: an-
nettakan hänelle mmä elämä lapsi, ja ei sitä
pidä suingan tapettaman: silla tämä on hänen
äitinsä.

28. Ia sen duomion tuin Kuningas sanoi,
kuuli taitti Israel, ja he peltäiftt Kuningasta;
sillä he näit että Jumalan tieto oli hanesi», toi-
mitta duomiota.

4. Luku.
i. luetella»» Salomon ylimmäiset wirkamie-

het. 11. Hänen Runingailinen elatus-ja ajo-
säätyns». iv. ylistetä» hinen wiisauttansa.
I. Wiin oli Salomo koto Israelin Kuningas.

2. Ia nämät olit hänen päämiehensä:
Asarla Papin Zadotin poika.

3. Elihoreph jaAhia Sisän pojat, olit kir-
joittajat: losaphat Ahiludin poika Kantzleri.
4 Benaja lojadan poika sodan päämies.

Zadok ja Abjachar * olit Papit. 'l. 2: 2<, 27.
5. Asarla Nathanin poika päämiesten hal-

dia. Sabud Pappi Nathanin poika, Kunin-
gan neuwon andaja.

6. IaAhisar huonen haldia: Adoniram Ab-
danin poika oli «veron päällä.

7- Ia Salomolla oli kaxitoistakymmendä
waldamiestä koko Israelisi», jotka murhen pi-
dit Kuningasta, ja hänen huonestansa: ja ku-
kin heistä toimitti ruan Kutautenansa, wuosi-wuodelda.

8. Ia nämät olit heidän nimensä: Hurrinvosta Ephmimin wuorelda.

9. Deterin poika Makasi», ja Saalbimisa
ja BethSemexesä: ja Elonis ja Beth Hana-
nisa.

10. Hesedin poika Ambothisa: hänellä oli
Soko, jakaikki Hepherin maakunda.

ii. AbiNadabin pojalla kaikki Dorin pait-
tatunda; jolla oli Taphat Salomon tytär e-
mändänä.

12. Bama Ahiludin poika Tamakis jaMe-
giddosi»; ja koko BethSeanisi», joka on liki
Zarthana lesreelin alla, VethSmnista Ma-
halonin ketoon asti, niin tälle puolen lotmea-
mia.

13. Geberin poika Ramothista Gilmdisa,
jolla olit lairin kylät, Manassen pojan Gi-
lmdista, jollaoli Argobin nuttu, joka on Va-
samin pam, kuusikymmmdä suurta muurattua
Kaupungita waffitelkinensä.

14.Ahinadab Iddon poika oli Mahanaimisa.
15. Ahimaaz Naphmlisa: ja hän otti myös

Basmathin Salomon tyttären emännäxensä.
16. Bama Husan poika Aserisa jaAlothisi».
17. losaphat Paruahn poika Isastarisa.
18. Simei Elan poika Bmlaminisi».
19. Geber Urin poika Gileadin maalla, Si-

honin Ammorrerein Kuningan maalla, ja O-
gin Basanin Kuningan, joka myös oli yxi nii-
den maatundain maldamies.

20. Mutta ludam ja Israelia oli paljo,
niinkuin sandac» meren tykönä paljouden täh-
den *: he söit ja joit ja iloitzit. "

1 Mos. ,3: 16.
l. 15: 5.

21. Ia Salomo hallitzi * kaikisa «valdaknn-
nisi», hamasta Philisterein maakunnan «virras-
ta Egyptin rajaan asti; jotka toit hänelle lah-
joja, ja palwelit Salomota kaiken hänen elin-
aikansa. ' S»,r. 47: 14.

11. 22. Ia Salomolla oli jokapäiwassexirua-
xi, tolmenkymmendä Koria sämbyläjauhoja,
kuusikymmmdä Koria muita jauhoja.

23. Kymmenen lihawata härkää, ja kaxi-
kymmendä härkää laitumelda, ja sata lam-
masta: ilman peuroja, ja mätzawuohia, ja«va-
littua lihawata karjaa ja linduja.

24. Sillä hän hallitzi koko maakunnasa, sil-
lä puolen «virtaa, hamasta Diplssasta Gasaan
asti, taittein Kuningasten ylitze tällä puolen

Vbb 3 wirtcm:
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«virtaa: ja hänellä oli rauha kaikella ymbäris-
töllänsa. 3 Mus. 26: f.

25. Niin että Juda jaIsrael asuit lewolli-
sesti, ihekukin wiinapuunsa jafikunapuuns al-
la, Danista BerSebaan asti, niinkauwan
tuin Salomo eli.

26. Ia Salomolla oli neljätymmmdä tu-
hatta hingalota, hewoisille hänen waunuinsa
eteen: ja kaxitoistakymmendä tuhatta hewois-
miestä.

27. Ia nämät waldamiehet toimitit Ku-
ningas Salomolleruokaa, jakaikille kuinK-
uningas Salomon pöytää lähestyit: kukinKuu-
kaudellansa, niin ettei siitä mitan puuttunut.

28. He toit myös ohria ja olkia hewoisille
ja nopsille orheille, sinne kusi» hän oli, kukin
niinkuin hänelle kästetty oli.

m. 29. Ia Jumala andoi Salomolle wii-
sauden, ja sangen suuren ymmäryxen; niin
myös rohkian sydämen, niinkuin sanan meren
reunalla. Syr. 47: 16.

30. Niin että Salomon taito oli suurembi,
kuin kaikken itäisen maan lasten, ja Egypti-
läisten taito.

31. Ia hän oli taitawambi kaikkia ihmisiä,
ja taitawambi tuin Ethän Ezmhita, ja He-
man, jaKaltol, ja Darda Makolin pojat *:

ja hänen nimens oli kuuluisa ymbäri kaikkein
pakanoiten. * 1 Aika K.,: 6. Ps. 88: i.

Ps. 89: 1.

32. Ia puhui kolme tuhatta sananlaskua:
jahänen wirsiäns oli tuhannen ja wiisi.

33. Ia puhui myös puista, Sedristä jokaon
öibanonisa hamaan Isopiin asti, joka seinästä
kasiva. Niin puhui hän myös eläimistä, lin-
nuista, matelewaisista jakaloista.

34. Ia kaikistaKansoista tuldin tuulemaan
Salomon taitoa; ja taitilda maanKuningoil-
da jotka olit kuullet hänen taidostansa.

5. Luku.
1. Salomo pyytä Lyrin Runingalda Hira-

milda hirsiä Lempiin rakennureri. v. Hiram
iloiten teke liiton hänen kansansa, ui Salomo
anda paljolla työwäellä malmista aineita L.iba-
nonisa.
1. ltza Hiram Tyrin Kuningas lähetti palwe-

liansa Salomon tygö; silla hän oli kuul-

lut että he olit hänen «voidelletKuningaxi
sänsä siaan: sillä Himm rakasti Dawidim niin-kauwan kuin hän eli.' '

2 Sam. 5: „

1 Aika K. 14:1. «AikaK. 2:,.

2. Ia Salomo lähetti Hiramin tygö, j«
kasti hänelle sanoa:

3. Sinä tiedät ettei minun Isäni Dawid
tainnut mketa hänen HERmns lunialansani-
melle huonetta, sen sodan tähden, tuin oli hä-nen ymbärillänsä; siihen asti tuin HERm an-
doi heidän hänen jaltapöytäins ala.

4. Mutta nyt on HERm minun Jumalani
andanut lewon minun ymbäristölläni; niin ett-
ei wihollisia eli pahaa estäjätä ole.

5. Katzo, minä aiwon mketa huonen minun
HERmni Jumalani nimelle: niinkuin HER-
ra on puhunut minun Isälleni Dawidille, sa.
noden: sinun poikas, jonga minä sinun siaasasetan sinun istuimelles, pitä mkmdaman mi-
nun nimelleni huonen. 2 Sam. 7: 13.

i AikaK. 22: 10.

6. Niin käskenyt minulle hakataSedripuita
Libanonista, ja että minun palweliani olisitsi-
nun palwelioittes kansa: jaminä annan sinul-
le sinun palwelioittes palkan kaiken sen jälken
kuins sanot: sillä sinä tiedät, ettei meillä ole
yhtän miestä, joka taita hakata puita niinkuin
Zidonilaiset.

11. 7. Mutta kosta Himm kuuli Salomon
puhen, iloitzi hän suuresti; ja sanoi: kiitetty
olkon HERm tänäpänä, joka on andanut
Dawidille taitaman pojan, tämän paljonKan-san päälle

8. Ia Himm lähetti Salomon tygö, sano-
den : mina olen kuullut mitäs minulle olet lä-
hettänyt: ja minä teen myös kaiken sinun tah-
tos jälken, Sedripuisa ja hongisa.

9. Ia minun palweliani pitä ne «vetämä»
Libanonista mereen, ja minä annan ne panna
lautoin merellä, ja Wien siihen paikkaan, ku-
hunga sinä minun kästet, ja minä hajottelen
ne siellä, ja anna sinä ne sieldä otta: Mutta
tee sinä myös minun tahtoni/ ettäs annat ml-
nun perhelleni ainetta. v. 6.

io. Ia niin andoi Himm Salomolle Sedri-
puita ja hongia, niin paljo kuin hän taydoi-

-11. Ia Salomo andoi Himmille kaxlkM
" men-
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mendä tuhatta Koria nisuja, hänen perhellen-

sä raminnoxi, jakaxikymmendä Koria surlvot-
nia öljyä: niin andoi Salomo Himmille joka

"12 Ia HERm andoi Salomolle taidoa,
niinkuin hän hänelle luwannut oli': Ia Sa-
lomon jaHimmin wälillä oli rauha, ja he teit
myös liiton keskenänsä. * l. 3: «.

m. 13. Ia Salomo annoi »valita mies lu-
gun koko Israelista: ja niiden walittuin luku
oli kolmekymmmdä tuhatta miestä.

14. Ia hän lähetti heidän Libanoniin, kym-
menen tuhatta Kuukaudexi muorottain, niin
että he olit yhden Kuukauden Libanonisi», ja
kari kuukautta kotonansa: ja Adonimm oli
sen mieslugun päällä.

15. Ia Salomolla oli seitzemänkymmmdä
tuhatta, jottakuormia kannoit, jakahdexan-
tymmendä tuhatta jotta wuorella hakkaisit.

16. Ilman ylimmäisiä Salomon kästylaisia,
jotka työn päälle asetetut olit, kolmetuhatta
ja kolmesataa; jotka wallitzit Kansaa kuin
työtä teit. 2 Aika K. 2: 2.

17. Ia Kuningas kasti heidän «veta suuria
kiwiä, kallim kiwiä, hakatulta kiwiä, huonen
perusturexi.

18. Ia Salomon mkmdajat, jaHimmin
rakcndajat ja Giblimit, muolit, ja »valmistit
puita jakiwiä huonen mkmnuxexi.

6. Luku.
l Ruinga Salomo alla Jerusalemin Lemplin

raktnnuren. v. Rirjoitetan Lempiin suuruus
jaulkonainen muoto, m Ruinga Jumalawista Salomon tähän työhön, iv. Lemplin si-st-walmistus ja kaunistus, v. piha ja raken-
NllsM päätös.
1. l>a tapahtui neljännellä sadannella jakah-'

dexannellakymmenennelläajastajalla Is-raelin lasten lähtemisen jälken Egyptin maal-
da, neljännellä ajastajalla sittekuin Salomo
oli tullut Israelin Kuningaxi , Sissin Kuukau-
della, joka on se toinen kuukausi; etta huonerakettin HERralle. 2 Aika K. ,: ~

11. 2. Ia huone jonga Kuningas Salomo
rakensi HERralle, oli kuuttakymmendä kynä-
rata pitkä, kahtakymmendä kvnärätä lewiä,lakolmeekymmendä kynärätä korkia.

3- Ia esihuone Templin edes oli tahtakym»
mmda kynärätä pitkä, huonen leweyden jäl-
ken: ja kymmendä kynärätä lewiä, huonen
edesä. »AikaK. 3:4. loh. »0:23-

Ap. T. 3: 11. l. 5: I».

4. Ia teki akkunan huonm päälle, sisäldä
awaraxi, jaahtaxi ulko. Hes. 4°: »s.

5. Ia hän rakensi käytäwän seinää myöden
huonen ymbärins *, niin että se käwi kirkon
jaKuorin ymbärins, ja teki solat ulkonaiselle
puolelle yli ymbärins. * , Aika K. 9:27.

6. Se alammainen käytäwä oli wiittä ky-
närätä lewiä, ja kestimmäinm kuutta kynärä-
tä lewiä, ja kolmas seihendä kynärätä lewiä:
sillä hän asetti malat ulkoa huonetta ymbärins,
niin ettei ne olis sattunet huonm seinään.

7. Ia kosta huone mkettin, mkettin se ko-
konaisista kiwistä, jotta tuodut olit; niin ettei
yhtän «vasarata, eitä tirwestä, yhtän mutaa-
setta kuulunut siinä mtmnuxesa. l. 5 - '?: 18.

8. Ia owi kestimmäiseen solaan oli oikialla
puolella huonetta, niin että mendin kieroja as-
tuimita myöden ylös siihen testimäiseen täytä-
wään, jakästimmäisestä kolmandeen.

9. Ia niin rakensi hän huonen ja päätti sen,
jakattoi huonen Sedripuisilla taarimalwoilla.

io. Hänrakensi myös käytäwän koto huo-
nen ymbärins, wiittä kynärätä kortian; jonga
hän yhdisti huoneseen Sedripuilla.

m. 11. Ia HERran sana tuli Salomon ty-
gö, sanoden:

12. Aama on se huone, jongas rakennat,
jos sinä «vaellat minun säädyssäni, ja teet mi-

oikeuteni , japidät kaikki minun käskyni,
«vaeidain niisä; niin minä wahwistan minun
sanani sinun kansas, kuin minä sinun IsalleS
Dawidille sanonut olen. ' * 2 Sam. 7:13. »4.

1 Kun. 2:4. l. 9: 4. 1 Aika K. 22: »<,.

13. Ia minä asim Israelin lasten kestellä:
ja en hyljä minun vanjaani Israelia.

iv. 14. Niin Salomo mkenst huonen, ja
päällisen. Ap.T. 7:47.

15. Ia kaunisti huonen seinät sisäldä Sedri-
puisilla laudoilla, huonen permannosta niin la-
keen asti, jakaunisti sisäldä puilla, ja teki huo-
nen permannon hongaisista laudoista.

16. Ia hän rakensi huonm siwvilda Sedri-
puisen
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puisen seinän kahmtymmmdä kynärätä pitkän,
permannosta kattoon asti: ja teki siihen sisälle
Kuorin kaikkein pyhimbään.

17. Ia huone oli neljäkymmendä kynärätä
pitkä, se esipuoli Templistä.

18. Koko huone oli sisäldä aiwa Sedripuus-
ta, kaiwettu knuppein ja kukkaisten muodolla:
kaikki Sedripuusta, jaei yhtän kilve näkynyt.

19. Mutta Kuorin hän «valmisti huonen si-
sälle, HERran liiton Arkkia panda siihen.

20. IaKuorin edustan kahmtymmmdä ky-
närätä pitkän, kahmkymmmdä kynärätä le-
wiän, ja kahmkymmmdä kynärätä korkian:
ja hän silais sen selkiällä kullalla jakaunisti Al-
tarin Sedripuulla.

21. Ia Salomo silais huonen sisäldä selki-
ällä kullalla: ja teki kullaiset »vidiat teljexiKuo-
rin eteen, jonga hän kullalla silannut oli.

22. Ia hän silais koko huonen kullalla sii-
henasti että koko huone walmixi tuli: niin myös
koko Altarin, kuin Kuoris oli, silais hän kul-
lalla.

23. Hän teki myös Kuoriin kaxi Kerubimiä*
öljypuista, kymmendäa kynärätä korkiat.

* 2 Mos. 25: 18. 1.37:7.
24. Wiittä kynärätä pitkä oli kumnmngin

Kerubimin siipi, niin että kymmenen kynärätä
oli yhden suwm ärestä niin toisen siiwen äreen.

2;. Niin että sillä toisella Kerubimillä oli
myös kymmenen kynärätä: ja oli yhtäläinen
mitta ja sia molemmilla Kerubimillä.

26. Niin että yxi Kerubin, oli tymmmdä
kynärätä torkia; niin oli myös se toinen.

27. Ia hän palii ne Kerubimit keskelle sisä-
mäistä huonetta, jaKerubimit lewitit siipensä,
niin että yhden siipi sattui tähän seinään, ja
sen toisen Kerubiinin siipi sattui toiseen seinään:
mutta keskellä huonetta sattui siipi siipeen.

28. Ia hän silais Kerubimit kullalla.
29. Ia kaikkein huonen seinäin ymbärins

andoi hän tehdä vyörtyja töitä, kaiwetuita
Kerubimejä, palmuja, ja awoimia kukkaisita
sisälle ja ulos.

30. Ia hän silais huonen permannon kullal-
la sisäldä ja ulko.

31. Ia Kuorin läpikäytäwäan teki hän kaxi
owe öljypuista, wiisi kutmaisilla päaliis puilla
japihtipielillä:

32. Ia niihin molembiin owihin andoi hänleikata pyörtyjä töitä, Kerubimejä, palmuja
ja awoimia kukkaisia, jasilais ne kullalla: <,lewitti kuldaa Kerubimein japalmuin päälle

33. Niin teki hän myös Templin läpikäytä-
wäan neljäkulmaiset pihtipielet öljypuista.

34. Ia kaxi owe hongasta, niin että kun>-
masakin owesa oli kaxi osaa ja molemmat <H-ränillänsä juoxewat.

35. Ia hän kaiwoi Kerubimejä, palmuja ja
awoimia kukkaisia, ja silais ne kullalla, koh-dastans leikkauxen päälle.

V. 36. Ia sitte rakensi hän sisämäisen pihan
kolmella riwillä hakatuista kiwistä, jayhdellä
ritvillä «vuolduista Sedripuista.

37. Neljännellä ajastajalla perustettin HEr-ran huone Sissin Kuulla.
38. Ia ensimmäisellä ajastajalla toistakym-

mendä Vuulin kuulla (se on kahdexas Kuu-
kausi) päätettin huone taluinensi», kaiken sen
jälken kuin sen oleman piti. Ia hän rakensisen seitzemänä ajastaikana.

7. Luku.
i. puhutan Salomon Runingallistn huonen

rakennuxesta- n. Seka Lempiin, että Runin»
galliien huonen ainesta, m westisepäftä Hira»
mista jaLemplinwastikaluin walmisturesta. iv.
Joiden seasa oli wastijerwi, istuimet ja kattilat,
v. Ne tehdytkalut kerroitan lyhykäisesti, vi.
Ruldakaluista; ja pyhitettyin tallelle panemi-
sesta.
i. s«>utta Salomo rårens, yuonetmnia roi-

<"»- metoistatymmendä ajastaikaa, ennen-
kuin se todellisesti walmixi mli.

2. Ja hän rakensi Libanonin metzästä lM
nen, sata kynärätä pitudelle, wiittäkymmeift
dä kynärätä leweydelle jakolmekymmmdä k>)-
närätä korkeudelle: neljälle Mhwolla olit Se-
dripuiset patzat, wuolimt Sedripuiset kaaret
pahasten päällä.

. „

3. Ja se oli peitetty Sedripuisella laudoilla
ylhäldä kaarten ylitze, kuin olit niiden palM
ten päällä, joita oli wiisiwiidettätymmendä,
wiisitoistakymmmdä tullakin mhwolla.

4. Ia kolme akkunariwija kolmeen kertaa»
suutasuuxin.

5. I?
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Ia kaikki owet ja pihtipielet olit nelikul-

maiset, ja akkunat suutasuuxin kolmeen ker-

"? Hän rakensi myös pahasten esihuonen,
wiittäiymmendä kynärätä pituudelle, ja kol-
mckummendä kynärätä lawiudelle: ja esihuone
oli niiden kohdalla, ja patzat japarut kaaret
niiden kohdalla. .

7 Ia myös Duonnolstulmen esihuonen duo-
mitaxens siinä, Duomioistuimen hän teki: ja
peitti molemmat permannot Sedripuilla.

.

8 Niin myös omaan huoneseensa, josa han
itze asui, toisen pihan sisälliselle puolelle esihuo-
nctta, joka oli tehty niinkun se toinengin huo-
ne. Hän teki myös huonen Pharaon tyttärel-
le, jonga Salomo emännäxens ottanut oli,
sen esihuonen kaltaisen. l. ;: 1.

11. 9. Nämät kaikki olit kalisista kiwistä, mi-
tan jälken wuolduista ja sahalla leikatuista si-
säldä ja ulkoo; perustuxesta kattoon asti, ja
wielä ulkoiselda puolen isoin pihaan saakka.

ia. Perustuxet olit myös katteista kiwistä,
ja suurista kiwistä: kymmenen kynärän kiwistä,
jakahdexan kynärän kiwistä.

11. Ia niiden päällä oli muita kallita kiwiä
mitan jälken wuolduja, ja myös Sedripuita.

12. Mutta sen suuren pihan ymhärins oli
kolme riwiä wuolduja kiwiä, jayxi riivi Se-
dripuisia lautoja; niin myös HERran huonen
sisäpuolella jaesihuonen sisällä.

ui. iz. Ia Kuningas Salomo lähetti ja
noudatti Hiramin Turosta. 2MaK. 2: i;.

14. Joka oli lesten poika Naphtalin sugusta,
ja hänen Isäns oli myös ollutTyriläinen, »vas-
kiseppä: ja hän oli taidolla, ymmärryxella ja
tiedolla lahjoitettu ', kaikkinaisia wastitöitä
tekemään : Koffa hän tuli Kuningas Salomon
tygö, niin hän teki kaikki hänen työnsä.

' 'Mos. 31: 1.
15. Ia hän »valmisti kaxi wastipatzasta kum-

mangin kahdexantoistakymmenda kynärätä
korkiaxi, ja yhden langan kahdentoistakymme-
nen kynärän pitudexi, kumbakin pahasta ym-
bärins. 2 Kun. 25: 17. Jer. 52: 21.

16. Ia teki kan »valettua wastista kruunua
asettaxens pahasten päihin: jakumbikin krunu
oli wiittä kynärätä korkia.

17. Werkot(teki hän) werkon tawalla, ja
köydet niinkuin rengat kruunuin, jotka olit
ylhällä pahasten paäsä, seitzemän kumbangin
kruunuun.

18. Ia teki patzat, jakaxi riwiä ymbärins
yhden werkon päälle, peittämään kruunuja,
jotka olit granati omenain päällä, janiin hän
myös teki toiselle kruunulle.

19. Jane kruunut jotka olitpatzastenpääsä,
olit tehdyt niinkuin kukkaiset esihuonesa, neljää
kynärätä suuret.

2Q. Ia kruunut niiden kahden patzan päällä
ylhällä kestipaikan kohdalla, jongapäällä »verk-
ko oli ; ja kaxisataa granatin omenata rilvit-
täin ymbärins toisen kruunun päällä.

2i. Ia hän nosti ne patzat Templin esihuo-
nen eteen, ja sen patzat kuin hän oikiallepuo-
lelle asetti, kutzui hän Jakin : ja sen patzan
kuin hän asetti, »vasemmalle puolelle kutzui hän
Voas.

22. Ia ne seisoit pahasten päija tehdyt niin-
kuin kukkaiset: ja niin päätettin pahasten teko

iv. 23. Ia hän teki waletun järwen * kym-
mendä kynärätä lewiän yhdestä Partasta niin
toiseen, ymmyrjäisen, ja wiittä kynärätä kor-
kian, ja nuora kolmekymmendä kynärätä pit-
kä käwi sen ymbäri. *2Aika K. 4:2. Jer. 52:1°.

24. Ia knupit olit järwen partan alla, jot-
ka käwit sen ymbäri , kymmenen jokaihella ky-
närällä järwe ymbärins: ja knupit olit koko-
nans waletutkahteen riwiin. 2 Aika K. 4- ?.

25. Ia se seisoi kahdentoistakymmenda här-
jänpäällä : kolme heistäkäänsit itzens pohjaiseen,
kolme ländeen, kolme etelään, jakolme itään
päin: »a se jarwi oli ylhällä heidän päallans,
ja kaikki heidän takaiset puolens sisällekäsin.

26. Ia se oli kämmenen paxuus, ja sen par-
ras oli tekoosi» niinkuin maljan parras, ja
niinkuin ulos puhkewa kukkainen : ja se weti
kaxi tuhatta Bathia.

27. Hän teki myös kymmenen massista is-
tuinda: neljää kynärätä oli itzekukin istuin pit-
kä, ja neljää kynärätä lewiä, waan kolmee
kynärätä korkia.

.
28. Ia ne istuimet olit niin tehdyt, että mi-

sä olit laidat; ja ne laidat olit palletten wälillä.
29. Ia laidoisa palletten wälillä, olit jalo-
Ccc peurat,
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peurat, härjat jaKerubimit: ja palletten pääl-
lä ylhällä oli wahwa wirwando; mutta jalo-
peurain ja härkäin alla olit »venytetyt jatkoxet.

30. Ia jotaitzella istuimella oli neljä massis-
ta ratasta «vastisten ijesten kansi», ja niisä olit
neljällä kulmalla nistat; jotka nistat olit katti-
lan ala »valetut, kungin jatkoxenkohdalle.

31. Ia sen kolverrus oli seppelen sisäpuolel-
da krnärätä korkia, jongakejkus oli kynärätä
lewiä: olit myös sen wierellä leikkauxet; mutta
niiden laidat olit nelimhkulaiset, ja ei ymmy-
riäiset.

32. Waan ne neljä ratasta seisoit juuri lai-
min alla, ja ratasten itet olit istuinda liki: jo-
kainen mms oli puoldatoista kynärätä korkia.

33. Ia pyörät olit tehdyt niinkuin waunuin
pyörät, ja heidän napansa, kappansa, kehm-
wartens ja tierunsi», olit taitti »valetut.

34. Ia ne neljä nistaa jokaitzen istuimen nel-
jäsi»kulmasi», olit myös istuimesi» kiinni.

35. Ia istuimen päässä oli puolen kyynärän
korkeus, joka oli kokonans ymmyriäinen: oli
myös kungin istuimen pääsä heidän kahwansi»,
ja hänen laitansa olit itze hänestä.

36. Ia hän andoi kaiwa tasaisiin paikkoin
kahwoin ja laitoin, Kerubimit, jalopeurat ja
palmupuita, toinen tonens tygö ymbärins.

37. Näin teki hän ne kymmenen »valettua is-
tuinda: heillä kaikilla oli yxi muoto, yxi mit-
ta, yxi sia.

38. Ia hän teki kymmenen waffitattilam ';
niin että tutin kattila weti näljäkymmmdä
Bathia, ja kukin kattila oli neljää kynärätä
suuri, yxi kattila oli yhden istuimen päällä, ja
niin kymmenellä istuimella. *

2 Aika K. 4:6.
39. Ia hän asetti wiisi istuinda huonen oi-

kialle siwulle, ja toiset wiisi sen »vasemmalle si-
ivulle : mutta järwen pani hän huonen oikialle
suvulle eteen, idän puoleen, etelän kohdalle.

V. 4<3. Ia Himm teki myös patoia, lepioi-
M, ja maljoja: ja niin Himm päätti kaiken
työn, kuin hän teki Kuningas Salomolle
HERran huoneseen:

41. Ne kari patzasta, ja ne kari vmmyriäis-
tä kruunua, jotka niiden kahden patzan päällä
olit: ja ne taxi »verkkoa, peittämään niitä kah-
ta ymmyrjäistä kruunua, patzastm pääsä.

42. Ia ne neljä sataa gmnatin omenataniiden kahden «verkon päällä, ja kaxi riwiägmnatin oinenita «verkon päällä, peittämään
niitä kahta ymmyrjäistä krunua pahasten pääsä

43. Ia ne kymmenen istuinda, ja kymme,
nen tattilam istuinden päällä.

44. Ia yhden ,ärwm,ja kaxitoistakymmem
da härkää järwen ala.

45. Ia padat, lapiot ja maljat, ja kaikkinämat astiat, jotka Himm teki Kuningas Sa-lomolle HERmn huoneseen, selkiastä «vall estä.46. Jordanin kedolla andoi Kuningas Sa-lomo ne «vala, siuvisesa töyräsä Sukochin ja
Zarthanin wälillä.

47- Ia Salomo andoi kaikki nämät astiat
olla (punnitzemata) sillä waste oli ylönpaljo:
ei kysytty »vasten painoa.

vi. 48. Ia Salomo teki kaikki kalut kuin
HERran huonesa mnvittin: kullaisen Altarin,
ja kullaisen pöydän, jollanäky leiwät pidcttin.

49- Wiisi kyntiläjalkaa* oikialle, jämiisi
«vasemmalle puolelle Kuorin eteen, puhtasia
kullasta, tuliaisten kukkaisten, lampuin ja niis-tinden kansi». '2 AikaK. 4:7.

50. Niin myös maljoja, saleja, kuppeja,
lusikoita ja pannuja puhmsta kullasta: Ia olit
huonen sämnät huonen sisälmäisis owssa, joka
oli se kaikkein pyhin, ja Templin huonen owen
sämnät aiwa puhtasia kullasta.

si. Näin kaikki työ päätettin kuin Kunin-
gas Salomo teki HERmn huoneseen: Ia
Salomo kandoi sinne kaikki kuin hänen Isäns
Dawid pyhittänyt oli*, hopiasta ja kullasta,
ja astioista, ja pani HERmn huonen tawa-
roiin. f * iSam. 8: 7, «. 1) »Aika K. 5:1.

8. Luku.
i. Lempiin wihkimisesä , wiedän liiton arkki

Ruoriin, ja HERran kunnia täyttä Lempiin,
n. Salomo kiitta lumalata rakennuxen päättä-
misen ja lupausten täyttämisen edestä. »» Ru-
koile, että HERra kuulis niitä jotka sekä täst
Lempiisi», että mnalla, tätä Lempliä kohden
rukoilemat, iv. Siuna Ransan, uhra, pitä Juh-
laa, ia laste kungin majoillensa.
i. hilloin kokois Salomo Israelin wany,m-

->->'' mat, kaikki sukukundain ylimmäisellä
Isän päämiehet Israelin lasten seasta, Kumn«gas
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aas Salomon tygö Jerusalemiin, wiemään
HERran liiton Arkkia Dawidin Kaupungis-
ta, st on Zion. 2 Sam. 5:9- »Aika K. 5: 2.

2. Ia kaikki Israelin miehet kokounnuitKu-
ningas Salomon tygö Ethanimin Kuukaudel-
la, juhlapäiwanä: se on seitzemäsKuukausi.

;. Ia kosta kaikki Israelin «vanhimmat tu-
lit kokoon, nostit Papit Arkin.

4. Ia kannoit HERran Arkin ja seurakun-
nan majan, jakaikki Pyhän kalut jotka ma-
jas olit: ne weit Papit jaLewitat ylös.

4 Mos. 4: If.
5. Ia Kuningas Salomo, jakoko Israelin

joukko, joka hänen tygöns itzens oli koonnut,
menit hänen kansans Arkin edellä; ja uhraisit
lambaita ja karjaa, joita ei armattu eikä lu-
ettu paljouden tähden.

6. Ia näin kannoit Papit HERran liiton
Arkin siallens Templin Kuoriin, siihen kaikkein
Pyhimbään, Kerubimin supein ala:

7. Sillä Kerubinne hajotit supens Arkin sia-
an: ja Kerubimit marjoisit Arkin, ja koren-
not ylhäldä.

8. Ia korennot wedettin niin pitkälle ulos,
M niiden päät näyit Pyhästä Kuorin eteen;
maan ulkoa päin ei ne näkynet: ja ne owat
siellä tähän päiwään asti.

9. Arkis ei ollut mitan, paitzi Mosexen kah-
ta kiwistä mulua*, jotka Moses sinne pani
Horebisa; kosta HERm liiton teki Israelin
lasten kansi», heidän lähteisäns Egyptistä.
' »Mos. 25:16,21. 4 Mos. 17: >o. sMo.szi: 26.

2 Aika K. 5: »«. Hebr. 9: 4.
ic>. Ia tapahtui, että kosta Papit menit

Pyhästä ulos, täytti pilwi HERran huonen.
2. Mos. 4°: ,4. 4. Mos. 9: is.

11. Niin ettei Papit saanet seisoa ia tehdä
heidän wirkaansa pilwen tähden; silla HER-mn kunnia täytti HERran huonen.

2 Aika K. 7: I > 2.
11. 12. Silloin sanoi Salomo: HERm on

sanonut asumansa pimeydesä. « Mos. 20:12.
, Mos. ,6:2. 5 Mos. 4:11. 2 Aika K. 6: I.

»3- Minä olen tosin mkendanut sinulle huo-nm asumisexi; ja istuimen, ettäs siellä asuisit«iankaikkisesti.
14- Ia Kuningas käänsi kasivonsa ja siv-

nais koko Israelin joukon: Ia koko Israelin
joukko seisoi.

15. Ia hän sanoi: kiitetty olkon HERra Is-
raelin Jumala, joka suullansa minun Isälleni
Dawidille puhunut on, ja on täyttänyt kädel-
länsä, ja sanonut: * *

2 S>»m. 7: 6, 1».

16. Siitä päiwästä jona minä johdatin mi-
nun Kansani Israelin Egyptistä, m ole minä
yhtän Kaupungita »valinnut kaikesta Israelin
sukukunnasta, että minulle huone mketaisin,
niin että minun nimeni olis siellä: mutta Da-
widin mina olen «valinnut minun Kansani Is-
raelin päälle.

17. Ia minun Isäni Dawid aikoi mketa
huonen, HERran Israelin Jumalan nimelle.
2 Sam. 7:2. 1 Aika K. 17:1. 2 Aika K. 6: 7.

18. Mutta HERra sanoi minun Isälleni
Dawidille : ettäs aiwoit mketa minun nimel-
leni huonetta, olet sinä sen yywästi tehnyt, et-
täs sen aiwoit.

19. Kuitengin ei sinun pidä sitä huonetta m-
kendaman; waan sinun poikas, joka sinun ku-
peistas tule, hän on mkendawa minun nimel-
leni huonen.

20. Ia HERm on wahwistanut sanans,
jonga hän puhunut on: sillä minä olen nosnut
minun Isäni Dawidin siaan, ja istun Israe-lin istuimella, niinkuin HERm puhunut on,
ja olen mkendanut HERmn Israelin Juma-
lan nimelle huonen.

21. Ia olen siellä walmistanut Arkille sian,
kusi» HERmn liitto on, jonga hän teki mei-
dän Isillemme johdattaisansi» heitä Egyptin
maalda.

22. Ia Salomo seisoi HERran Altarin ede-
sä, koko Israelin joukon edesä; ja hajotti kä-
tens ylös taiwaseen päin. , Aika K. 6.- iz.

2 Makk. 2: I°.

23. Ia sanoi: HERra Israelin Juma-la, ci ole vhran lumalara sinun werraisi
ras, Malla rairoasa mitta alhalla maasi,,
jokapidät liiron jalaupiuden palwelioilles;
jorka sinun edesäs kaikesta ssdämestänsawaeldawar.

24. Joka olet pitänyt sinun palwelialles
Dawidille minun Isälleni kaikki kuins hänelle
puhunut olet: sinun suullas sinä olet puhunut

Ccc 2 sen,



388 i. Kuningasten 3. Lut.
fen, ja sinä olet täyttänyt sen sinun kädelläs,
niinkuin se tänäpänä on.

m. 25. Nyt siis HERra Israelin Jumala,
pidä sinun palwelialles Dawidille minun Isäl-
leni se kuins hänelle puhunut olet, ja sanonut:
ei pidä sinulda miestä puuttuman minun edesä-
ni, jokaistu Israelin istuimella*: ainoastans
jos sinun lapses pitämät heidän tiensä, «vael-
daxensa minun edesäni, niinkuin sinä olet wael-
danut minun edesäni. * 1 Aika K. 22: ,«,.

26. Nyt Israelin Jumala, anna sanas ol-
latotinen, jonga sinä palwelialles Dawidille
minun Isälleni puhunut olet.

27. Kulerkoslumalan maan paalla asi»-
Noan? kayo, raiwar ja raiwasten ra,war
ei woi sinua kuingasta siis tämä
huone jonga minä rakensin, sen tekis?

* 2 Aika K. 2: 6. Es. 66: 1. Jer. 2,: ,4
Ap.T. 7: 48, 49- 1.17:24.

28. Niin käännä siis sinuas sinun palwelias
rukouxem ja anomiseen, HERm minun Ju-
malani; ettäs kuulisit minun tiitoxeni ia ruko-
uxem, jongasinun palwelias tänäpänä rukoile
sinun edesäs.

29. Että sinun silmäs awoi olis tämän huo-
nen puoleen yöllä ja päiwällä, ja siinä paikasi»,
jostas sanonut olet: minun nimeni pitä ole-
man siellä"; Ettäs kuulisit sen rukouxen jon-
ga sinun palwelias rukoile tasa paikasi».

* 2 Mos. 20:14. 5 Mos. ,2:11.

30. Ia kuulisit sinun palwelias, jaKansas
Israelin hartan rukouxen, jonga he tasa pai-
kasi» rukoilemat: jasinä kuulisit sen siellä kusas
asut Miwaisa, ja kostas sen kuulet, olisit ar-
mollinen.

. «

31. Kosta jokurikko lähimmäistänsä wastan,
ja otta walan päällens, jolla hän hänens wel-
tapääxi teki: ja»vala 0) tule sinun Altaris e-
tem tasa huonesa.

(a) Muutamat ymmärtäivät tasa, walanwatian :

toiset, walantekiän.
32. Ettäs kuulisit miwaisa jasaattaisit pal-

welioilles oikeuden, erras duomiyisir juma-
lattoman, ja andaisir hänen riensa rulla
banen päänsä päälle: jawanhurstax, reki-
sir Viarroman, ja rekisir hänelle hänen oi-
keudmsa jälken.

33- Jos sinun Kansas Israel lyövän «vlha.miestens edesä, että he owat syndiä tehnet si-nua wastan; ja he käändäwät itzens sinun ty-gös, ja tunnustamat sinun nimes, jarukoile-
mat, jaandexi anomat sinulda tasa huonesa

34. Ettäs kuulisit Miwaisa, ja sinun KansasIsraelin Annille armollinen olisit, ja johdatai-
sit heitä sille maalle jällens, jongas heidän I-sillens andanut olet.

35. Jos taiwat suljetut owat, niin ettei sa-da, että he sinua «vastan rikkonet owat; ja
rukoilemat tasa siasi», ja tunnustamat sinun
nimes, jakäändäwät itzens heidän synnistänsä,
ettäs mngaiset heitä.

36. Ettäs kuulisit heitä Miwaisa, ja olisit
sinun palwelias jaKansas Israelin synnille ar-
mollinen, ettäs osotat heille sen hywän tien,
jota heidän «vaeldaman pitä; ja annat sata si-
nun maas päälle, jongas Kansalles perimise-
xi andanut olet.

37. Los kallis aika tule maalle, eli rutto tm
le, taikka pouta, eli ruoste, taikka kastat, eli
jymämadot maan päälle tulemat, taikka «vi-
hamiehet piirittäwät maakunnasi» heidän port-
tinsa, Mitta kaikkinainen witzaus, eli kaikki-
nainen sairaus tule.

38. Kaikki rukouxet, kaikki andexi anomiset
kuin kaikki Ihmiset, kaikki sinun Kansas Is-
rael tekewät; tosm. he ymmärtämät «vitzauxen
ihekukin sydämesänsa, ja hajottamat kätensä
tämän huonen puoleen.

39. Ettäs silloin kuulisit Miwaisa, siitä sias-
ta kusas asut, ja olisit armollinen ja tekisit sen
niin ettäs annat itzekullmgin niinkuin han wael-
danut on, niinkuins hänen sydämensä tunnet:
silla sinä ainoastans tunnerkaikein ihmisten
lasien sydamer. 1 Sam. 16: 7. «Aika K. 6:;°.

40. Että he aina sinua pelkäisit, niinkau-
wan kuin he maan päällä eläwät, jongas mei-
dän Isillem andanut olet.

41. Los myös joku muukalaisista, joka e»
ole sinun Kansastas Israelista, Mle kaukaisel-
da maalda sinun nimes tähden. Es. 56:6.

42. Silla he saamat kuulla sinun suuresta
nimestäs, ja woimallisesta kädestas, ja ojetlM
käsnvarrestas: ja jokutule rukoilemaan tahan
huoneseen.

43. El-
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4,. Ettäs kuulisit miwaisa, siitä siasta ku-

sas asut, ja tekisit taiten sen, tuin se muuka-
lainen sinulda ano; että kaikki Kansi» maan
väällä tundis sinun nimes', että he myös pel-
kässtt sinua niin kuin sinun Kansas Israel: ja
liedäisit että sinun nimes auxihuutan tasa huo-nesa f, jonga minä mkendanut olen.

* Es. 56:6. -t-Matth. 2,: ,;.

44. Los sinunKansas waelda soman wiha-
miehiänsä «vastan, sitä tietä jotas heidän lähe-
tät: ja he rukoilemat HERma tiellä, Kau-
pungin puoleen, jongas «valinnut olet, ja huo-
nen puoleen jonga minä sinun nimelles mken-
danut 0!M.

45. Ettäs kuulisit heidän rukouxens ja ano-
misensa Miwaisa, ja saattaisit heille oikeuden.

46. Jos he syndiä tekäwät sinua wastan
(sillä ei ole yhrakän ihmistä joka ei ssndia
«e)*: ja sinä »vihastut heidän päällens, ja
annat heidän «vihamiehen käsiin; niin että he
wicwät heitä fangina lvihollisen maalle, taen,
ma eli lähemmä. * 2 Aika K. 6: ;6.
Ean. l. 20: 9. Saarn. K. 7: «. Nom. ;: 2;.

IIOH. ,: 8.

47 Ia he tekisit sydämessänsä pamnnuxen
siinä maasa josa he fangina owat: ja he pala-
ja,sit sinua rukoilemaan heidän fangiuxens
maalla, sanoden: me rikoimme ja teimme pa-
hoin, ja olimme jumalattomat.

48. Ia he niin palajaisit sinun tygös kaikes-
ta sydämestäns, ja kaikesta sielustansa heidänwihamiestmsä maalla, jotka heitä fangixi pois
«vienet owat: ja he rukoilemat sinua tiellä hei-dän maansa puoleen, jongas heidän Isillms
andanut olet, sen Kaupungin puoleen, jongas
«valinnut olet, ja sen huonen puoleen, jonga
minä sinun nimelles mkendanut olen.

49- Ettäs kuulisit heidän rukouxens ja an-
den anomisensa miwaisa, siitä siasta kusi» sinäasut, ja saattaisit heille oikeuden.

;o. Ia olisit sinun Kansalles armollinen, jot-
ka sinua «vastan syndiä tehnet owat, jakaikilleheidän rikoxiUmsi», joilla he rikkonet owat si-nua mastan: jaannaisit heille armon niildä jot-
ta heila fangina pitämät, ja he arnmhdaisitheidän pallmsä.

;i. Sillä he owat sinun Kansas ja sinun pe-

rimises, jotta sinä Egyptistä johdatit rautai-
sesta pätzistä. 2 Mof.,: ,1, 14. 5 Mof. 4: »o-

-52. Että sinun silmäs olisit awoi* sinun pal-
welias anomiseen, ja sinun Kansas Israelin
rutouxeen; ettäs heitä kaikisa kuulisit, joiden-
ga tähden he sinun tygös huutamat.

Ps. "i - 4-
-5- Sillä sinä olet heidän eroittanut sinulles

perimisexi kaikista Kansoista maan päällä: niin-
tuins sanonut olet sinun palwelias Mosexen
kautta, kosta sinä meidän Isät johdatitEgyp-
tistä , HERra, HERra. 2 Mos. ,9: 5.

sMos. 7: 6. l. 14:2.
IV. 54. Iakosta Salomo oli kaiken tämän

rukouxen ja anomisen lopettanut HERran ede-
sä; nousi hän HERran Altarin edestä polwi-
ansi» kumartamasta, ja hajottamasta käsiänsä
tailvaiseen päin.

55. Ia seisoi ja siunais koko Israelin joukon,
korotetulla anella, jasanoi:

56. Kiitetty olkon HERm jota Kansallms
Israelille lewon andanut on *, taiten sen jäl-
ken kuin hän puhunut on: ei yhtäkän ole puut-
tunut hänen hywistä sanoistansa kuin hän Pal-
mellansa Mosexen taulta puhunut on. s

* 5 Mos. 12: ic>. -j- Ilis. 2,: io.

57. meidän Jumalamme olkon
meldan kansamme, niin kuin han on ollur
meidän Isaimlie kansa: alkan meitä hyl-
jätkö, eikä ylönandako meira. *

' S»)r 26.
58. Grra hän kaändais meidän si?dam--

memme hänen tygönsa : erra me Voaellai-
simme kaikis hänen reisiänsä, ja
me hänen tastynsä, saätyns ja oikein ensästuin hän meidän Isillenime kästenvr on.

59. Ia että nämät minun sanani, jotka mi-
nä HWimn edesä rukoillut olen, olisit läsnä
HERmn meidän Jumalamme tykönä pailväl-
la ja yöllä; että hän saattais hänen palwelial-
lensi», jaIsraelille hänen Kansallms oikeuden,
itzekullakin ajallansa.

6a. Että kaikki Kansat maan päällä tiedäi-
sit, että HERm on itze Jumala, ja ei yxikän
muu. 5 Mos. 4: ;5» ;?.

61. Ia teidän sydämenne olkon waka HER-ran meidän lumalam edesä, waeldamaan ha-
Cc c 3 ne»»



nm säadyisäns, ja pitämään hänen käskynsä,
niinkuin se tänäpänä on.

62. IaKuningas jakoko Ismeli hänen kan-sansa, uhraisit uhria HERran edesä.
63. Ia Salomo uhrais kiitosuhria (jonga

hän HERralle uhrais,) kaxi tolmattatymmen-
dä tuhatta härkää, ja sata ja kaxikymmendä
inhatta lammasta. Näin he miheit HERranhuonen, Kuningas jakaikki Israelin lapset.

2 Aika K. 7: 5-
-64. Sinä päiwänä pyhitti Kuningas kesti-

kartanon, joka oliHERmn huonen edesä; sil-
lä hän teki siellä polttouhrin, ruokauhrin, ja
kiitosuhrin lihawuden ': sillä wasti Almri, jo-
ka HERran edes oli, oli «vähäinen polttouh-
riin, ruokauhriin f, jakiitosuhrin lihawutem

*

2 Aika K. 7: 7- 5 ? Mos. 2: 1.

65. Ia Salomo piti siihen aikaan juhlaa,
ja koko Israel hänen kansans, suuresi» totou-
xesa, Hemathin rajasta Egyptin «virtaan asti*,
HERran meidän Jumalan, edesä, seitzemän
päiwää, ja taas seitzemän päimää: (se on) nel-
jatoistakymmmdä päiwää. f *4 Mos. 34-s.

-j- 2 Aika K. 7: 8.
66. Ia kahdexandena päiwänä päästi hän

Kansan menemään, ja he siunaisit Kuningas-
ta: ja «vaelsit majoillensa, iloiten ja riemuiten
kaikesta siitä hywvdesta, tuin HERra palwe-
liallmsa Dawidille ja Kansallms Israelille
tehnyt oli.

9. Lukn.
1. HNRra ilmesty Salomolle, ja lupa ehdolla

tuulla hänen rukouxensa. « <>iramille ei kelpa
ne taritut Raupungit. ui. Salomon rakennu-
xista ja tpöwäestä. »v. Drottninain asundomuu-
te. v. vainioilla tuodan kuldaa <l>phiristä.
I. kosta Salomo oli rakendanut HERran

huonen ja Kuningan huonen, ja kaikki
kuin hänen sydämens anoi ja halais lehdäxen-
sä. 2 Aika K. 7: »i.

2. Ilmcmdui HERra Salomolle toisen ker-
ran, niinkuin hän oli hänelle ilmandunut Gi-
beonistl. 1 Kun. ;: 5.

3. Ia HERra sanoi hänelle : Minä olen
kuullut sinun rukoures jaanomises , kuins olet
minun edesäni anonut *, ja olen pyhittänyt ta-

xeni siihen minun nimeni ijantaittisejnf. o»,
minun silmäni ja sydämeni owat alati siinä/"l. 8:22, ,c. -Z- 5 Mos. ia: ». P5.,,,.,

4. Ia jos sinä waellat minun edesäni, niin.kuin sinun Isäs Dawid waeldanut on, sM.men yxitertaisudes ja watuudesi» ; niin ettäs
teet taitti tuin minä sinulle kästenyt olen, japidät minun säätyni ja oikeuteni.

5. Niin mil,ä wahwista,, sinun waldakundasistuimen Israelin ylitze ijankaikkisesti; niinkuinminä sinun IsäsDawidin kansa puhunut olen,
sanoden: ei sinulda pidä poisotettaman miesIsraelin istuimelda. 2 Sam. 7: 12. 1 Kun. 2:4.

1 Aika K. 22: 10.

6. Mutta jos te käännätte teitänne peräti
pois minusta, te ja teidän lapsenne, ja ette pi-
dä minun kästyjäni ja säätyjäni, jotka minä
olen pannut teidän eteenne; ja menette japal»
welette wiemita jumalita jarukoilette niitä.

7. Niin mina häwitän Israelin siitä maasta,
jonga minä heillä andanut olen: ja sen huonen,
jonga minä minun nimelleni pyhittänyt olen,
heitän minä minun kasivoni edestä pois: Ia Is-
rael pitä oleman sananlaffuxi ja jutuxi kaikisa
Kansoissa. 5 Mos. 28: 27. 2 Aika K. 7: «.

Icr. 7: 15.
8. Ia waikka tämä huone on kakkein kor-

tein, niin kuitengin kaikkein kuin siitä käytvät
ohitze, pitä hämmästymän ja wiheldämän sa-
noden: mixi HERm näin teki tälle maalle ja
tälle huonelle? 5 Mos. 29: 24. Jer. 22:«.

9. Silloin tvaftatan: että he heidän HER-
mns Jumalansa hyljäisit, joka heidän Isäns
Egyptin maalda ulos johdatti, ja seuraisit mui-
ta jumalita ja kumarsit niitä ja palwelit nii-
tä; sentähden on HERm taiten tämän pahan
andanut tulla heidän päällensä.

ii. 10.Kosta kaxikymmendä ajastaikaa tulit'
net olit, joilla Salomo ne kari huonetta ra-
kensi, HERran huonen jaKuningan huonen.

1.6:,8. 1.7: i. -MaKitt »
.

11. Joihin Himm Tvron Kuningas and»
Salomolle Sedripuim, hongia jakuldaa, kal-
ken hänen tahtonsa jälken: Niin Kumnga»
Salomo andoiHimmills kaxitymmmdä Ka»'
pungim Galilean maqsa. »Ma K.«-»-

-12. A"
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i2Ia Himm matkusti Tyrosta tatzonman

»iiitä Kaupungeita, jotta Salomo hänelle an-
danut oli: ja ei ne hänelle telwannet.

iz Ia sanoi: miltä nämätKaupungit owat,
minun weljeni, jottas minulle andanut olet?
Ia hän kutzui ne Kabulin nmaxi tähän päi-

-14. Ia Himm oli lähettänyt Kuningalle sa-
la ,a kaxikymmendä Sentneria kuldaa.

m. 15. Ia tämä on luku »verosta, jongaKu-
ningas Salomo kandoi mketaxens HERmn
huonetta, ja hänen huonettansa, ja Millota*,
ja Jerusalemin muuria: ja Hazorita, ia Me-
giddoca ja Gaserita. *

, Sam. 5:9, 10.

1 Kun. ii: 27.
,6. Sillä Phamo Egyptin Kuningas oli

mennyt ja woiltanut Gaserin, ja polttanut sen
tulella, ja lyönyt Kananerit kuoliaxi jotka
Kaupungis asuit, jaoli andanut sen tyttärellms
Salomon emännälle lahjaxi.

,7. Niin Salomo rakensi Gaserin, ja alam-
maisen BethHoronin. 2 Aik.» K. 8: 5.

18. Ia Baalathin, jaThadmorin, korwe-
sa maalla.

19. Ia kaikki Mwara Kaupungit jotka Sa-
lomolla olit, jakaikki «vaunu Kaupungit, ja
ratjasmiesten Kaupungit, ja mitä Salomo ha-
lais >a tahdoi mketa Jerusalemisi», jaLibano-
nisi», ja koko maasi» joka hänen «vallasims oli.

20. Kaiken jäänenKansan Amorrereistä,
Hethereista, Pheresereistä, Hewereistä ja le,
busereistä, jotka ei ollet Israelin lapsista:

2>. Heidän lapsens, jotka he jätit heistäns
maahan, joita Israelin lapset ei taitanet hä-
ivinä ; ne teki Salomo «verollisexi tähän päi-
wään asti.

22. Mutta Israelin lapsista ei Salomo teh-m yhtän orjaxi; waan ne olit sotamiehet, ja
Kanen palweliansa, ja päämiehens, ja esimie-hensä, ja hänen »vaunuins ja mtzasmiestmspäämiehet. , Mos. 25: ,9.

23. Ia wirkamiestm päämiehiä, jotta olit
Ealomon työn päällä, oli wiisisataa ja wiisi-kymmendä jottaKansaa hallitzit, ja työn toi-
Mllit. , Aika K 8: 10.

iv. 24. Mutta Pharaon tytär meni ylös
HawidinKaupungista oinaan huoneseensa, jon-

ga (Salomo) hänelle mkendanut oli": Sil-
loin rakensi hän myös Millon. * 2AikaK. z: n.

25. Ia Salomo uhrais kolmasti wuodesa*
polttouhria, jaKiitosuhria Almrillaf, jonga
hän HERralle mkendanut oli, ja suilmtti senpäällä HERran edesä: ja niin huone paätettin.
*

, Aika K. 8:12, »c. -f 2 Aika K. 4: ». l. 7- 7.

.
V. 26. Ia Kuningas Salomo teki myös tai-

wan Ezeonin Geberisä, joka likiElothia on, pu-
naisen meren reunan tykönä Edomercin maalla.

27. Ia Himm lähetti palweliaMa laiwaan,
jotta olit jalot haaximiehet, ,a mereen hywin
harjandunet, Salomon palweliain kansa.

28. Ia he tulit Ophiriin, ja weit sieldä nel-
jä sataa ja karikymmmda leiwistätä kuldaa:
ja he weit sen Kuningas Salomolle.

»AikaK. 8: 18.

10. Luku.
l. Seban Drottningi tule oppimaan Salomota

tapauxilla, ja kestinaiscn kunnialahjoittamisen
jälken palaja taas omalle maallensa, n Jutel-
la,, Salomon suuresta rikkaudesta, taidosta ja
kunniaarwosta.
i. rittan Arabian Drottning! oli tuullut

Salomon sanoman HERran nimestä;
ja tuli koettelemaan händä Mpauxilla.

2 Aika K. 9: i Matth. ,2: 42. Luk. n: n.
2. Ia hän tuli Jerusalemiin sangen suuren

joukonkansi», Kamelein kansi» jotka jaloja yr-
tejä kannatit, ja aiwan paljo kuldaa, ja kal-
lella kiwiä: Ia kosta hän tuli Kuningas Sa-
lomon tygö, puhui hän hänelle kaikki tuin hän
sydämesäns aitonut oli.

3. Ia Salomo ilmoitti hänelle kaikki hänensanansa: ei ollut mitan Kuningalda salattu,
jota ei hän hänelle ilmoittanut.

4. Kosta rikkan Arabian Drottning! näki
taiten Salomon taidon, ja huonen jonga hän
mkendanut oli:

5. Ia ruat hänen pöydällänsä, jahänen pal-
weliains asuinsiat, ja kungin heidän Mirkansa,
ja heidän waattms, ja hänen juomanslaffiat
japolttouhrinsa, jongahän HERran huones
uhrais: tuli hän liki hengettömäxi.

6. Sitte sanoi hän Kuningalle: se on tosi
tuin



tuin minä sinusta kuullut olen minun maalleni,
ja sinun menosms, ja sinun midostas.

7. Ia en minä ustonut sitä ennenkuin minä
tulin itze, ja minä olen sen nyt silmilläni näh-
nyt, jakatzo, ei ole minulle puolittaingan sa-
nottu: sinulla on enämbi taitoa ja hymyttä,
kuin sanoma on, jonga mmä kuullut olen.

B.Autuat owat sinun miehes ja sinun palwe-
lias; jotka aina sinun edesäs seisomat, jatuul-
delclvat sinun Mitoas.

9. Kiitetty olkon HERm sinun lumalas,
joka sinuun on mielistynyt, sinun Israelin istui-
melle pannaxensi»: sentähden että HERra ra-
tasta Israelia ijankaikkisesti, on hän pannut si-
nun Kuningaxi duomiota jaoikeutta tekemään.

10. Ia hän andoiKuningalle kaxikymmendä
toista salaa Sentneriä kuldaa, ja sangen paljo
jaloja yrtejä, jakalleim kiwiä: Ei tullut sinne
sitte niin paljo kalleim yrtejä, tuin rittan Ara-
bian Drotningi, Kuningas Salomolle andoi.

11. Siihen myös Himmin hahdet', jotta
kuldaa toit Ophirista, ja sangen paljo Hebe-
nin puita jakallim timiä. *l. 9: 27, 28.

12. IaKuningas andoi tehdä Hebenin puis-
ta patzaim HERran huoneseen, jaKuningan
huoneseen, ja tandelet ja harput soittaille: Ei
tullut sinne sitte niin paljo Hebenin puita, eitä
myös nähty ole tähän päiwään asti.

2 Aika K 9: 10, 11.

13. Ia Kuningas Salomo andoi rittan A-
mblan Drotningille taitti tuin hän pyyti ja
anoi häneldä, paitzi niitä tuin hän hänelle itze
andoi: Ia hän palais ja meni palwelioinens
omalle maallensa.

11. 14. Mutta kullan paino jonga he jota
wuosi toit Salomolle, oli kuusi sataa ja kuusi
seitzemattä kymmmdä Sentneriä kuldaa.

2 Aika K. 9: i;.

15. Ilman siitä kuin kauppamiehet jayrtein
myyjät, niin myös kaikki Arabian Kuningat
ja ne «voimalliset maalda (toit hänelle.)

16. IaKuningas Salomo andoi myös teh-
dä parhasta kullasta kaxi sataa keihästä: kuusisama kulda penningitä andoi hän panna jotai-
tzeen teihäseen.

17. Ia kolme sataa tilpe' parhasta kullas-
ta : jakolme leiwistätä kuldaa jokaitzeen kilpeen

ja Kuningas pani ne Libanoninseen. * l. 14: 26.
18. Ia Kuningas teki suuren istuimen Ele.,phandin luista, jakuldais sen selkiällä kullalla»AikaK. 9: 17.
19. Ia siinä istuimes oli kuusi astuin lautaaja sen istuimen pää oli ymmyrjäinen mtaapämja käsipuut oli molemmilla puolilla istuind/jakaxi Jalopeuraa seisoit täsipuiden tykönä
20. Ia siellä seisoi kaxitoistakymmendä la-lopeuma niiden kuuden astuinlaudan päällä

molemmin puolin: ei senkaltaista ole tehty ka-sakan »valdakunnasa.
21. Kaikki Kuningas Salomon juomaastiat

olit selkiästä kullasta, ja jokainen astia Libano-nin metzähuones oli myös selkiästä kullasta: sil-lä ei yxikän huolinut Kuningas Salomon ai-kana hopiasta.
22. Sillä Kuningalla oli haaxi Tharsis',

merellä Himmin hahden kansi»; ja haaxi Thar-sis tuli jokakolmandena »vuotena kerran, ja
toi kuldaa, hopiata, Elephandin hambaita,
Apinoita jaRikintuttoja. *l. ?: 26.

23. Ia näin Kuningas Salomo on tullut
suuremmaxi kaikkia Kuningoita maan päällä,
rikkaudcsa ja wiisaudesi». * * I. ;: i, , >~

2 Aika K. 1: l.

24. Ia kaikki mailma pyysi nähdä Salo-
mota, kuullaxens sitä mitoo, jonga Jumala
oli andanut hänen sydämeensä.

Syr. 47: 15, 16, ,c.

25. Ia he kukin toit hänellä lahjoja, hopia-
astioita ja kullaisita kaluja, ja «vaatteita, ja
harnistoim, jayrtejä, jahewoisim, ja muule-
ja, joka wuosi.

26. Ia Salomo kokois »vaunuja ja ratzas-
miehiä, niin että hänellä oli tuhannen ja nel-
jäsataa»vaunua, jakaxitoistakymmendä tuhat-
ta mtzasmiestä *: ne hän pani waunutaupun-
geihinf jaKuningan tygö Jerusalemiin.

'1.4: '6. »AikaK. 1: 14. 1.9: »s.
-s 1 Kun. 9: 19.

27. Ia Kuningas teki niin, että hopiata
oli niin paljo Jerusalemisi» kuin kiwiä, ja Se-
dripuim mm paljo tuin willifituna puim laxo-sa. »AikaK. 9:27.

28. Ia Salomolle tuotin hewoisim EgYPlll
ta>'
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ta - jakudotulta kaluja, jakuningan kauppamie-
het ostit ne kalut. »Aika K. 1: ,6.

29. Ia toit Egyptistä jokaitzen »vaunun kuu-
den sadan hopiapmningin edestä, ja hewoisen
sadan «viidenkymmenen hopiapmningin edestä.
Niin weit he myös taittein Hetherein Ku-
ningasten ja Syrian Kuningasten tygo, heidän
kättensä kautta.

11. Luku.
>. Salomo otta iyellens pakanallisia waimo-

ja, jotka wiettelewät hänen epajumaluteen. ».

HLRra wihastu hänelle, uhaten ottawaldakun»
nan häneldä pois. m. Heratta hänelle monda
««hollista, iv. lerobeamille luwatan ic>. suku-
kundaa. v. lerobeam pakene Salomon wihan
edestä Egyptiin : Salomo kuole-
i. Kuningas Salomo rakasti monda muu-

kalaista »vaimoa, Phamon tytärtä, ja
Moabitiläisia, Ammonitiläisiä, Edomitiläi-
siä, Zidonilassia ja Hethiläisiä:

2. Niistä Kansoista joistaHERm Israelin
lapsille sanonut oli: älkät mengö heidän ty-
gönsä, eikä hekän tulko teidän tygönne: sillä
he käändäwät totisesti teidän sydämenne hei-
dän jumalittens perään*: Näihin suostui Sa-
lomo rakastamaan heitä. "» Mos. 34:16.

5 Mos. 7:2,4. l. 17: 17.
3. Ia hänellä oli seitzemän sataa Ruhtinal-

lista emändätä, ja kolme sataa jalkawaimoa:
ja hänen waimons käänsit pois hänen sydä-
mensä.

4 Kosia Salomo «vanheni, käänsit hänenemändäns hänen sydämensä wiemsten jumalit-
tm perään'; niin ettei hanen sydämens ollut
täydellinen HERran hänen Jumalansa kansi»,
niinkuin Dawidin hänen Isänsä sydän.

* Syr. 47: »6.
;. Ia niin waelsi Salomo Astharothin * Zi-donaisten Jumalan perään, jaMilkomin Am-

moniterein kauhiuden perään, s
* Duom. 2:1,. f » Kun. 2»: i,.

.

6. Ia Salomo teki pahaa HERran edesä:
ia ei seurannut HERm täydellisesti, niinkuinhänen Isänsä Dawid.

7. Silloin rakensi Salomo korkeuden Ka-
moxelle' Moabiterein kauhisturelle, sille wuo-
relle, joka on Jerusalemin edesä; ja Molokille

Ammoniterein kauhistuxelle. * 4M05.»,: 29.
8. Ia niin teki Salomo kalkille muukalaisil-

le emännillensä, jotka heidän jumalillensa suir-
zutit ja uhraisit.

ii- 9-. Ia HERra »vihastui Salomon pääl-
le; että hänen sydämens oli käändynyt pois
HERmsta Israelin Jumalasta, jota hänellekahdesti ilmandunut oli. l.;: 5. l. 9:2.

10. Ia händä näistä kieldänyt oli, ettei hä-
nen pitänyt waeldaman wiemsten jumalittm
perään: ja ei kuitengan pitänyt mitä HERmhänelle kästenyt oli.

11. Sanoi siis HERm Salomolle: että se
on tapahtunut sinulda, ja et sinä pitänyt mi-
nun liittoani, ja minun käskyjäni, kuin minä
sinulle käskin; niin minä totisesti rewäisen wal-
dakunnan sinulda*, ja annan sen sinun pal-
welialles. f "l. i,:is. 1.14:8. -Z-i Sam. 15:28.

12. Kuitengin en minä sitä tee sinun ajallas,
sinun Isäs Dawidin tähden: mutta sinun poi-
kas kädestä minä sen rewäisen.

13. En minä kuitengan koko waldakunda re-
«väise: yhden sukukunnan minä annan sinun po-
jalles,Dawidin minun palweliani tähden, ja
Jerusalemin tähden, jongaminä olen «valinnut.

m. 14. Ia HERra nosti Salomolle «vihol-
lisen, Hadadin Edomerin, Kuningallisesta su-
gusta Edomisi».

15. Sillä kosta Dawid oli Edomisi»*, ja
Joab sodanpäämies meni hautamaan tapetul-
ta: ja löi kuoliaxi kaiken miehenpuolen Edo-
misi». f * 2 Sam. 8:14. 1-' Aika K. ,8:,:.

16. Silla Joab ja koko Israel wiiwyi kuusi
kuukautta sielä; siihenasti että hän kaiken mie-
henpuolen Edomisi» hälvitti.

17. Niin pakeni Hadad ja muutamat Edo-
min miehet hänen kansans hänen Isänsä pal-
»velioista, ja menit Egyptiin: Mutta Hadad
oli wähä nuorukainen.

18. Ia he nousit Midianista ja tulitParaan,
ja otit kansans miehiä, Paronista; ja menit
Egyptiin, Phamon Egyptin Kuningan tygö;
joka andoi hänelle huonen, ja elatuxen, ja
maan hän myös andoi hänelle.

19- Ia Hadad löysi suuren armon Phara-on edesä; niin että hän andoi hänelle emändans
Drottning Tahphenexen sisaren, emännäxi.

Ddd 20. Ia



2Q. IaTahphmerm sisar synnytti hänelle Ge-
nubathin hänen poikansa: Ia Tahphmes kas-
tvatti hänen Phamon huonesa niin että Genu-
bath oli Phamon huonesa Phamon lasten smsi».

21. Kosta Hadad kuuli Eguptisä, Dawidin
nukkunexilsäins kansi», ja että sodanpäämies
Joab oli kuollut; sanoi hän Pharaolle: pääs-
tä minua menemään minun maalleni.

22. Phamo wastais händä: mitä sinun
puuttu minun tykönäni, ettäs tahdot mennä
sinun maalles? hän sanoi: ei mitan; waan
salli minun kuitengin mennä.

23. Ia Jumala nosti myös hänelle wihamie-
hm Resonin Elladan pojan; joka oli karan-
nut Hermldansa HadadEserildä Zoban Ku-
ningalda.

24. Ia kokois miehiä händä wastan, ja
hän oli sotajoukon päämies silloin kosta Dawid
surmais heitä*: ja he menit Damastuun, ja
asuit siellä, ja hallitzit Damastusi».

*
» Sam. 8: ~ 4. l. 10: 18.

25. Ia hän oli Israelin tvihollinen niinkau-
wan kuin Salomo eli, paitzi sitä wahingota
kuin Hadad teki: hän kauhistui Israelia ja tuli
Syrian Kuningaxi.

26. Niin myös lerobeam Nebathin poika
EphmthilainenZaredasta, Salomon palwelia,
hänen äitinsä nimi oli Zeruga, lesti waimo;
hän nosti myös kätensä Kuningasta wastan.

27. Ia tämä on syy jongatähden hän käten-
sä nosti Kuningasta «vastan: Kosta Salomo
rakensi Millon*, sulki hän Dawidin hänen
Isänsä Kaupungin raon. ' »Sam. 5: 7.

1 Kun. 9: 15, 24.
IV. 28. Ia lerobeam oli jalo sotamies: ja

kosta Salomo näki sen nuorukaisin kelpawai-
sexi, asetti hän hänen, koko Josephin huonm
kuormain päälle.

29. Se tapahtui siihen aikaan, että lero-
beam meni ulos Jerusalemista: ja Propheta
Ahia Silosta löysi hänen tiellä, ja hänen ul-
lans oli uusi hame, jahe olit ainoastans kah-
den kedolla.

3Q. Ia Ahia rupeis siihen uuten hamesem
kuin hänen ylläns oli; jarewäis tahdexitoista-
tymmeneri tappalexi.

31. Ia sanoi lerobmmille, ota kymmenen

kappaletta sinulles; sillä niin sano HERmHmelin Jumala: katzo, minä rewäisen w<Mkunnan Salomon kädestä, ja annan sinullekymmenen sukukundaa. l. >»: 15. l. 14:,
32. Yxi sukukunda jää hänelle, Dawidinminun palweliani tähden*, ja JerusaleminKaupungin tähden; jongaminä olen walinnutkaikista Israelin sukukunnista.

" Ps. 1,2: „. Syr. 47: ;°, n.
33. Että he owat minun hyljännet, jaku-

martanet Astharothia Zidonerein jumalata,Kamosta Moabiterein jumalata, jaMilkomiaAmmonin lasten junmlam: jaei »vaeldanet mi-nun tielläni, tehnet mitä minulle kelpais,
minun säätyjäni ja minun oikeuttani, niinkuin
Dawid hänen Isänsä.

34. En mina kuitengan om taitte «valda-
tundaa hänen kädestänsä; waan teen hänenRuhtinari hänen elinajaxensi», Dawidin mi-
nun palweliani tähden, jonga minä walihin,
sillä hän piti minun tastyni ja säätyni.

35. Mutta hänen poikansa kädestä otan mi-
nä waldakunnan; ja annan sinulle kymmenen
sukukundaa.

36. Mutta hänen pojallms annan minä yh-
den sukukunnan, että minun palweliallani Da-
«vidilla olis aina »valkeus * minun edesäni Je-
rusalemisi», siinä Kaupungisa, jonga minä olen
walinnut minullmi, pannaxeni minun nimeni
sinne. *

» Sam. „: 17. , Kun. ,5:4.

37. Niin otan minä nyt sinun hallitzemaan
taitisi» tuin sinun sydämes halaja: ja sinun pi-
tä oleman Israelin Kuningas.

38. Los sinä kuulet kaikkia kuin minä sinulle
kasten, ja «vaellat minun teilläni, ja teet sitä
kuin minulle kelpa, pitäden minun Muni ja
tästyni, niinkuin Dawid minun palweliani te-
ki; niin minä olen sinun kansas, ja rakennan
sinulle wahwan huonen, niinkuin minä Dawi-
dillerakensi, ja annan sinulle Israelin.

39. Ia näin alennan minä sentähden Da-
widin siemenen: en kuitengan ijankaikkisesti.

v. 40. Mutta Salomo pyyti mppa lero-
bmmia. Niin lerobeam nousi ja pakeni i?
gyptiin, Sisatin Egnptin Kuningan tygö: M
oli Egyptissä Salomon kuolemaan asti.

41. Mitä muuta Salomosta sanomista on,
hänen
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hänen tekonsa ja taitons: eikö ne ole kirjoitetut
Salomon aikakirjasa? 2 Aira K. 1: ~ l. 9:29.

42 Mutta aika kuin Salomo hallitzi leru-
salcmisa kaiken Israelin ylitze, oli neljäkym-
mendä ajastaikaa.

.

42. Ia Salomo nukkui Istunsa kansi», ja
haudattin Isänsä Dawidin Kaupungiin : Ia
hanen poikans Rehabeam tuli Kuningaxi hä-
nen siaansa. 2 Aika K. 9: ,1. Syr. 47: )).

12. Luku.
i. Ransa pyytä huojennusta Rehabeamilda;

mutta hän wasta heitä tylysti, n. Jonga täh-
den Israel, ston, i» sukukundaa luopuhänes-
tä, ja ottawat lerobeamin Runingarensa. v.
Rehabeamin sotaaikomus Israelia wastan tule
estetyxi. iv. lerobeam teke epäjumalita, asetta
pappeja ja pitä juhlaa, lakia wastan.
I. stza Rehabeam meni Sikemiin: sillä koko

Israel oli silloin tullut Sikemiin , teke-
mään händä Kuningaxi. 2 Aika K. 1°: 1.

2. Ia lerobeam Nebathin poika kuuli sen
Egyptis ollesansi», johonga hän Kuningas Sa-
lomon edestä paennut * oli: (jalerobeam lvii-
wyi EgMisä.) * l. 10: 40.

3. Ia he olit lähettänet händä kutzumaan:
Ia lerobeam tuli ja koko Israelin Joukko:
ja he ruhuit Nehabeamille, ja sanoit:

4. Sinun Isäs on meidän ikemme rastaut-
tanuc: niin huojenna nyt sinä sinun Isäs kowa
palwelus ja rastas ijes, jonga hän meidän
päällemme pannut on, niin me palwelemme
sinua.

5. Mutta hän sanoi heille : mengät pois kol-
mandeen päiwään asti, ja tulkat jällens minun
tygöni : jaKansi» meni.

6. Niin Kuningas Rehabeam piti neuwoo
wanhimmitten kansi», jotka hänen Isäns Sa-
lomon edesä seisoit, kosta hän wielä eli, ja
sanoi: kuinga te neuwotte wastamaan tätä
Kansaa?

7. He puhuit hänelle, sanoden : jos sinä pal-
welet tänäpänä tätä Kansaa, ja noudat hei-dän mielensä, ja »vastat heitä ja annat heillehywiä sanoja; niin he owat sinun palwelias
kaiken smun elinaikas.

8. Mutta hän hyljäis wanhembain neuwon,

jonga he hänelle andanet olit; ja piti neuwoa
nuorukaisten ransa, jotka hänen kansans tas-
wanet olit, jahänen edesäns seisoit.

Syr 47- ,4.
9. Ia Kän sanoi niille: mitä te neuwotte

wastamaan tätä Kansaa, joka minulle on pu-
hunut sanoden: huo»mna se ijes, jonga Isäs
meidän päällemme pannut on ?

10. Ia nuorukaiset jotka hänen kansans kcss-
wanet olit, puhuit hänelle, sanoden: niin pi-
tä sinun sanoman sille Kansalle joka sinulle sa-
no: sinun Isäs on meidän ikemme mffautta-
nut, huojenna se meildä: sille pita sinun sano-
man: minun pienin sormeni on paxumbi tuin
minun Isäni tupet. » Aika K. ,o: ,°, 1,.

11. Minun Isäni on teidän ikenne mstaut-
tanut, mutta minä lisän wielä nyt teidän ike-semne: minun Isäni on teitä kurittanut ruos-
killa, waan minä kuritan teitä Skorpioneilla.

12. Niin lerobeam ja kaikki Kansi» tulit
Rehabmmin tygö kolmandena päiwänä; niin-
kuin Kuningas puhunut ja sanonut oli: tulkat
minun tygöni jällens kolmandena päiwänä.

13. Ia Kuningas wastais kowin Kansaa;
ja hyljais sen neuwon tuin »vanhimmat olit hä-
nelle andanet.

14. Ia puhui heille niinkuin ne nuoret olit
neuwonet, ja sanoi: minun Isäni on teidän
ikenne raskauttanut, mutta minä lisän teidän
ikeseenne wielä: minun Isäni on teitä kuritta-
nut ruoskilla, mutta minä kuritan teitä Skor-
pioneilla.

15. Ia ei Kuningas kuullut Kansaa; sillä
HERm oli sen niin käändänyt, wahwistaxenssanansa kuin HERm puhuin lerobmmille Ne-
bathin pojalle, Ahian kautta Silosta.

1. 11: 11, 21.

11.16. Kosta koko Israel sen näki etteiKu-
ningas kuullut heitä, wastais Kansa Kunin-
gasta ja sanoi: mikä osa on meillä Dawidisa?
eli perimys Isäin pojasa *? Israel mene majo-
illes: katzo siis sinaDawid huonettas. Ia Is-
rael meni majoillensa. *

» Sam. »o: 1.

17. Niin että Rehabmm ainoastans «vallitzi
ne Israelin lapset, jotka ludan Kaupungels
asuit. l. i,: )2.

18. Ia kosta Kuningas Rehabmm lähetti
Ddd 2 Ado,



Adommin weromhan haldian matkaan, niin
koko Israel kimitti hanen, niin että hän kuoli:
Mutta Kuningas Rehabmm astui nopiasti
waunuin, ja pakene Jerusalemiin.

19. Ia niin erkani Israel Dawidin huones-
ta , haman tähän päiwään asti. » Kun. 17: »i.

20. Kosta toto Israel tuuli lerobmmin
tullexi jällens, lähetit he jakastit hänen kutzua
Kansan eteen, ja teit hänen kaiken Israelin
Kuningaxi: ja ei yxikän seurannut Dawidin
huonetta, waan ludan suku ainoastans.m. 2i. Ia kosta Nehabeam tuli Jerusale-
miin , kokois hän toto ludan huonen ja Ven-
laminin sugun, sata ja kahdemnkymmmdä
tuhatta «valittua sotamiestä, sotimaan Israe-
lin huonetta wastan, ja omistamaan «valda-
kundaa Rehabmmille Salomonpojalle jällens.

» Aika K. 11: 1.

22. Mutta Jumalan sana tuli sen Jumalan
miehen Semajan tygö, sanoden:

23. Puhu Rehabmmille Salomon pojalle
ludan Kuningalle, jakoko ludan huonelle,
jaBenlaminille, ja jaanelleKansalle, jasano:

24. Nain sano HERm: älkät mengö soti-
maan teidän «veljejänne Israelin lapsia was-
tan: palaitkan jokainen kotiansa: sillä se on
minulda tapahtunut. Ia he kuulit HERmnsanan, ja palaisit menemään HERran sanan
jälken.

IV. 25. Ia lerobeam rakensi Sikemin E-
phmimin wuorelle, ja asui siinä: ja läxi sieldä,
jarakensi Pnuelin. 1 Mos. ,:: z<?.

26. Ia lerobeam ajatteli sydamesänsa: nyt
waldakunda tule Dawidin huonelle jällens.

27. Los tämä Kansi» mene Jerusalemiinuh-
mmaan HERran huoneseen, ja tämän Kan-san sydän käändy jällens heidän Herrans Re-
habmmin ludan Kuningan puoleen; niin he
mppmvat minun, ja palajawat jällens Reha-
bmnnn ludan Kuningan tygö.

28. Ia Kuningas piti neuwon ja teki kaxi
kullaista wasittata: ja hän sanoi heille: teidän
on työläs mennä Jerusalemiin, tatzo, tasa on
sinun lumalas Israel, joka sinun on johdat-
tanut Egyptin maalda. » Mos. ;»: 4, 8.

» Kun. 17: 16.
29. Ia pani niistä yhden BethEliin; ja sen

toisen pani han Daniin. Duom. i«: 29, ,0.

zo. Ja se asia joudui synnixi: sillä Kansameni sen yhden eteen haman Daniin.
31. Niin teki hän myös huonen kukkulalle-ja teki Papit halwimmista Kansan seasta jot-ta ei Lewin Lapsista ollet. 1 Kun. 1,:

»Aika K. i>: 15. l. iz: 9.
32. Ia lerobeam teki juhlan lviidendenH-toistakymmendenä päiwänä, kahdexandenaKuukautena, niinkuin ludan juhlapaiwan, ja

uhrais Almrilla. Niin hän myös teki VethE,lis, uhraten wasikoille, jota hän tehnyt oli-Ia hän toimitti BethEliin papit
jotkahän tehnyt oli.
,33- Ia hän uhrais sillä Almrilla, (jonga

han BethEliin tehnyt oli) sinä wiidendenätoij-
takymmendenä päiwänä kahdexandena Kuu-kautena, jonga hän sydämesäns ajatellut oli.
Ia teki Israelin lapsille juhlan, jauhrais Al-
mrilla, suitzutuxexi.

13 Luku.
1 Jumalan mies ennusta lerobeamin altarita

wastan: lerobeamin käsi kuiwettu, japaratan
jällens 11. Se Jumalan mies, tule wietellyri
wäaräldä prophecalda tekemään HERran kas
kyä wastan. i". Jonga tähden hän on palate-sans onneloin, ja haudatan sildä wieteliäldä.
iv. lerobeam pyrki pahudesansa.
I. stza katzo, Jumalan mies tuli ludastaHEr-

ran sanan kansi» BethEliin : ja lerobe-
am seisoi Altarin tykönä suitzuttamasi».

2. Ia hän huusi Altarita wastan HERransanan kautta, ja sanoi: Altari, Altari: Näinsano HERra : katzo, Dawidin huonelle on
syndylvä poika, losia nimeldä: hän on uhra-
wa sinun päälles korkeuden pappeja, jotkasi-
nun päalläs suitzuttawat, ja on polttama ih-
misen luita sinun päalläs. 2 Kun. 23: 16.

3. Ia hän andoi sinä päiwänä ihmen, jasa-
noi: tämä on se ihme, jonga HERra puhu-
nut on: katzo, Altarin pitä halkeman, ja tuh-
ka joka sen päällä on, pitä hajotettaman.

4. Kosta Kuningas kuuli sanan sildä Ju-
malan mieheldä, joka Altarita wastan Bech-
Elis huutanut oli, ojensi lerobeam kätens Al-
tarin tyköö,jasanoi: ottakat händakiinni.M
hanen kätens kuiwettui, jonga hän händä wal-
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lan ojensi, ja ei hän tainnut sitä metä jällens
puoleensa.

5. Ia Altari halkeis, ja tuhka hajotettin Al-
mrilda; sen ihmen jälken,kuin Jumalan mies
HERmn sanan kautta andanut oli.

6. Ia Kuningas mastais, ja sanoi Juma-
lan miehelle: noyrytä nyt sinus rukouxella,
HERras lumalaspasmoin edesä, jarukoile
minun edestäni "> että minun käteni taipuis mi-
nun tygöni: Niin Jumalan mies rukoili nöy-

rästi HERma. jaKuningan käsi taiwui jäl-
lens hänen puoleensa, jatuli niinkuin se oli m-
nengin ollut. '»Mos. 8-8. 1.9:28. l. 10:17.

4 Mos. 21: 7.
7. Ia Kuningas puhui Jumalan miehelle.-

tule kotia minun kansani ja wirwota itzes: mi-
na annan sinulle lahjan.

8. Mutta Jumalan mies sanoi Kuningalle:
«vaikkas annaisit minulle puolen sinun huonet-
ms, en minä sittmgän tulis sinun kansas: en-
gä lyo tasa paikasa leipää, engä juo wettä.

y. Sillä niin kasti minun HERm sanans
kautta, sanoden: ei sinun pidä leipää syömän,
eikä mettä juoman; eikä myös palajanmn sitä
tietä kuins mennnt olet.

ic>. Ia hän meni loista tietä: ja ei palain-
nut sitä tietä tuin hän BethEliin tullut oli.

11.11. Mutta VechElis asui yxi «vanha Pro-
pheta: hänen tygöns tuli hänen poikansa, ja
jutteli hänelle kaikki kuin se Jumalan mies teki
sinä päiwänä VethElisä, jane sanat kuin hän
Kuningalle sanonut oli, ne he juttelit Isällensä.

12. Ia heidän Isäns sanoi heille: kuta tietähan meni? jahänen poikans osotit hänelle tien,
jom se Jumalan mies waeldanut oli, se kuinJuvasta tullut oli.

13. Mutta hän sanoi pojillms: sittuloitkat
minulle aasi. Ia tuin he olit satuloinne! aasin,
istui han sen selkään.

14 Ia meni sm Jumalan miehen perään,
M lois, hänen istumasta mmmen alla, ja sanoihänelle: sinäkö se Jumalan mies olet, joka Ju-vasta tullut olet? hän sanoi: minä.

15. Hän sanoi hänelle: tule minun kansanirona, ja syö leipää.
16. Hän sanoi: en minä Mida palaita sinunmnsas, engä tulla sinun tygos: en minä syö

myös leipää, engä juo wettä sinun kansas ta-sa paikasi».
17. Sillä minun kansani on puhuttu HER-

ran sanan kautta: ei sinun pidä siellä leipää
syömän, eikä wettä juoman: ei myös sinun
pidä palajanmn sitä tietä kuins sinne mennyt
olet.

18. Hän sanoi hänelle: minä olen myös Pro-
pheta niinkuin sinäkin, jaEngeli on puhunut
minun kansani HERmn sanan kautta, ja sa-
nonut: wie händä kansas huonesees syömään
leipää ja juomaan wettä : Mutta hän walhet-
teli hänen edesänsa.

19. Ia hän palais hänen kansans, ja söi lei-
pää ja joi wettä hänen huonesansa.

111. 20. Ia tapahtui, kuin he istuit pöndän
tykönä, että HERran sana mli PropheMn
tygö joka hänen palauttanut oli.

21. Ia hän huusi sille Jumalan miehelle,
joka Juvasta tullut oli, ja sanoi: näin sano
HERra: ettäs olet HERmn kästvlle tottele-
matoin ollut, ja et ole sitä kastya pitänyt, kuin
HERra sinun lumalas kästenyt on.

22. Ia olet palainnut suömään leipää, ja
juomaan mettä siinä paikasi» josta sinulle sa-
nottu oli: ei sinun pidä siellä leipää syömän
eikä wettä juoman: ei pidä sinun ruumis tule-
man sinun Isäis hautaan.

23. Ia kuin hän leipää syönyt jawettä juo-
nut oli; satuloitzi hän aasin sille Prophetalle,
jonga hän palauttanut oli.

24. Ia koffa hän mmi pois, kohmis hänen
Jalopeura * tiellä, ja tappoi hänen. Ia hä-
nen ruuniinsa makais heitettynä tiellä, ja aasi
seisoi hänen siwusansa, ja Jalopeura seisoi lä-
hinnä ruumista, 'l. »o:;6.

25. Ia katzo, kosta siitä käwi ihmisiä ohi-
tzm, näit he ruumin heitetyxi tiellä, ja lalo-
puemn seisolvan ruumin tykönä: ja he tulit ja
sanoit sen Kaupungisa, josa se wanha Pro-
pheta asui.

26. Kosta Propheta sen kuuli, joka hänen
tieldä palauttanut oli, sanoi hän: se on se Ju-
malan mies joka HERran käskyllä tottelema-
toin oli; sentähden on HENra hänen andanut
Jalopeuralle, ja se on musertanut ja tappa-

Ddd 3 nut
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nut hänen, niiden sanain jälken, kuin HERrahänelle sanonut oli.

27- Ia sanoi pojillensa: satuloitkat minulle
aasi. Ia koffa he olit satuloinnet :

28. Meni hän sinne, ja loisi hänen ruumin-
si» heitetyn tielle, ja aasin ja Jalopeuran sei-soman ruumin tykönä: Ei Jalopeura ollut syö-
nyt ruumista, eikä rewäisnyt aasia.

29. Niin otti Propheta sen Jumalan mie-
hen ruumin , japani aasinsa päälle , ja wei sen
takaperin: ja se wanha Propheta tuliKaupun-
pungiin itkemään ja hautamaan händä.

ZQ. Ia hän pani ruumin omaan hautaans,
ja he itkit händä: Ah minun »veljeni.

31. Ia kosta he olit haudannet hänen, pu-
hui hän pojillensa sanoden : koffa minä kuolen,
niin haudakkat minua siihen hautaan, johonga
se Jumalan mies haudattu on : ja pangat mi-
nun luuni länen luidens siivuun.

32. Sille se on tapahtuma kuin hän Altarita
ja BethElitä wastan HERran sanan kautta
huutanut oli; ja kaikkia korkeuden huoneita
wastan, jotka Samarian Kaupungeis owat.

IV. 33. Mutta kosta nämä/ tapahtunet olit,
ei lerobeam käändanytkän itziäns pahalda tiel-
däns pois; mutta meni ja teki taas korkeuden
pappeja halwimmista Kansan seasta *, kenen-
gä hän tahdoi, sen käden hän täytti, ja se tuli
korkeuden papixi. * >. n: ~.

34. Ia tämä asia tapahtui lerobeamin huo-
nelle synnixi : ja että hän piti hälvitettämän
ja hukutettaman maan pääldä.

14. Luku.
1. lerobeamin pojan sairaus, ja lähetys 2l-

hian tygö. 11. prophetan kowa ennustus, ja
pojan kuolema, in lerobeamin hallitusIsrae-
lisa, jakuolema, iv. Rehabeamin hallitus lu-
daasa. v. Jerusalemin Lempiin ensimmäinen
ryöstö, ja Rehabeamin kuolema.
I. siihen aikaan sairasti Abia lerobmminpoika.

2. Ia lerobeam sanoi emännällensä: nouse,
ja muuta sinus niin ettei yxikän tundis sinua
lerobmmin emännäxi; ja mene Siloon,katzo,
siellä on Propheta Ahia, joka minulle sanoi:
että mina olen tulema tämän Kansan Kunin-
gaxi. l. Ii l zi. l. 12: 15.

3. Ia ota kätees kymmenen leipää, ja ky»sää, ja astia hunajata, ja mene hänen tyqön.sa: että hän sanois sinulle mitä nuorukaiselle ta«pahtu.
4. Ia lerobmmin emändä teki niin, nousija meni Siioon, ja tuli Ahian huoneseen: mut-

ta ei Ahia tainnut nähdä» sillä hänen silmänsolit pimennet manhudesta.
5. Mmm HERm sanoi Ahialle: katzo, le-robmmin emändä tule kysymään sinulda yhtä

asiata pojastansa, sillä hän on sairas: niin pv.
Hu sinä hänelle niin janiin. Ia kosta hän tulisisälle, piti hän itzens outona.

il. 6. Kosta Ahia kuuli omes hänen jalkain-sa töminän, sanoi hän: tule sisälle sinä lero-bmmin emändä: kuingas itzes niin outona pi-
dät ? minä olen lähetetty sinun tygös towansanoman kansa.

7. Mene ja sano lerobmmille: näin sanoHERm Israelin Jumala: että minä olen ko-
rottanut sinun Kansan seasta, japannut sinunminunKansani Israelin Ruhtinaxi.

8. Ia olen reweisnyt waldakunnan Dawi-
din huonelda pois, ja andanut sen sinulle: mut-
ta et sinä ole ollut niinkuin minun palweliani
Dawid, joka piti minun kästyni, ja waelsi mi-
nun jälkeni kaikella sydämellä, ja teki ainoas-
tans siitä kuin minulle kelwollinen oli.

9. Mutta sinä olet tehnyt pahemmin kaikkia
muita, jotka sinun edelläs ollet owat: ja sinä
olet mennyt, jatehnyt itzelles «vieraita jumali-
ta ja waletuita kuwia, tehoitmxes minua wi-
haan, ja olet heittänyt minun seltäs Ma.

io. Sentähden taho, minä annan tulla pa-
haa lerobmmin huonen päälle, ja hukutan
lerobmmista sen joka»vetens seinään heittä',sen suljetunf jahyljätyn Israelisi»: jakämaisen
lerobmmin huonen sukukunnan §, niinkuin
tungio käwäistän, perikatoons asti.
* 1 Sam. 25: 22. i Kun. 21: »i. f 5 Mos. p: ;s.

§ 1 Kun. 15: ,9. l. 16: 2.

11. Jota lerobmmista kuole Kaupungisa,
se pitä toirilda syötämän: mutta joka kuole

se pitä taiwan linnuilda syötämän:
sillä HERra on sen puhunut.

12. Niin nouse sinä ja mene kotias: ja kos-
ka jalkas astu Kaupungiin, niin pojan M
kuoleman. 15



Israel itke händä ja hauta hä-
nen,' sillä ainoastans tämä tule lerobmmista
hautaan; että joltakin hywää on löytty hänen
tykönänsä, HERran Israelin Jumalan edes
ierobmmin huonesa.

.

14. Ia HERm heratta »tzellens yhden Is-
raelin Kuningan, se on häwittäwä lerobm-
min huonen sinä päiwänä: ja mitä jo on ta-
pahtunut?

15. Ia HERm lyö Israelin mmkuin ruoko
hääly wedesä, ja repi Israelin tästä hywästä
maasta, jonga hän heidän Isillens andanut
on, ja hajolm heidän mirran ylitze*: että he
owat heillensä tehnet metzistöitä, mihoittaren-sa HERma. '

» Kun. ,7:18,»,.
16. Ia hylkä Israelin, lerobmmin synnin

tähden, jokasyndiä teki, ja saatti Israelin syn-
diä tekemään. » Kun. is: »8.

17. Ia lerobmmin emändä nousi, ja meni,
ja tuli Thirzaan: ja kosta hän astui huonen
tynnyxeen, tuoli nuorukainen.

18. Ia he hautaisit hänen, ja toto Israel
itki händä, HERran sanan jälten, jonga hän
palwelians PropheMn Ahian kautta sanonut
oli.

ill. 19. Mitä enämbi lerobmmista on sano-
mista , kuinga hän sodei ja kuinga hän hallitzi:
katzo, se on kirjoitettu Israelin Kuningasten
Aikakirjasi».

20. Ia aika tuin lerobeam hallitzi, oli ta-
rikolmattatymmendä ajastaikaa: ja hän nuk-
kui Isäins kansa: ja hänen poikans Nadab tuli
Kuningaxi hänen siaansa.

lv. 21. Niin oli Rehabmm Salomon poika
Kuningas Juvaasi»: ja oli yhden »viidettätym-
mendä ajastaitainen lulduansa Kuningaxi, ja
hallitzi seitzemänmistatymmmdä ajastaikaa Je-rusalemista, siinä Kaupungisa, jonga HERrawalinnut oli kaikista Israelin sukukunnista,
pannaxens siihen nimensä: ja hänen äitinsä ni-
mi oli Naema Ammoniteri. »Aika K. 12: iz.

22. Ia Juda teki pahaa HERmn edesä: ja
he saatit hänen enämbi kiiwari, tuin taitti hei-
dän Esiisans olit tehnet heidän synneillänsä,
loim he teit.

23. Sillä he rakensit myös itzellens korkeu-
tta, patzaim, ja mekistöitä, kaikille korteille
wuonlle, jataitein wiherjäisten puiden ala.

24. Ia maakunnas oli huorintekiitä: ja he
teit kaikki pakanoittm tauhistuxet, jotta HEr-
m Israelin lasten edestä oli ajanut pois.

V. 2>. Ia tapahtui, »viidennellä Kuningas
Rehabmmin ajastajalla, että Sisak Egyptin
Kuningas meni Jerusalemia wastan.

»AikaK ,»: ».

26. Ia otti ne HERmn huonen Mwamt,
ja Kuningan huonen Mwamt, ja taiten sen
tuin sieldä taittin otetta: ja otti kaikki kullai-
set kilmet, tuin Salomo oli andanut tehdä.

l. io: 16.
27. Joiden siaan Kuningas Rehabmm an-

doi tehdä mastisim tilmeiä: jaandoi ne ylim-
mäisten wartioittms halduun, jotta Kunin-
gan huonen owe wartioitzit.

28. Ia niin usein tuinKuningas meni HEr-
ran Huoneseen, kannoit «vartiat niitä, ja «veit
ne wartiatamariin jällens.

29. Mitä enämbi Rehabmmin asioista on
sanomista, jakaikista kuin hän tehnyt oli: ei-
kö se ole kirjoiteltu ludan Kuningasten Aika-
kirjasi»? 2 Aika K. 12: ,s, ,c.

30. IaRehabmmin ja lerobmmin »välillä
oli som, kaakkina heidän päiwinänsä.

31. Ia Rehabmm nukkui Isäins kansi», ja
haudattin Isäinsä tygo Dawidin Kaupungiin:
Ia hänen qitins nimi oli Naema A,!,moniteri.
Ia hänen poikans Abiam mli Kuningaxi hä-
nen siaansa.

15. Luku.
l. Abiam jumalaloinRuningas ludasa. 11.

Asa jumalinen 'Kuningas ludasa ,
ja hänen so-

takapinansa Baesata wastan.lii. Nadab juma-
laloinRuningas Israelisa: Naesa tappa hänen,
häwittä lerobeamin huonen, jaon jumalaloin
Runingas myös Israelisa.
1. oli Kuningas lerobmmin Nebathin

pojan kahdexandena wuotena toistakym-
mmdä, Abiam Krmingas Juvaasi».

2 Aika K. 13: I.

2. Ia hallitzi kolme ajastaikaalerusalemis:
hänen äitinsä nimi oli Maeka Abisalomin ty-
tär. »AikaK. 13: ».

3. Ia hän waelsi kaikisa hänen Isans syn-
neissä, jotta hän oli tehnyt hänen edellänsä:

Ia
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Ia ei ollut hänen sydämensä waka HERran
hänen lumalans edesä, niinkuin Dawidin hä-
nen Isäns sydän oli.

4. Mutta Dawidin tähden andoi HERra
hänen lumalans hänelle »valkeuden " Jerusa-
lemisi»; herattäxensä hänelle pojan hänen jäl-
kensä, jaasettaxens Jerusalemiin.

* l. il : ;6.
5. Sillä Dawid oli tehnyt sitä kuin oikein

on HENran edesä; ja ei poikennut kaikista
kuin hän hänelle kästenyt oli, kaikkena elinaika-
nansa, paitzi Urian Hetherin asiata.

I Sam. II : 4, 5, >7. l. 12: y.
6. Mutta Rehabeam ja lerobeam sodeit

keskenänsä, kaiken heidän elinaikansa.
7. Mitä enämbi on sanomista Abiasta, ja

kaikista hänen töistänsä: eikö se ole kirjoitettu
ludan Kuningasten Aikakirjasi» ' ? Ia Abiam
sodei lerobeamin kansa. * 2 Aika K. 15: 22.

8. Niin Abiam nukkui Isäins kansa, jahau-
dattin Dawidin Kaupungiin : ja Assa hänen
poikansa hallitzi hänen perasänsä. 2 Aika K. 14:1.

11. 9. Niin kahtenakymmenendenä lerobea-
min Israelin Kuningan wuonna, oli Assa Ju-
vaasi» Kuningas.

ic>. Ia hallitzi yhden ajastajan wiidettäkym-
mendä lerusalemisa : hänen äitins O) nimi
oli Maeka Abisalomin tytär.

(a) muutamllda , isoäiti.
ii. Ia Assi» teki kelwollisesti HENran edesä,

niinkuin Dawid hänen Isänsä.
12. Ia karkotti huorincekiät maalda : ja

pois aioi kaikki epäjumalat, kuin hänen Isän-
sä tehnet olit.

13. Ia wielä sitte pani hän äitinsä Maekan
»virasta pois, että se oli tehnnt Miplezethin me-
tzistön ; waan Assa kukisti hänen Miplezelhin-
sa, japoltti sen Kidronin ojan tykönä.

2 Aika K. 15: 16.
14.Mutta kukkuloita ei hän kukistanut; kui-

tengin Assan sydän oli »vaka HERran edes
kaiken elinaikansa.

15. Ia hän wei sisälle mitä hanen Isans oli
pyhittänyt, jaHERran huonen pyhät kaiut;
hopian jakullan ja astiat.

16. Mutta Assan jaBaesan Israelin Kunin-
gan »välillä, oli sota kaiken heidän elinaikansa.

i7. Waan Baesi» Israelin Kuningas nousiludaM wastan, jarakensi Raman; ettei »mkän waellaisi ulos taikka sisälle Assan ludanKuningan puolelda. 2 Aika K. ,6: ~

18. Silloin otti Asta kaiken hopian ja kul-lan, jotka HERran huonen Mwaroista, ja
Kuningan huonen mwaroista jäänet olit, ja
andoi ne palweliainsa käsiin: jotkaKuningas
Assa lähetti Venhadadille Tabrimonin Hesio-nin pojan pojalle, Syrian Kuningalle, joka
asui Damastusi», ja kasti sanoa hänelle:

19. Minun ja sinun waihellas, ja minunIsäni ja sinun Isäs waihella on liitto: katzo,minä lähetin sinulle hopiata ja kulda lahjaxi,
ettäs rikkoisit sen liiton, kuins Baesan Israe-linKuningan kansa tehnyt olet, että hän erkä-
nts minusta.

20. Ia Bmhadad oli kuuliainen Kuningas
Astalle, ja lähetti sodan päämiehet Israelin
Kaupungeihin, ja löi lionin ja Danin jaA-
belin BethMaekan: ja koko Kinerothin, ynnä
kaiken Naphmlin maakunnan kansi».

21. Kosta Baesi» sen kuuli, lakkais hän ra«
tendamasta Ramam, ja meni Thirzaan.

22. Mutta Kuningas Assa läbetti sanoman
kaiken ludan ymbärins: ei tasa pidä yxikän
nuhtemin oleman. Ia he kukistit kiwet japuut
Ramasta, joita Baesi» oli mkmdänut: Ia
Kuningas Assa rakensi niistä Geban Benla-
minisi» jaMizpan.

23. Mitä muuta on Kuningas Assasta pu-
humista, ja taikest hänen «vallastansa, jakai-
kista hänen töistäns, ja Kaupungeista jotka
hän rakmdanut oli; eikö se ole kirioitettu lu-
dan Kuningasten Aikakirjas? paitzi että hän
oli wanhudellans sairas jalwoista.

2 Aika K. 16: ii, i2.

24. Ia Assa nukkui Isäins kansi», ja hau-
dattin Isäins kansa Isansa Dawidin Kau-
pungiin *: Ia losaphat hänen poikans tuli
Kuningaxi hänen peräänsä, f

* »Aika K. 16: 1». -xl. 17:1.
in. 25. Ia Nadab lerobmmin poika oli

Israelin Kuningas, sillä toisna Assan ludan
Kuningan wuonna: ja hallitzi Israelisi» taxi
wuotta.

26. Ia teki pahaa HERran edesä: ja wael-
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si Isäns teillä ja hänen synneisänsä, joilla hän
saatti Israelin syndiä tekemään.

27. Ia Baesi» Ahian poika Isastarin huo-
nesta teki liiton händä »vastan, ja Väesi» löi
hänen Philisterein Gibethonisa ; sillä Nadab
jakokolsrael piiritit Gibethonin.

28. Sitte tappoi Baesi» hänen kolmandena
Assan ludan Kuningan wuonna; ja tuli Ku-
ningaxi hänen siaansa.

29. Kosta hän oli Kuningas, löi hän kuo-
liaxi kaiken lerobeamin huonen , ja ei jättänyt
yhtän ainoata henge lerobeamin huonesta, sii-
henasti että hän hätvitti hänen ; HERran sa-
nan jälken, joka oli sanottu hanen palwelial-
tans Ahialda Silosta. l. 14: 10» 14.

zo. lerobeamin syndein tähden kuin hän te-
ki, ja jolla hän saatti Israelin syndiä tekemään:
sillä wihoittamisella jolla hän wihaan kehoitti
HERran Israelin Jumalan.

zi. Mitä enämbi Nadabista on sanomista,
jakaikista hänen töistänsä: eikö se ole kirjoitet-
tu Israelin Kuningasten Aikakirjasi» ?

32. Mutta Assa ja Baesi» Israelin Kunin-
gas, sodeit keffenäns kaiken ikänsä.

;z. Kolmandena Assan ludan Kuningan
wuonna, oli Baesi» Ahian poika koko Israelin
Kuninaas Thirzaasa, neljakolmattakpmmen-
da ajastaikaa.

34. Ia teki pahaa HERran edesä: jawaelsi
lerobeamin teillä, ja hänen synneisäns, jolla
hän saatti Israelin syndiä tekemään.

16. Luku.
1. Rowa ennustus Baesata wastan. n Via

ja Simri owat jumalattomatRuningat Israeli-sa. in. Mutta <l)mrl on pahembi endisitä. ,v.
Ahab enändä jumalattomuden ja otta sen häjyn
Isebelin emännäxensä. v. Jeriho raketan wast«
udesta.
l.«>iin tuli HERran sana Jehun Hananin
" pojan tygö, Baesata wastan, sanoden:
2. Että minä olen ylendänyt sinun tomusta,

jatehnyt sinun minun Kansani Israelin Ruh-
tinaxi*; ja kuitengin sina olet waeldanut le-
»obeamin teillä, ja saattanut minun Kansani
Israelin syndia tekemään, niin ettas wihoitatminun heidän synneillänsä. 'l. 14: 7.

3. Katzo, minä häwitän Baesan perilliset,
ja hänen huonens perilliset: ja annan sinun
huones tulla niinkuin lerobmmin Nebathin
pojan huonen. l. ,4: ,0. l. ,s: ,9.

4. Joka Baesan sugusta kuole Kaupungisa,
se pitä koirilda syötämän: ja joka kuole kedol-
la, se pitä taiwan linnuilda syötämän.

5. Mitä enämbi on puhumista Baesasta, ja
hänen töistäns ja woimastansa: eikö se ole kir-
joitettu Israelin Kuningasten Aikakirjasi»?

, Aika K. ,6: 1.

6. Ia Baesi» nukkui Isäinsransa, jahau-
datkin Thirzaan: ja hänen poikans Ella tuli
Kuningaxi hänen siaansa.

7. Ia HERran sana tuli PropheMn JehunHananin pojan kautta, Vaesitta ja hänen huo-
nettansa wastan, ja kaikke pahutta »vastan,
tuin hän HERran edesä tehnyt oli, wihoitta-
xensi» händä kattens töillä, että sen piti tule-
man niinkuin lerobmmin huone: ja sentähden
että hän hänen tappanut oli.

11. 8. Assan ludan Kuningan kuudmdma
wuonna kolmatMkymmmdä, oli Ella Bae-san poika Israelin Kuningas Thirzaasi» kaxi a-
jastaikaa.

9. Mutta hänen palwelians Simri, joka
hallitzi puolet «vaunuja, teki liiton händä was-
tan: kosta hän tuli Thirzaan, niin hän joi ja
juowui Arzan tykönä, jota oli Thirzan karta-
non haldia.

io. Ia Simri tuli, ja löi hänen, jatappoi
hänen* Assan ludan Kuningan seitzemändenä«vuonna kolmatMkymmmdä: ja mii hänen
siaansa Kuningaxi. *, Kun. 9: ;i. .

11. Ia kosta hän oli Kuningas, ja istuiKm
ningallisella istuimellansa, löi hän kaiken Bae-san huonen, jaei jättänyt muös seinään wet-
täns heitäwätä *: eikä perillisiä eli langoja.

*iSam. »s-.--. iKun. 14: ,c>.
12. Ia niin häwitti Simri koko Baesanhuonen; HERmn sanan jälken, jokaBaesal-le oli puhuttu PropheMn Jehun kautta.

. 13. Kaikkein Baesan ja hänen poikans El-lan syndein tähden, kuin he olit tehnet, ja olit
saattanet Israelin syndiä tekemään, ja olit «vi-hoittanet HERmn Israelin Jumalan heidänturhudellansa.Eec 14. Mitä
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14. Mitä enämbi on sanomista Ellasta ja
kaikista hänen menoistansa: eikö se ole kirjoi-
tettu Israelin Kuningasten Aikakirjasi»?

15. Seitzemändenä kolmatMkymmmdä Assan
ludan Kuningan wuonna oli Simri Kunin-
gas Thirzaasi» seitzemän päiwää : sillä «väki oli
sioittanut itzensä Philisterein Gibethonisi».

16. Kosta »väki leiris ollesans kuuli sanotta-
«van, Simrin tehnexi liiton ja Mppanexi Ku-
ningan ; niin koko Israel wahwisti sinä päiwä-
nä Omrin sadanpäämiehen IsraelinKuninga-
xi leirisä.

17. Ia Omri meni ylös jakoko Israel hä-
nen kansans Gibethonista; ja ahdistit Thir-
M.

18. Kosta Simri näki Kaupungin moitetta-
wan, meni hän Kuningallisen huonm saliin:
japoltti itzens Kuningallisen huonen kansa, ja
kuoli.

19. Hänen syndeinsa tähden, jotka hän oli
tehnyt: sillä hän oli tehnyt pahaa HERran e-
desä, ja «vaeldanut lerobmmin teillä, janii-
sä synneisä jotka hän oli tehnyt, joilla hän
oli myös saattanut Israelin syndia tekemään.

20. Mitta enämbi on sanomista Simristä,
jakuinga hän oli liiton tehnyt: eikö se ole kir-
joitettu Israelin Kuningasten Aikakirjasi» ?

m. 21. Siihen aikaan hajois Israelin Kan-sa kahteen joukkoon: yxi osa Thibonin Gina-
thin pojan puolelle, ja wahwistit hänen Ku-
ningaxensi», ja toinen Omrin puolelle.

22. Mutta se joukko, joka piti Omrin puol-
da, oli wäkewämbi kuin ne jotka pidit Thib-
nin Ginathin pojan puolda. Ia Thibni kuoli,
jaOmri tuli Kuningaxi.

23. Assan JuvanKuningan ensimäisnäwuon-
na neljättäkymmendä, oli Omri IsraelinKu-
ningas kaxitoistakymmendä ajastaikaa; ja hal-
litzi Thirzasi» kuusi ajastaikaa.

24. Hän osti Semerildä Samarian wuoren
kahdella hopia Sentnerillä, ja rakensi »vuorel-
le: jakutzui sen Kaupungin kum hän rakensi,
Semerin wuoren Herran nimellä, Samarian.

25. Ia Omri teki pahaa HERran edesä:'
ja oli pahembi kaikkia kuin hänen edelläns ol-
let olit.

26. Ia waelsi kaikisa lerobmmin Nebathin

pojan leija, ja hänen synneisansä, joilla hänIsraelin saatti syndiä tekemään, niinettä he»vihoitit HERmn Israelin Jumalan, heidänturhudellansa.
27. Mitä enämbi on sanomista Onnista,

ja kaikista hänen töistänsä, ja hänen woimas-
tans teossansa: eikö se ole kirjoitettu Israelin
Kuningasten Aikakirjasi» ?

28. Ia Omri nukkui Isäins kansi», ja hau-dattin Samariaan: jaAhab hänen poikansa
tuli Kuningaxi hänen peräänsä.

IV. 29. Assan Fudan Kuningan kahdexande-
na wuonna neljättäkymmendä oli Ahab Om-
rin poika Kuningas Ismclis; ja hallitzi Isra-elia Samariasa, kaxi ajastaikaa kolmatMkym-
mmdä.

30. Ia Ahab Omrin poika teki pahaa HEr-
ran edesä, enämmän kuin kaikki ne jotkahanen
edelläns olit.

31. Ia se oli hänelle wähä, että hän waelsi
lerobmmin Nebathin pojan synneisä; mmm
otti myös Isebelin Eth Vaalin Zidonin Ku-
ningan tyttären emännäxensä, ja meni pal-
welemaan jakumartamaan Vaalia.

32. Ia asetti Vaalille Altarin, Vaalin huo-nesa, jonga hän oli mkendanut Samariasa.
33- Ia Ahab teki metzistön; niin että Ahab

«Vihoitti HERran Israelin Jumala!» towem-
min kuin kaikki muut Israelin Kuningat, jot-
ka hänen edelläns olit.

V. 34. Silloin rakensi Hiel Veth Elistä le-
rihon: se maxoi hänen esikoisens Abimmin,
kosta hän perustuxen lasti, ja hänen nuorim-
man poikansa Segubin, kosta häl, sen portit
pani: HERran sanan jälken, jonga hän oli
sanonut Josuan Nunin pojan kautta.

los. 6: 26.

17. Luku.
I Elias ennusta kowasta ajasta, jakarnet tuo»

wat hänelle ruokaa, n. Zarpathin lesti rawiye
Eliata, ja lesten wähä wara on ulottuwainen-
ui. pesten poika kuole, ja Elias heratta sen
kuolluista.
i. stza Elia se Thesbilainen Gileadin asuja sa-
unoi Ahabille: niin totta tuin HERra

Israelin Jumala elä, jongaedesa minä seisonê.
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ei pidä näillä wuosilla kastetta eikä sadetta tu-
leman ; muutoin kuin minun sanani jälken.

Syr. 48: I, !c. lak. s: 17. ,8.
2. Ia HERran sana tuli hänen tygöns,

sanoden:
3. Mene tästä pois, ja käännä sinus itään

päin: ja lymytä sinus Krithin ojan tygö, joka
on Jordanin kohdalla.

4. Ia sinun pitä juoman ojasta: jaminä o-
len kästenyt Aarnerren elarra sinua siellä.

5. Hän meni, ja teki HERran sanan jäl-
ken: ja meni-ja istui Krithin ojan tykönä, joka
on Jordanin kohdalla.

6. Ia Karnet weit hänelle leipää ja lihaa,
huommeltain ja ehtona: ja hän joi ojasta.

7. Ia monikahmin päiwäin perästä kuitvui
oja: sillä ei ollut sadetta maakuntiasi».

11.8. Nijn tuli HERran sana hänen tygöns,
sanoden:

9. Nouse, ja mene Zarpathiin", joka Zi-
donin tykönä on, japysy siellä: katzo, minä
olen kästenyt lestiwaimon sinua siellä elattä.

* Luk. 4: »6.
IQ. Ia hän nousi, ja meni Zarpathiin: ja

kosta hän Kaupungin porttiin tuli, katzo, niin
lestiwaimo oli siellä ja haki puita: ja hän pu-
hui hänelle, sanoden: mo minulle wähä wetta
astiasi» juodareni.

11. Kosta hän mmi tuomaan, huusi hän
händä, ja sanoi: tuo myös minulle pala leipää
kädesäs.

12. Hän sanoi: niin totta kuin HERm si-
nun lumalas elä, ei ole minulla leipää, mut-
ta pitvo jauhoja «vakkaisesa, ja«vähä öljyä as-
tiasi»: jakatzo minä kokon kaxi puuta, ja me-
nen walmistamaan minullmi ja minunpojalle-
ni, syödäxemme jasitte kuollaxemme.

13. Ia Elia sanoi hänelle: älä pelkä, mene
ja tee niinkuins sanonut olet; kuitengin leiwo
minulle «vähä kyrsäinen siitä ensin, ja tuo mi-
nulle: mutta sinulles ja sinun pila
myös sinun sula sen jälken tekemän :

14. Sillä niin sano HERm Israelin Ju-
mala : Ei jauhorrvatkaisesia pidä loppu-
man, ja astiasta ei pidä puurruman,
siihen päiwään asti kuin HGRra anda sa-
raa maan päälle.

15. Ia hän meni jateki niinkuin Elia puhu-
nut oli. Ia hän söi, ja myös waimo perhein
nensä kauwan aikaa. Maith. 10: 4°» ".

16. Ei jauhot loppunet tvakkailesta, eikö öl-
jy astiasta HERran sanan jälken, kuin hän
Elian kautta puhunut oli

11.17. Sen jälken tapahdui, että perhen e-
männän poika sairasti: ja hänen sairaudens
oli niin rastas, ettei henge hanesä sillen ollut.

18. Ia hän sanoi Elialle: mitä minun on si-
nun kansas sinä Jumalan mies? sinä olet tul-
lut minun tygöni, että minun pahatekoni muis-
tetaisin' jaminun poikani kuolis. * Luk. 5: v.

19. Hän sanoi hänelle : tuo minulle poikas :

ja hän otti hänen, hänen sylistänsä, ja wei hä-
nen ylistupaan kusa hän asui, ja pani hänet,
omaan lvuoteseensi».

2Q. Ia huusi HERran tygö, jasanoi: HEr-
ra minun Jumalani: oletkos niin pahoin teh-
nyt tätä leffe wastan, jonga tykönä minä hol-
hotan, ettäs tapat hänen poikansa?

21. Ia hän ojensi itzens kolmasti nuorukai-sen päälle", ja huusi HENran tygö, ja sanoi:
HERra minun Jumalani, anna tämän nuo-
rukaisen sielu tulla häneen jällens.

* 2 Kun. 4:34. Ap.T. 22:10.

22. Ia HERra kuuli Elian änen : ja hänen
sieluns tuli häneen jällens, ja hän wirkois.

23. Ia Elia otti pojan ja kannoi ylistuwas-
ta alas huoneseen, ja andoi äitillensä; ja sa-
noi : katzo , sinun poikas elä.

24. Ia waimo sanoi Elialle : nyt minä ym-
märrän, ettäs olet Jumalan mies: ja HER-
ran sana on tosi sinun suusas.

18. Luku.
i. Obadia, joka ivo, HERran prophetata

pelasti Isebelin murhasta, tule waadituxi Elia-
ta ilmoittamaanAhabille. n. Ahab soima Elia-
ta; waa«» Elia lupa osotta kuka oikia Jumala
on. ni. Vaalin papit rukoilewat Vaalia tur-
haan, iv. Elian rukoillesa tule tuli ja polta ul>
rin. v. Elias tappa Baalin papit: ja ilmoitta
Ahabille saten.
i. monen päiwän perästä tuli HERran

<>) sana Elian tygö kolmandena wuonna,
sanoden : mene jaosota sinus Ahabille, ja mi-
nä annan sataa maan päälle.

Eec 2 2. Ia
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2. Ia Elia meni näyttämään itzeensä Aha-bille; waan sangen kallis aika oli Samariasi».
3. Ia Ahab tuhui Obadian joka oli hänenhuonens haldia: (Ia Obadia pelkäis HER-ma suuresti.
4. Sillä kosta Isebel hukutti HERranprophetat; otti Obadia sata Prophetata, ja

kärki ne, wiisikymmendä tuhungin luolaan ja
elätti heidän leiwällä ja wedellä.)

5. Niin sanoi Ahab Obadialle: «vaella maan
läpitze kastein wesi lähdettm tygö, ja kaikkein
ojan, tygö: jos löytäisin ruohoja hewoisille ja
muuleille elaturexi, ettei kaikki eläimet hukkuisi.

6. Ia he jaoit itzens waeldamaan maata
läpitzen: Ahab waelsi yxinäns yhtä tietä myö-
den, ja Obadia toista tiera yxinänsä.

7- Kosta Obadia tiellä oli, katzo, silloinkohmis hänen Elia: ja tuin hän tunsi hänen,
langeis hän tasivoillensi», ja sanoi: etkös ole
minun Herrani Elia?

8. Han sanoi: olen: mene jasano Hermlles:katzo, Elia on tasa.
9. Ia hän sanoi: mitä minä olen rikkonut,

ettäs annat sinun palwelias Ahabin käsiin mp-
pa minua?

ic>. Niin totta tuin HERm sinun lumalaselä, ei ole yhtänKansaa eli «valdatundaa, ku-
hunga minun Herrani ei oli lähettänyt sinua
etzimään. Ia kosta he owat sanonet: ei hänole tasa: on hän »vannottanut sitä »valdatun-
daa jaKansaa, ettet sinä ole löytty.

11. Ia nyt sinä sanot: mene ja sano Herml-les: katzo, Elia on tasa.
12. Ia Midais tapahtua kosta minä menisin

pois sinun tyköäs, niin ottais HERran hen-
gi sinun pois, ja en minä tiedcusi tuhunga, ja
niinä sitte tulisin ja sanoisin sen Ahabille, ja
hän ei löydais sinua, niin hän Mppais minun:
Mutta minä sinun palwelias pelkän HERma
hamasta minun nuorudestani.

13. Eikö minun Herralleni ole sanottu mitä
minä tehnyt olen, kosta Isebel tappoi HER-
mn Prophetat? ja minä kätkin sam HERmn
Prophetata luoliin, wiisikymmendä tänne ja
wissikymmmdä sinne, ja ruokin heidän leilväl-
la jawedellä.

Ia nyt sinä sanot: mene ja sano sinun
Hcrmlles: katzo, Elia on tasa: että hän mi-

nun Mppais.
15. Elia sanoi: niin totta kuin HERra He,baoth elä, jongaedesä minä seison': tänäpä.-

nä minä itzeni hänelle ilmoitan. ' s Mos. ,o- z16. Niin meni Obadia Ahabia wastan, jasanoi nämät hänelle: ja Ahab meni Eliamwastan.
11. 17. Ia kuin Ahab näki Elia, sanoi A-hab hänelle: etkö sinä ole se joka Israelin «vil-litzet: Amos. 7: w.
18. Hän sanoi: m minä willitze Israelia,

mutta sinä ja sinun Isäs huone 7 että te olettahyljännetHERmn kästyt,ja sinä »vaellat Vaa-lin jälken.
19. Lähetä siis nyt kokomaan minun tygöni

koko Israel Karmelin wuorelle; ja neljä samaja wiisikymmendä Vaalin Prophetata, ja nel-
jä sata metzistöin Prophetata, jotta syömät
Isebelin pöydäldä.

20. Niin lähetti Ahab taittein Israelin lastentygö, jakokois Prophetat Karmelin wuorelle.
21. Niin astui Elia taiten Kansan eteen, ja

sanoi.' kuincta kauwan re onnmre molem,
mille puolille? jos HERra on Jumala, niin
waeldatathänen jälkcns, mutta josVaal, niin
waeldakat hänen jaltens: ja ei Kansa händä
mitan »vastannut.

22. Niin sanoi Elia Kansalle: minä olen ai-
noastans jäänytHERranProphetaista: Mut-
ta Vaalin Prophetaita on neljä sataa ja wiisi-
kymmendä miestä.

23. Niin andakat nyt meillekaxi kalpea, ja
andakat heidän »valita toinen kalpei ja hakata
kappalein, ja pangan puiden päälle, mutta
ältän siihen pango tulda: jaminä otan sen toi-sen kalpein, japanen myös puiden päälle, ja
en pane siihen tulda.

24. la.huumtat te teidän jumalainne nime,
ja minä huudan HERran nime: kumbi Ju-
mala wasta tulen kautta *, hän olkon Juma-
la. Ia kaikki Kansi» wastais, ja sanoi: se on
oikein. *; Mos. 9:24.m. 25. Ia Elia sanoi Vaalin Prophetaille:
walitkat teillenne yxi kalpei, ja tehkät te ensin,
sillä teitä on monda: ja huntatat teidän juma-
lainne nime, ja älkät siihen tulda pango.

26. Ia he otit kalpein, jonga hän heille an-
doi,
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doi, ja»valmistit jahuusit Vaalin nime, huo-
menesta puolipäiwään asti, sanoden: Vaal!
fuule meitä, mutta ei siinä ollut ändä eli was-
taM: Ia he hyppelit Altarin ymbärillä jon-
ga he tehnet olit.

27. Kosta jo puolipäiwä oli, piltkais heitä
Elia, ja sanoi: huumtat wahwasti: sillä hän
on jumala, hän ajattele jotakin, eli on jotakin
toimittamista, eli on matkalla; eli jos hän
maka, että hän herais.

28- Ia he huusit suurella anella, jawiileffe-
lit itziänsä weitzillä ja nastaleilla heidän Mlval-
lans; niin että he werm tiukuit.

29. Kosta puoli päiwä kulunut oli, Prophe-
temisic he siihenasti, että ruokauhri uhratta-
man piti *: ja ei ollut siinä ändä eli «vasmjata,
elikkä joka »vaaria otti. '

» Mos. »9: ,9.
iv. 30. Niin Elia kaikille Kansalle:

tulkat minun tygöm, ja kosta kaikki Kansa
tuli hänen tugöns, paransi hän HERran Al-
tarin jokakukistunut oli.

31. Ia Elia otti kaxitoistakymmendä kiwe *

Jakobin lasten lugun jälken (jonga tygö HEr-
ran sana tapahtunut oli, sanoden: IsmEl 7
pitä sinun nimes oleman.)
» Jos. 4: s, »«. -t , Mos. ;»: »8. l. ;s: 10.

, Kun. ,7: 34-
-32. Ia rakensi niistä kiwistä Altarin HER-

mn nimeen: ja teki kuopan AltariM ymbärins
kahden jywämitan leweydeldä.

33. Ia ladoi puut, ja hakkais kalpein kap-
palein, ja pani sen puiden päälle.

34. Ia sanoi: täyttätär neljä Kadia wedel-
lä, ja taamtat se polttouhrin ja puiden päälle:
ja hän sanoi: tehtät se «vielä toinen kerta: ja
he teit sen toisen kerran: jahän sanoi: tehkätse «vielä kolmas kerta: ja he teit senkolmannen
terran.

3;. Ia mesi juoxi AltariM ymbärins, että
myös kuoppa täytettin medestä.

36. Ia kosta ruokauhri pm uhrattaman, as-
tui Propheta Elia edes, ja sanoi: HERm
Abrahamin, Isaakin ia Israelin Jumala*,
ilmoita tänäpänä että sinä olet Israelin Ju-
mala, ja minä sinun palwelias: ja että minä
nämät kaikki sinun >anas lälkm tehnyt olen.
'

» Mos. ;: 6. Matth.»»: z». Mark. 1,: »6.
37- Kuule minua HERm, kuule minua,

että tämä Kansi» tiedäis sinun olewan HER-.
mn Jumalan; ettäs täannäisit heidän sydä-
mensä takaisin.

38. Niin langeisHERran tuli japoltti polt-
touhrin, puut, kilvet, ja mullan, ja nuoli
wedm kuopasta.

39. Kosta kaikki Kansi» näki sen, langeisit
he kastvoillens, ja sanoit: -HSRra on lv,
mala, HERra on Jumala.

V. 40. Mutta Elia sanoi heille; ottakat
Baalin Prophetatkiinni, ettei yxikän heistä pää-
sis. Ia he otit heidän kiinni: ja Elia «vei hei-
dän Kisonin ojan tygö, ja tappoi heidän siel-
lä, s Mos. i»:s,

41. Ia Elia sanoi Ahabille: mene ylös, syö
ja juo: silla suuren saten hyminä kuulu.

42. Ia kuin Ahab meni syömään ja juo-
maan ; meni Elia Karmelin kukkulalle, ja lan-
geis maahan, ja kumarsi itzens kasivoillmsa,
ja pani päänsä polweinsa wälillä.

43. Ia sanoi palweliallens: mene nyt ylös,
katzo meren puoleen. Hän meni nlös, katzoi
ja sanoi: ei siellä ole milän. Hän sanoi: mene
«vielä sinne seitzemän kertaa.

44. Ia seitzemannella kerralle sanoi hän:
katzo, sieldä nouse wähä pilwi merestä, niin
kuin miehen kämmen. Hän sanoi: mene, ja
sano Ahabille: mallasta jamene, ettei sade si-
nua käsitäis.

45. Ia sillä wälillä tuli taiwas pilwistä mus-
taxi, ja tulesta, ja tuli sangen suuri sade*.
Mutta Ahab matkusti jatuli lesreelin.

' lak. s: ,8.

.46. Ia HERmn käsi oli Elian päällä: ja
hän «vyötti kupeensi» ja juoxi Ahabin edellä, sii-
henasti kuin hän tuli lesreeliin.

19. Luku.
l Elias pakene Isebelin uhkauxen edestä, n.

Engeli tuo hänelle ruokaa; jongaruan woimal-
la hän käy 40. paiwakundaa Horebin wuoren
tygö; josa HERra hänelle ilmandu. m. Saa
kästyn »voidella 2 Runingasta ja 1. prophetan.
iv. Elisa kuyutan kyndamasta HERran pro-
phetaxi.
i. t>a Ahab ilmoitti Isebelille kaikki tuin E-

lia tehnyt oli, ja kuinga hän oli tappa-
nut kaikki Prophetat miekalla.

Eec 3 2. Niin
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2. Niin lähetti Isebel sanansaattajan Elial-

le, sanoden.' jumalat minun niin ja niin teh-
kon, jollen minä huomena tällä aikaa tee sinun
sielulles, niinkuin yhdelle näiden sielulle.

3. Koffa hän sen näki, nousi hän ja mmi
tunga hän mhdoi, ja tuli VerSebaan, jota
oli Juvaasi»: ja jätti sinne paiweliansi».

4. Mutta itze hän meni korpeen päiwäkun-
nan matkan: jakosta hän tuli sinne, istui hän
tamman alla, rukoillen sieluans kuolemaan,
jasanoi: jo kyllä on, HERra, ota nyt mi-
nun sieluni; sillä en minä ole parembi minun
Isiäni.

il. 5. Ia hän pani maata, ja nukkui kam-
man alla: jakatzo, Engeli tarttui häneen, ja
sanoi hänelle.-nouse ja syö.

6. Mutta koffa hän kahahti ymbarillms.
katzo, niin ole hänen päänsä takana hiilillä
lypsetty leipä, ja astia wettä: jakosta hän syö-
nyt ja juonut oli, niin hän pani maam jällens
ja nukkui.

7. Ia HERran Engeli palais hänen tygöns
toisen kerran, tarttui häneen, ja sanoi, nouse
ja syö: sillä sinulla on pitkä matka.

8. Ia hän nousi, söi ja joi: ja matkusti sen
ruan »voimalla neljäkymmendä päiwää ja nel-
jäkymmendä yötä * HERran «vuoreen Ho-
rebiin asti. * 2 Mos. »4: 28. Match. 4:».

9. Ia tuli siellä luolaan, ja olesteli siellä yö-
tä: ja katzo, HERran sana sanoi hänelle: mi-
täs tasa Elia teet?

io. Hän wastais: minä olen kiilvaurella ku-
ivannut HERmn Jumalan Zebaothin tähden:
sillä Israelin lapset owat hyljännet sinun liit-
tos, ja sinun Altaris kukistanet, ja tappanet
sinun Prophems miekalla: ja minä yxinani
jäin, ja he etziwät minun hengemi, ottaxensa
sitä pois. l. 18: 4, »2. Rom. 11: ;.

11. Hän sanoi: mene tästä ulos, ja astu
wuorelle HERran eteen. Ia katzo, HERm
meni ohitze, ja suuri ja wäkewä tuuli käwi *

jokawuoret halkaisi ja mäet särki HERran e-
dellä: mutta ei HERm ollut tuulesi»: ja tuu-
len perästä tuli maan järistys, ja ei HERm
ollut maan järistyresä. * Ap. T.»:».

12. Ia maan järistyxen perästä tuli tulda, ja
ei HERm ollut tulesa: tulen perästä tuli hie-
no tuulen hyminä.

13- Kosta Elia sen kuuli, peitti hän kaswons'hamellansa, ja meni ulos, ja seisoi luolan o-«vella: jakatzo, ani sanoi hänelle: mitä sinullatätä on (tekemista, ) Elia? * »Mos. ,: <

14. Hän wastais : minä olen kiilvauxella kii-waunut HERran Jumalan Zebaothin tät>den ; sillä Israelin lapset owat hyljännet sinunliittos, kutistanet sinun Altaris, ja tappanet
sinun Prophems miekalla: ja minä ainoastansjäin, ja he etzitvät minun hengemi, otmxensasitä pois.

m. is. Mutta HERm sanoi hänelle- pala-
jatietäs myöden Damastun korpeen: mene ja
woitele Hasael Syrian Kuningaxi.

16. Ia woitele Jehu Nimsin poika * Israe-lin Kuningaxi: ja Elisa s Saphatin poika,A-
bel Meholasta, woitele Prophetaxi sinun siaas.

*

2 Kun. 9: 1, le. -x Syr. 48: 8.
17. Ia tapahtu, että se kuin wälttä Hasa-lin miekan, se Mpemn lehulda: ja se kuin

melttä Jehun miekan, se Mpetan Elisalda.
18. Mutta minä jätän seitzemän tuhatta

Israeliin: kaikki polwet jotka ei kumartanet
Vaalia *, jakaikki suut, jotka ei hänen suuta
andanet. * Rom. 1,: 4.

IV. 19. Ia hän läxi sieldä, jakohmis Eli-san Saphatin pojan, joka kyndi kahdellamis-
Mkymmenellä parilla härkiä, ja hän itze oli nii-
den tahdmmistatymmmm seasa: jaElia meni
hänen tygönsä, ja heitti hamensa hänen pääl-
lens.

20/ Ia hän jätti harjat ja juoxi Elian perä-
sä, ja sanoi: anna minun suuta anda minun
Isälleni ja äitillmi, niin minä seuran sinua:
hän sanoi hänelle: mene ja tule jällens: sillä
mitä minä sinun tein?

21. Ia hän palais hänen tyköänsä, ja otti
parin härkiä, ja uhrais sen, jakeitti lihan här-
käin kaluilla, ja andoiKansalle syödä: >a hän
nousi ja seumis Eliata, japalweli händä.

20. Luku.
i. Benhadad piirittä Samarian, ja uhka A-

habia. n. propheta ilmoitta 2lhabille woiton,
ja Syrialaiset lyödän. m. wuoddn perästä p«<
lajawat Syrialaiset, ja woitetan toistamiseen,
iv. Ahab säästä Benhadadin, ja tule sentähden
wian «laisexi. i.la
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b'«a Benhadad Synan Kuningas totois

taitti. ja oli taxineljättä-
kymmendä Kuningasta hanm kansans, ja he-
woiset, jawaunut: jahän meni japiiritti Sa-
marian, ja sodei sitä wastan.

2. Ia lähetti sanansaattajat Ahabille Israe-
lin Kuningalle, Kaupungiin.

z. Ia kasti hänelle janotta: niin sano Ben-
hadad: sinun hopias ja kuldas owat minun:
ja sinun emändäs ja ihanimmat lapses olvat
myös »uinun.

4. Israelin Kuningas wastais, sanoi: mi-
nun Herrani Kuningani, niinkuins sanonut o-
let, minä olen sinun, jakaikki mitä minulla
on.

;. Ia sanansaattajat tulit jällens, ja sanoit:
niin sanoi Benhadad: minä olen lähettänyt si-
nun tygös sanan, sanoden : sinun hopias ja
kuldas, emändäs ja lapses pitä sinun minulle
andaman.

6. Niin minä huomena tällä aikaa lähetän
minun pallveliani sinun tygös tutkimaan sinun
huones ja sinun palweliais huonet: janiitä si-
nullarakkain on, pitä heidän ottaman ja tuo-
man tänne.

7. Niin Israelin Kuningas kutzui kaikki
maan wanhimmat, ja sanoi: tutkikat ja ka-
tzokat mitä pahutta on hänen mielesänsä; sillä
hän lähetti sanan minun tygöni, minun emän-
nistäni ja lapsistani, höplästäni ja kullastani,
jaen ole minä häneldä kieldänyt.
. 8. Niin sanoit hänelle kaikki wanhimmat ja

kaikki Kansa: ei sinun pidä händä kuuleman,
eikä häneen suostuman.

9. Ia hän sanoi Benhadadin sanansaattail-
le: sanokat Kuningalle minun Herralleni: kaik-
ki kuin hän M, minulle hänen palweliallens
ensin, teen minä, waan tätä en minä Mida
tehdä. Ia sanansaattajat menit takaperin, ja
lanoit «vastamm hänelle.

10. Sitte lähetti Benhadad hänen tygöns
jakasti hänelle sanoa: jumalat tehkön minulle
niin ja niin*: jos mulda Samariasi» täyty,
että kaikki Kansa kuin minua seura midais sii-tä otta piivonia täyden. * l. ,9:.,.

11. Muna Israelin Kuningas wastais, ja
sanoi: sanotat: Se joka iyeno, al-
tan kerstatko, mintuin se joka riisu. ,

12. Kosta hän sen kuuli, Kuningasten kan-sa juodesansa majasi», sanoi hän palwelioisan-sa: walmistatat teitänne. Ia he walmistit hei-
täns Kaupungita wastan.n. 13. Ia taho, yxi Propheta astui Aha-
bin Israelin Kuningan tygö, ja sanoi: nain
sanoHEßra: etkös näbnyt taitte sitä suur-
ta joutto3? taho, mina annan heidän sinun
käsiis tänäpänä, että sinun pitä tietämän, että
minä olen HERm.

14. Ahab sanoi: kenen kautta? ia hän sanoi:
niin sano HERm: maan Ruhtinasten palme-
liain kautta. Hän sanoi: tutast alta sodan?hän wastais: sinä.

15. Niin hän luki maan Ruhtinasten palwe-
liat: ja heitä olikaxi sataa ja kaxineljättäkym-
mendä. Ia niiden jälken luki hän taiten Kan-san jotaitzista Israelin lapsista, seitzemän tu-
hatta miestä.

16. Ia he läxit ulos puolipäiwästä : mutta
Benhadad oli juopununna majasi» niiden kah-
denneljättätymmmdä Kuningan kansa, tuin
händä auttamaan tulit.

17. Ia maan Ruhtinasten palweliat läxit
ulos ensin: mutta Benhadad lähetti; ja he il-
moitit hänelle sanoden: miehet lähtewat ulos
Samariasta.

18. Hän sanoi: joko he owat rauhan täh-
den ulos lähtenet, niin täsittätät heitä eläwi-
sä: eli jos he owat lähtenet sotaan, niin otta-
kat heitä myös eläminä kiinni.

19. Niin maan Ruhtinasten palweliat olit
lähtenet Kaupungista, ja somwäki heidän pe-'
räsansä.

20. Ia niin löi mies miehens jaSyrialaiset
pakenit, ja Israel ajoi heitä takaa: ja Ben-
hadad Synan Kuningas pääsi hewoistmsa sel-
kään hewoismiestmsa kansa.

21. Niin Israelin Kuningas läxi ulos, ja
löi hewoisia ja«vaunuja: jahän tappoi sangen
paljo Syrjäläisistä.

22. Niin astui Propheta Israelin Kuningan
tygö, ja sanoi hänelle: mene ja wahwista si-nus, ymmärrä ja katzo, sinun tekemän
pita; sillä Syrian Kuningas on sinua wastannousewa lällens tämän »vuoden perästä.

23. Ia
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23. Ia Synan Kuningan palweliat sanoithänelle: heidän lumalans owat «vuorten ju-

malat ; sentähden moitit he meidän: jos me
wielä heitä wastan kedolla sodimme, mitämax
,ne «voitamme heidän.

24. Niin tee nyt tämä: otta kaikki Kunin-
gat pois heidän sioistansa, ja pane Ruhtinat
heidän siaansa.

25. Ia aseta sinulles sotajoukko, senkaltai-
nen kuin tämä sotajoukko oli, ja hewoiset ja
waunut niinkuin ennmgin, jame sodimme hei-
tä «vastan kedolla, mitämax me «voitamme hei-
dän. Ia hän kuuli heitä, ja teki niin.

m. 26. Kosta ajastaika kulunut oli, asetti
Benhadad Syrialaiset, ja mmi ylös Aphekiin
sotimaan Israelia mastan.

27. Ia Israelin lapset nousit myös ja han-
gitzit itzens ja menit heitä wastan: ja Israelin
lapset sioitit itzens heidän kohdallensa, niinkuin
kaxi »vähää wuohilaumaa; mutta maa oli täy-
näns Syrialaisia.

28. Ia Jumalan mies astui edes, jasanoi
Israelin Kuningalle: niin sano HERm: että
Syrialaiset owat sanonet: HERm on muor-
ten Jumala, ja ei laxoin Jumala, niin minä
tahdon anda kaiken tämän suuren joukon sinun
kätees, että te tiedäisitte minun olewan HEr-
ran.

29. Ia he asetit leirins juuri toisten kohdalle
seitzemäxi päiwäxi, mutta seitzemändenä päiwä-
nä he menit sotimaan yhteen. Ia Israelin
lapset löit Syrialaisia sata tuhatta jalkamies-
tä, yhtenä päiwänä.

30. Mutta ne kuin jäit, pakenit Aphekin
Kaupungiin: ja muuri langeis seitzemän tuhan-
nen miehen päälle kolmattakymmendä, jotta
jäänee olit. Ia Benhadad pakmi myös Kau-
pungiin, yhdestä majasta toiseen, l.»»: »s.

IV. 31. Niin sanoit hänen palwelians hänel-
le: katzo, me olemme kuullet Israelin huonen
Kuningat olewan laupiat Kuningat: niin pan-
gamme säkit kupeisiimme, ja köydet päihimme,
M mengän, IsraelinKuningan tygö, tuta ties
Mä hän sinun sielus saldi ela.

32. Ia he panit sätit kupeisiinsa ja köydet
päihinsä, ja tulit Israelin Kuningan tygö, ja
sanoit: Benhadad sinun palwelias sano sinul-

le: minä rukoilen, salli minun sieluni elähän sanoi: wieläkö hän elä? hän on minunweljeni.
33. Niin ne miehet otit kiinni sen sanan ha-neldä nopiast jakäänsit itzellens hywäxi, jasa.noit: sinun weljes Benhadad: niin hän sanoi -

mengät ja johdattakathändä tänne. Niin Ben-hadad meni hänen tygöns, ja hän andoi hänenistua waunuun.
34. Ia hän sanoi hänelle: ne kaupungit kuin

minun Isäni sinun Isäldäs ottanut on, annanminä jällens, ja tee tatut sinulles Damaffuun,
niinkuin minun Isäni teki Samariasa: niin
minä teen liiton sinun kansas, ja annan sinunmennä. Ia hän teki liiton hanen kansans, ja
päästi hänen menemään.

35. Silloin sanoi yxi mies Prophetain lap.
sista lähimmäisellens HERmn sanan kautta:
lyö minua, waan hän kielsi ettei hän händä
lyönyt.

36. Niin hän sanoi hänelle jällens: Ettet si.
nä kuullut HERran ändä, katzo kostas lähdet
minun tyköäni niin Jalopeura lyö sinun, ,a
kosta hän läxi hänen tyköäns, kohmis hänenJalopeura, ja löi hänen.

37- Ia hän löysi toisen miehen, ja sanoi:
lyös minua. Ia se mies löi händä kowasti ja
haawoitti hänen.

38. Niin Propheta meni pois, ja seisoi tiel-
lä Kuningasta «vastasi»: ja muutti kasivonsa
tuhmalla.

39. Ia kosta Kuninpas sieldä käwi ohitze,
huusi hän Kuningasta, ja sanoi: sinun palwe-
lias meni kestelle sotaa, jakatzo, yxi mies pa-
keni ja johdatti yhden miehen minun tygöni, ja
sanoi: kätke tämä mies, jos niin on että hän
kaiketikkin tule pois,, niin pitä sinun sielus ole-
man hänensieluns siasi», eli sinun pitä punnitze-
man sen edestä leilvistän hopiata.

40. Ia kosta sinun palweliallas siellä ja
täällä tekemistä oli, niin ei hän mä siellä ollut.
Niin sanoi Israelin Kuningas hänelle: sinun
duomios on oikja, sinä ole itze sen sanonut.

41. Niin hän otti kohta tuhman pois kaf-
woistansa: ja Israelin Kuningas tunsi hänen
olewan Prophetaista.

42. Ia hän sansl hänelle: niin sano HE»
ra:



ettäs päästit sen minulda kirotun nnehenttvestäs; pitä sinun sielns oleman hänen sie-
lnns edestä ', ja sinun Kansas pim oleman
Wen Kansans edestä.. * !. 22: ,4

43. Niin IsraelinKuningas meni wihaifna
japahalla mlelella huoneseensa; jatuli Sama-
than.v°

21. Luku.
1. Ahab>py!ptH Nabochin wiinamäke: Naboth

fieldä ftn, ja Ahab wihastu. v Isebel simt-
ta Nabothin wääräin todistusten kautta surman
ala, ja omista Ahabin kansa wiinamäen. M.
Mias ilmoitta Ahabille ja Isebelille HERran
rangaiswren. lv. Ahab nöyryttä iyens ja jaa
jongun liewityxen. :

Loitte tapahdui, etta Nabothilla yhdellä
lefreeliteriUä, oli »viinamäki lesreeli-

sä, läsnä Ahabin Samarian Kuningan huo-
netta.

2. Ia Ahab puhui Nabothille, ja sanoi: an-
na minulle wiinamäkes kanlimaaxi, että se oN
niin läsnä minun huonettani, ja mina annan
sinulle sen edestä paremman wiinamäen: eli
jos sinun niin kelpa, niin mina annan sinulle
hopiata niin paljo kvin se maxa.

3. Mutta Naboth sanoi Ahabille: HERrawarjelkon minun, andamasta sinulle minun
Isäini perindötä ! "

4. Niin Ahab tuli kotiansa pahalla mielellä
ja wihoisansi», sen sanan tähden kuin, Naboth
lesreeliteri hänelle puhunut-oli, sanoden: ien
mina anna sinulle minun Isäini perindötä:
ja hän heitti hanens wuoteseen, käänsi kastvon-sa, ja ci syönyt leipää. -
.

u. ;. Niin tuli Isebel hänen emändäns hä-
nen tygönsä, jasanoi hänelle: mikä se on, etta
sinun henges on niin muchellinen, ja et syö lei-
pää? ,!,'

6. Niin hän sanoi hänelle,' minä olen puhu-
tellut Nabothia lesreeliteriäM sanonut: anna
minulle sinun wiinamäkes rahan edestä/ elj
jos sina tahdot, Mn mina annan sinulle toisen
wiinamäen sen edestä. Mutta.hän sanoi : en
«ina anna sinulle minun wiinamäkeni.1>

?. Niin Isebel hänen emändäns sanoi hä-
nelle: sinä hallitzet nut Israelin lvaldakunnaniNouse, ja syö leipää ja ole hywälla mielellä:

minä saatan sinulle Nabothin sen lesreelitc-
rin wiinamäm.

8. Ia hän kirjoitti kirjan Ahabin nimellä,
ja lukitzi sen hänen sinetillänsä: ja lähetti sen
kirjan manhimbain ja ylimmäisten tygö, jotka
hänen Kaupungisans asuit Nabothin kansi».

9. Ia kirjoitti näin kirjaan, sanoden: kuu-
lutmkat paasto, ja asetmtat Naboth istumaan
ylmmäisexi Kansan sekaan.

10. Ia Mokat kaxi pahan juonista miestä
händä mastan, jotka tunnustamat, ja sano-
mat : sinä olet kironnut lumalata jaKunin-
gasta: ja wietat händä ulos ja tiwittätät hän-
däkuoliaxi.

11. Niin wanhimmat ja sen Kaupungin y-
limmäiset, jolka hänen Kaupungisans asuit>
teit niinkuin Isebel heidänkästenyt oli: ja niin-
kuin kirjasi» kirjoitettu oli, jonga hän heidän
tygöns lähettänyt oli.

12. Kuulutit paastoi,, ja annoit Nabothin
istua ylimmäiscxi Kansan seasa.

13. Niin tulit kaxi pahan juonista miestä,
ja istuit hänen kohdallensa, ja tunnustit Nabo-
thia mastan Kansan edesä, jasanoit: Naboth
on kironnut lumalata ja Kuningasta: niin
weit he hänen Kaupungista ulos, jakimitit hä-
nen juurikuoliaxi:

14. Ia he lähetit Isebelin tygö, sanoden:
Nabot on kiwitetty , ja kuollut.

15. Kosta Isebel kuuli Nabothin kiwitetyxi
jakuollexi, sanoi hän Ahabille: nouse ja omis-
ta Nabothin lesreeliterin winamäki, jonga.
hän sinulda on kieldänyt rahan edesä: sillä ei
Naboth elä, mutta on kuollut.

16. Kosta Ahab kuuli Nabothin kuollexi,
nousi hän menemään ja omistamaan Nabothin
lesreeliterin «viinamäke.

m. 17. Mutta HERran sana, tuli Eliallz
Thesbiläiselle, ja sanoi:

18. Nouse ja mene Ahabia Israelin Kunin-
gasta wastan, jota on Samariasa: (katzo
hän on Nabothin wiinamäesä, jota hän on
mennyt omistamaan.)

iy. Ia puhu hänelle, ja sano: niin sano
HERm: pitikö sinun tappaman, ja wielä
päällisexi omistaman? Ia sinun pitä puhuman
hänelle, ja sanoman: näin sano HERm: su-

naFff

409Kirja.20. 21. Luk.



410 !. Kuningasten 21. 22. Luk.
nä paikasi», josa toimt nuoleskelit Nabothin
weren, pitä myös koirat sinun »veres nuoleske-
leman, l. 22: ;8. , Kun. 9: ,6.

20. Ia Ahab sanoi Elialle: löysikkös nyt mi-
nun, sinä minun wihamieheni ? Hän sanoi:löysin, ettäs olet sinus myynyt pahaa teke-
mään HERmn silmäin edesä.

2i. Katzo, minä annan tulla pahuden sinun
päälles, ja otan sinun sukukundas pois: ja
häwitän Ahabilda sen kuin wettäns seinään
heittä', ja sen suljetun ja hyljätyn Israelisi».
'

i Sam. »s: ,». i Kun. 14: 10. 2 Kun. 9: 8.
22. Ia teen sinun huones niinkuin lerobm-

mingin Nebathin pojan huonen', ja niinkuin
Baesan Ahian pojan huonen f; sen wihoitta-
misen tähden kuins minua »vihoittanut olet, ja
saattanut Israelin syndiä tekemään.

'l. Is: 29. -xl. 16: 2, 11.

23. Ia HERm puhui myös Isebelille, ja
sanoi: koirat pitä syömän Isebelin lesreelin
muurin tykönä. »Kun. K. 9: i«, n.

24. Jota Ahabista kuole Kaupungisa, se
pitä koirilda syötämän: ja joS jokukuole kedol-
la, se pitä taiwan linnuilda syötämän.

25. Tosin ei yhtän ollut, joka niin oli itzens
myynyt pahaa tekemään HERran edesä kuin
Ahab; sillä hänen emändäns Isebel «vietteli
hänen.

26. Ia teki ailvan suuret kauhistuxet, seura-
ten epäjunmlita; kaiken sen jälken kuin Amor-
rerit tehnet olit, jotka HERm ajoi Israelin
lasten edestä pois.

IV. 27. Kosta Ahab nämät sanat kuuli, re-
wäis hän waattensa, ja puki säkin ihollens ja
ja paastois; ja makais satisä ja käwi surui-
sanst».

28. Ia HERran sana tuli Elian Thesbiläi-sen tygö, ja sanoi:
29. Etkös nähnyt kuinga Ahab nöyrytti hä-

nens minun edesäni? että itzens niin nöyryttä
minun edesäni, en minä saata sitä pahaa hä-
nen aikanansa: mutta hänen poikans aikana *

saatan minä pahan hänen huonensa päälle.
* »Kun 9: 22.

22. Luktt.
1 Ahab aikoi, losaphatin amulla sotaan, ja

saa prophetaildansa hywän awisturen. 11. Mi-

ka HERran propheta sano totuden, ja oson«Ahadin prophetat walhen hengeldä wiettellyli-saa korwapustin ja pannan fangiuteen. m. y-
hab ammutan ja koirat nuolemat hänen wertansa. iv. losaphatin hywa hallitus ludcisa.v. Ahasian paha hallitus Israclisa.
1. he olit kolme ajastaikaa lewosa, etteiollut sotaa Syrjäläisten ja Israelin wai-hella.

2. Mutta kolmandena wuonna, meni lo-saphat ludan Kuningas, Israelin Kuningan
tygö. »AikaK. 18: 1, ».

3. Ia Israelin Kuningas sanoi palwelioil-
lens: ettekö te tiedä Gileadin Namothia ole-
wan meidän omamme? ja me istumme äneti
ja emme ota sitä Synan KuKingan kädestä?

4. Ia hän sanoi losaphatille: tuletkos mi-
nun kansani sotimaan Gileadin Namochiawastan? losaphat sanoi Israelin Kuningalle:
minä olen niinkuin sinä, ja minun Kansani
niinkuin sinun Kansas, ja minun hewoiseni
niinkuin sinun hewoises. »Aika K. ,8: ~

5. Ia losaphat sanoi wielä IsraelinKunin-
galle: kysy siis tänäpänä HERran sanaa.

6. Niin Israelin Kuningas kokois Prophe-
tuita liki neljäsataa miestä, ja sanoi heille: pi-
täkö minun menemän Gileadin Ramothiin so-
taan, taikka lakkaman? he sanoit: mene, ja
HERm anda sen Kuningan käsiin.

7. Mutta losaphat sanoi: eitöstä M ole
»vielä HERran Prophetata, kysyäxemme hä-
neldä?

8. Ia Israelin Kuningas sanoi losaphatil-
le : wielä on yxi mies Mika Ismlan poika, jol-
da kysnttakön HERma, mutta minä wiha»,
händä: sillä ei hän minulle mitan hywää ennus-
ta, waan pahaa. losaphat sanoi: älkön Ku-
ningas niin puhuko.

9. Niin IsraelinKuningas kutzui yhden pal-
welian, ja sanoi: tuo Mika lemlan poika kii-
rusti tänne.

ic>. Mutta Israelin Kuningas, ja losa-
phat Juvan istuit molemmin Ku-
ningallisella istuimellansa, »vaatetettuna (Kw
Ningallisiin) waatteisiin Samarian portin rai-
tilla : jakaikki prophetat ennustit heidän ede-
sänsa. »AikaK. 18: 9.

n. Ia



22. LUK Kirja. 411
ii. Ia Zedekia Knuenan poika oli tehnyt

hänellens raucasarwer ; ja sanoi: näin sano
HERra: loukka näillä Syrialaisia siihenasti
kuin he kokonans häwitetän.
i2. Niin myös kaikki prophetat ennustit, ja

sanoit: mene Gileadin Ramothiin, ja sinä
menestyt, Jumala anda sen Kuningan käsiin.

ii. 13. Mutta sanansaattaja jokaoli mennyt
MimM tutzumaan puhui hänelle, sanoden:
katzo, taitti prophetat ennustamat yhdestä suus-
ta Kuningalle hywää : niin olkon sinun sanas
niinkuin heidängin sanansa, japuhu hywää.

14. Niin Mika sanoi: niin roira tuinHEr-
ra elä, mira HERra janominuUe sira mi.
na puhun.

15. Mutta kosta Mika tuli Kuningan tygö,
sanoi Kuningas hänelle: Mika, menemmekö
me sotimaan GileadinRamothiin, taikka lak-
kamengo? hän sanoi hänelle: mene, ja sinä
menestyt: sillä HERm anda sen Kuningan
käsiin.

16. Ia Kuningas sanoi taas hänelle: kuin-
ga usein minun picä sinua «vannottaman: ettes
minuUe muuta sanoisi, kuin totuden HER-
ran nimeen?

17. Hän sanoi: minä näin koko Israelin
hajotetuxi muorille niinkuin lambat joilla ei
paimenda ole. Ia HERm sanoi: ei näillä
ole yhtän Isändää, palaitkan jokainen ko-
tiansa rauhasi».

18. Ia Israelin Kuningas sanoi losapha-
tille: mgö minä sinulle sanonut, ettei hän en-
nusta minulle hywää, waan pahaa?

19. Ia hän sanoi: kuule siis HERran sa-
naa: minä näin HERran istuman istuimellan-sa, ja koko mimallisen sotajoukon seisoman hä-
nen tykönäns, oikialla ja »vasemmalla puolella.

2 Aika K. 18: ,8.

20. Ia HERm sanoi: kuka pettäis Ahabin,
että hän menis ja langeis Gileadin Namothi-
sa? yxi sanoi niin, ja toinen nain.

2i. Silloin läxi hengi joka seisoi HERranedes*, ja sanoi: minä petän hänen: jolleHEr-m sanoi: misä? * Job. 1:6.
22. Hän wastais: minä menen jaolen wal-

hen hengi kaikkein hänen prophetainsi» suusi».
Hän sanoi: petä händä, ja sinä taidat, me-
ne ja tee niin.

23. Ia katzo, nyt HERm andoi walhen
hengen kaikkein näiden sinun prophemittes suu-
hun: jaHERm on puhunut sinua wastan pa-
haa.

24. Niin astui ZedekiaKnaenan poika edes,
ja löiMikata poskelle, jasanoi: ongo HERranhengi paennut minusta sinua puhuttelemaan?

25. Mika wastais: katzo, sinä olet näkemä
sinä päiwänä, jonas täyt majasta majaan, et-
täs sinus lymytäisit. l. 20: ?,.

26. Niin sanoi Israelin Kuningas: ota Mi-
ka ja«vie hända jällens Kaupungin päämiehen
Amonin tygö, ja loaxen Kuningan pojan
tygö.

27. Ia sano: näin sano Kuningas: pangat
tätä fangihuoneseen, ja ruokkikat händä mur-
hen leiwällä ja murhen wedellä, siihenasti kuin
minä tulen rauhasi».

28. Mika sanoi: jos sinä toki palajatrau-
hasa, niin ei HERm ole puhunut minun kaut-
tani: Ia sanoi: kuulkat kaikki Kansat.m. 29. Ia Israelin Kuningas ja losaphat
Juvan Kuningas, meni ylös Gileadin Ra-
mothiin.

30- Ia Israelin Kuningas sanoi losapha-
tille, kosta hän muutti waattensa soman lah-teisäns: pue sinä itzes omiin maatteisiis. IaIsraelin Kuningas muutti waattensa ja meni
sotaan. , Aika K. 18: 29.

31. Mutta Syrian Kuningas kasti waunuin
päämiehillä, joita hänellä oli karineljättäkym-
mendä, sanoden: ei teidän pitä sotiman pim-
dä eli suurta «vastan, mutta ainoastans Is-raelin Kuningasta «vastan.

32. Kosta mannuin päämiehet näit losa-phatin, sanoit he: tämä on tosin IsraelinKu-
ningas, ja poikkeisit sotimaan händä wastan.Niin losaphat huusi. 2 Aika K. ,8: ,i.

33. Kosta waunuin päämiehet näit, ettei se
ollut Israelin Kuningas; luowuit he hänestä.

34. Mutta yxi mies jännitti joutzens yxiker-
taisudesi», ja ambuis IsraelinKuningasta rau-
tapaidan jatkoon: ja hän sanoi waunumiehel-lens: käännä kätes, ja «vie minua pois leiris-tä : sillä minä olen hawoitettu. l. 20: 41.

35- Ia sinä päiwänä oli suuri sota, jaKu-
ningas seisoi waunuisi» Syrialaisia wastan:

Fff2 ja
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jakuoli ehtona, ja weri wuoti hänen haawas-
tans waunuin keffelle.

36. Ia Auringon lasteisa kuulutettin leirisä,
sanoden : mengän jokainen Kaupungiins ja
maallensa.

37. Ia Kuningas kuoli, jamietin Sama-
riaan: ja he hautaisit Kuningan Samariasi».

38. Mutta kosta »vannut wirutettin Sama-
rian kalalammikosa, nuolit koirat hänen mer-
tansa, japortot pesit: HERran sanan jälken,
jonga hän puhui. l. 2,: 19.

39.. Mitä Ahabista enämbi on sanomista,
ja kaikista hänen töistänsä, ja huonesta jonga
hän Elephandin luista rakensi, ja kaikista Kau-
pungeista, jotka hän rakensi: eikö ne ole kir-
joitetut Israelin Kuningasten Aikatirjasi» ?

40. Ia niin Ahab nukkui Isäins kansa: ja
hänen poikans Ahasia tuli Kuningaxi hänen
siaansa.

IV. 41. Mutta losaphat Assan poika tuli
ludan Kuningaxi, neljandenä Ahabin Israe-
lin Kuningan wuonna.

42. Ia losaphat oli wiiden ajastajan nel-
jättäkymmendä »vanha ruwetesans hallitze-
maan, jahallitzi wiisikolmattakymmendä ajas-
taikaa lerusalemisa. Ia hänen äitins nimi
oli Asuba Silhin tytär.

43. Ia hän »vaelsi kaikisa Isäns Asian teisä,
eikä poikennut niistä : ja teki mitä HERralle
kelpais.

44. Mutta ei han pannut pois korkeuxia;
joisi» Kansi» wielä uhrais ja suitzutti.

45. losaphat teki rauhan Israelin Kunin-
gan kansa.

46. Mutta muut losaphatin sanat ja hänen
woimans ja työnsä, ja sotansa; eikö ne ole
kirjoitetut ludan Kuningasten Aikakirjasi»?

2 Ma K. 18: 1.

47. Ia niitä huorintekiistä ' jäänyt oli hä-nen Isans Assan aikana; ne ajoi hän pois
maalda. " l. 15:12.

48. Ia silloin ei ollutKuningasta Edomisi,,
waan yxi oli hänen siasansa. * *

2 Sam. 8: ,4.
49. losaphat oli andanut tehdä haxiaThar-sixeen, jotka piti Ophiriin purjehtiman, kul-

daa noutamaan; mutta ei ne tullet matkaan,
waan tulit särjetyxi Ezeon Geberisä.

2 Aila K.:°: ;<5, 57.
50. Silloin Ahasia Ahabin poika sanoi lo-saphatille: anna minun palweliani mennä si-

nun palweliais kansi» haariin: Mutta ei losa-phat tahtonut. * / 2 Aila K. 2°: ,5..
"

51. Ia losaphat kuoli Isäins kansa, ja hau-
dattin Isäns Dawidin Kaupungiin. Ia lo-

ram hallitzi hänen siasansa.
V. 52. Ia Ahasia Ahabin poika tuli Israe-

lin Kuningaxi Samariasa, losaphatin ludan
Kuningan seitzemändenä wuonna wistakym»
mendä : ja hallitzi Israelia kaxi wuotta.

53. Ia teki pahaa HERran edesä : ja waelsi
Isäns tiellä ja äitins tiellä, ja lerobeamin
Nebathin pojan tiellä, joka Israelin saatti
syndiä tekemään.

54. Ia hän palweli Baalia, ja kumamn
rukoili händä: ja »vihoitti HERran Israelin
Jumalan, kaiken sen jälken kuin hänen Isans
oli tehnyt.

Estmäisen Kuningasten Kirjan loppu.

Toinen Kuningasten Kirja
Josa wielä Kirjoitetan:

i. ja ludan Kuningasten hallituxesta, siihenasti että Israel wietin pois Assyriaan -Elian tt Ehft»
ihmeistä, Ahasian Ahabin pojan, ja hänen wchensä jumalattomudesta jakatomattomudesta, tap. 12.

b. 7. 8. Sille loramin lomphann pojan ja hänen poikansa Ahasian jumalattomudesta ja pahoista
töistä, tap, z. Jehusta, tav. 9. Ahabin huonen hawityxestä, tap. 10. Achaliasta ja loaxesta, tap. il.

Amasiai's, kap. 1.2. loahaxesta, loaxesta ja Elisan tap. «3. Amagasta/ lerobeannsta, M
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lanasta ja Asariasta, lap. 14. lothamista, Sallnmista, MenahemistH, Pekahiafta, Pelasta, Hoseaxeiia,
lowa>m»la ludan Kuuingasta, Ahaxesta, kap. 15. Hiskiasta, tap. 16. Salmanasserista Assyrian Känin°
.M, tuinga hän »voitti Samarian: wei Israelin pois, ja pani pakanat heidän majoinsa HERran uhkauxen
jMn, kap. 1?.

n. Sltte ludan Kuningoisia erittäin, siihenasti että Juda »vietin pois Babeliin. Nimittäin Hiskiasta,
lian ol» jumalinen. HERra» Engel» löi Sanheribin Assyrian Kuningan sotawäestä, tosia hän tuli Ie»»»-

-fticiiila wastan, 185000. m»estä. Histian sairaudesta, ja hänen elämänsä lisendymisistä, Auringon palaja-
Msta hallen tähtensä, lap. 18. iy. 2«. Manassesta ja hänen jumalaltomudestansa. Amonlsta ja losiasta
ja ».uien jumalisudestansa, tap. 21. 22. loahaxesia, loaklmista, lojalinista ja Mellasta kap. «<,. 24.

,a Jojakin, pääse faugeudesta, kap. 25. Naiden Kuningasten aikana saarnaisit Esaia, Jeremia, Mika
jääosia

1. Luku.
i. Ahasian sairaus , ja Elian ennustus hänen

kuolemastansa, n Ahasian waino Eliata was-
tan, ja sen hämmennys tulen kautta taiwasta.
m, Elias mene iye Ahasian tygö, sano hänen
kuolewan, joka myös kohta tapahtu

Moabiterit luowuit Israelista, Aha->«t bin tuolenmn jälken. l. ;.- s.
<V 2. Ja Ahasia langeis häkin läpitze

«ataushuonesans Samariasi», sairasti ja lä-
heti sanansaattajat, jasanoi heille: mengät ja
kysytät BaalSebubilda Ekronin jumalalda,
josminä paranen tästä sairaudesta.

z. Mutta HERran Engeli sanoi Elialle
TheMäiselle: nouse ja mene Samarian Ku-
lmaan sanansaattajia wastan, ja sano heille.'
sentähdmgö ettei yhtän lumalata ole Isracli-
sa!, te menette neuwoa kysymään BaalSebu-
bilda Ekronin jumalalda?

4. Sentähden näin sanoi HERra: ei sinun
pidä siitä «vuotesta nouseman josas makat,
nmtta sinun pitä kaiketi kuoleman: Ia Elia
«enipois. - - «

5.Kosta sanansaattajat palaisit hänen tygön-
K, sanoi hän heille: mixi teu)ataisitte ?

6. He sanoit hänelle: yxi mies tohtais meitä
ja sanoi meille: Mengät. palaitkat Kuningan
tygö, jota teidän on lähettänyt, ja- sanotat
hänelle: näin sano HERm: sentähdmgö, ettei
yhtän lumalata ole Ifraelifa, sinä lälMät ky-
symään neuwoa BaalSebubilda Ekronin ju-
malalda? sentähden ei sinun pidä siitä «vuotes-
ta nouseman johons maata pannut olet, mut-
ta sinun pita kaiketi kuoleman.

11. 7. Ia hän sanoi heille: mingätalMinense mies oli jota tohtais teitä, janäitä sanoja
puhui teillä?

8. He sanoit hänelle: Se mies oli karwai-
nen, ja wyötetty hihnaisella wyölla*. Hän sa-
noi : se on Elia se Thesbiläinm.

.* Zak. i, : 4. Matth. ,: 4.
9. Ia hän lähetti hänen tygöns yhden «vii-

denkymmenen päämiehen, wiidenkymmmmsa
kansa: jakosta hän tuli hänen tygönsä, ja ka-
tzo, hän istui wuoren kukkulalla: Ia hän sa-noi hänelle: sinä Jumalan mies, Kuningassano: tule alas.

io. Elia wastais ja sanoi »viidenkymmenen
päämiehelle: jos minä olen Jumalan mies,
niin tulkan tuli taiwasta * japolttakan sinun
ja sinun wiisitymmmdäs: Niin tuli langeis
taiwasta , ja poltti hänen ja hänen lviisikym-
mendänsa. * Luk. 9: s«.

11. Aa hän lähetti taas toisen «viidenkymme-
nen päämiehen hänen tygöns, hänen «viiden-
tymmmms kansa, ja hän sanoi hänelle: sinä
Jumalan mies, näin sano Kuningas: tule kl>
rusti alas.

12. Elia wastais, ja sanoi heille: jos minä
olen Jumalan mies, niin langetkan tuli tai-
wasta, ja polttakan sinun ja sinun wiisikym-
mendas: Niin Jumalan tuli langeis taiwasta
ja poltti hänen, jahänen wissikymmendansä.

13. Niin hän wielä lähetti kolmannen »vii-
denkymmenen päämiehen hänen wiidmkymme-
nens kansa. Kosta hän tuli ylös hänen tygöns,
kumarsi hän itzens polwiUmsa Elian rteen, nl-
koili händä, ja sanoi hänelle: sinä Jumalanmies, olkon siis minun sieluni ja näiden «vii-
denkymmenen sinun palwelioittes sielutMlitsinun edesäs.

14. Katzo, tuli on tullut taiwasta, ja on
polttanut ne taxi msimäifta wudmkymmmen
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päämiestä, heidän wiidenkymmmms kansa;
mutta olkon minun sieluni kallis sinun edesäs.

m. 15. Niin sanoi HERran Engeli Elialle:
mene alas hänen kansas, ja älä mitan peitä
händä. Niin hän nousi, ja mmi hänen kan-sans Kuningan tygö.

16. Ia hän sanoi hänelle: näin sano HER-
ra: ettäs lähetit sanansaattajat, jaannoit ky-
syä neuwoa BaalSebubilda Ekronin jumalal-
da, sentähdmgö ettei yhtäkän lumalata olis
Ismeissä, jongasanaa kysytäisin? niin ei sinun
pidä siitä muotesta nouseman johons maata
pannut olet, mutta sinun pitä kaiketi kuoleman.

17. Ia niin hän kuoliHEßmn sanan jälken
tuin Elia puhunut oli: Ia lomm* tuli Ku-
ningan hänen siaansa, toisna lommin losa-
phatin pojan ludan Kuningan wuonna: sillä
ei hänellä ollut poikaa.

*l. ;:i. »AikaK. »1: j.
18. Mitä enämbi on sanomista Ahasiasta, ja

mitä hän tehnyt on, eikö se ole kirjoitettu Is-
raelin Kuningasten aikakirjasi» ?

, Ma K. 22:1, n.

2. Luku.
i. Elias tahto eroitta Elisan tvköäns», ennen

kuin hän ylös otetaisin. n. laka-lordanin ha-
meUansa, kay yline: otetan ylös tulisilla »vau-
nuilla, m Elisa warustettu Elian hengelle, pa-
randa lerihon wedet. iv. Elisan pilkkajat rewi-
tän karhuilda-
1. Wiin tapahtui, kosta HERm tahdoi Elian
"l tuulispääsä otta ylös taiwaseen ; käwit

Elia ja Elisa Gilgalista:
2. Ia Elia sanoi Elisalle: istus tasa, sillä

HERm on minun lähettänytßethEliin. Mut-
ta Elisa sanoi: niin totta kuin HERm elä, ja
sinun sielus elä, m minä luowu sinusta: Ia
he tulit alas VechEliin.

3. Silloin käwit Prophetain pojat tuin Veth-
Elis olit Elisan tygö, ja sanoit hänelle: tie-
dätkös HERran tänäpän ottawan sinuldas
pois sinun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän
sanoi: minä kyllä sen tiedän, olkat äneti.

4. Ia Elia sanoi hänelle: Elisa, wiiwys ta-sa, sillä HERm on minun lähettänyt leri-
hoon. Hän sanoi: niin m:m kuin HERm

elä ja sinun sielus elä, en mina luowu sinusta-Ia niin he tulit lerihoon.
5. Niin tulit Prophetain pojat tuin lerihosolit Elisan tygö, ja sanoit hänelle: tiedäkkösHERran tänäpän ottawan sinuldas pois si-nun Isändäs sinun pääs pääldä? Hän sanoi-minä kyllä sen tiedän, olkat äneti.
6. Ia Elia sanoi hänelle: istus tasa, MHERra on minun lähettänyt Jordaniin. Hänsanoi: niin totta kuin HERm elä, ja sinunsielus elä, en minä luowu sinusta: Ia he kä-

wit molemmin.
7. Mutta wiisikymmendä miestäProphetain

pojista menit pois, ja jäit kauwas seisomaanheidän tohdallans; waan he seisoit ynnä Jor-danin tykönä.
11. 8. Niin otti Elia hamens ja täärei ko.

koon, ja löi meteen, ja mesi hajois molemmil-le puolille; niin että he molemmat käwit km-
»vana sen läpitze.

9. Ia kosta he tulit ylitze, sanoi Elia Eli-
salle: ano, mitä minun pitä sinulle tekemän,
ennenkuin minä otetan pois sinulda. Elisasanoi: että kaxi osaa sinun hengestäs olis mi-
nun kansani.

io. Hän sanoi: sinä olet anonut kowaa a-
siata: mutta kuitengin jos sinä näet minun
kosta minä sinulda otetan pois, se tapahtu niin
sinulle, mutta jos et sinä näe, niin ei se ta-
pahdu.

11. Ia tapahtui, kosta he ynnä käwit japu-
huit kestmans, katzo, niin tulit tuliset »vaunuc
tulisten hewoisten kansi», ja eroilit heidän toi-
nen toisestansa. Ia Elia meni ylös tuulispaä-
sa taiwaseen. Syr. 48: ,4. 1 Makk. 2:^.

in. 12. Mutta Elisa näki sen, ja huusi: mi-
nun Isäni, minun Isäni, Israelin «vaunu ja
hänen mtzasmiehms, ja ei händä mä nähnyt:
Ia hän tartui waatteisiins jarewäis, ne kahcia.

iz. Ia otti Elian hamen ylös, joka hänel-
dä pudonnut oli: palais ja seisoi Jordanin ran-
nalla.

14. Ia otti Elian hamen, joka häneldä pu-
donut oli, löi «veteen, ja sanoi: kusi» on nyt
HERm Elian Jumala? Ia löi meteen, niin
»vesi hajois molemmille puolille: jaElisa käwi
ylitzen.

15- Kosta
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i;. Kosta Prophetain pojat, jotta ylitze toi-
sella puolella lerihos olit, näit hänen, sanoit
he: Elian hengi lepä Elisan päällä, jakäwit
händä wastan, jakumarsit itzensä maahan asti.

16. Ia sanoit hänelle: katzo, sinun palwe-
lioisas on wiisikymmendä wahwaa miestä, an-
na heidän mennä etzimään sinun Isändatäs,
jos HERran Hengi on ottanut hänen *, ja
heittänyt joUetullewuorelle,Mitta johongunla-
xoon. Hän sanoi: älkät andako mennä.

'

I Kun. I«: 12.

17. Mutta he «vaadeit händä siihenasti että
hän hapeis, ja sanoi: andakat mennä. Ia he
lähetit mattaan wiisikymmendä miestä, ja he
etzeit kolme päiwää , ja ei löytänet händä.

18. Ia tulit jällen hänen tygöns, ja hän a-
suilerihosa: jahän sanoi heille: mgö minä sa-
nonut teille, ettei teidän pitänyt menemän?

19. Ia Kaupungin miehet sanoit Elisalle:
katzo, tässä Kaupungis on hywä asua, niinkuin
meidän Herramme näke; mutta «vesi on paha,
jamaa hedelmätöin.

2Q. Hän sanoi: mokat minulle uusi astia,
japangat suolaa siihen: ja he toit sen hänelle.

21. Niin hän meni ulos wesihuokoin tygö,
jaheitti suolaa niihin, sanoden: niin sano HEr-

ra: minä olen tämän wedm pamndanut, ei
kuolema taikka hedelmättömys pidä heistä täs-
tedes tuleman.

22. Niin parani mesi tähän päiwään asti,
Elisan sanan jälken, jonga hän puhui.

IV. 23. Ia hän mmi sieldä ylös BethEliin,
ja hänen mennesäns tiellä, tulit pienet pojat
Kaupungista, ja pilkkaisit banda, sanoden hä-
nelle: tule ylös paljas pää, tule ylös paljas
pää.

24. Ia hän lMisi itzens, ja kuin hän hei-dän näki, kirois hän heitä HERmn nimeen.
Niin mli kari karhua metzästä, jarepelit heis-
tä kari poikaa «viidettäkymmendä kuoliaxi.
' 25. Sieldä hän meniKarmelin wuorelle: ja
sttte palais sieldä Samariaan.

3. Luku.
' loramin halljtus ja sotahankkio Moabicai-

ta wastan n, N)eden puute, ja sen ihmellinen
toimitus Elisan kautta, m. Moabjtat woite-
tan ja heidän Runingansia uhra poikansa.

l-A>iin loram Ahabin poika tuli Israelin
Kuningaxi Samariasi» kahoexandma-

mistakymmenmdenä losaphatin ludan Ku-
ningan wuonna : ja hallitzi kaxitoistakymmen-
dä »vuotta.

2. Ia teki pahaa HERran edesä, waan ei
kuitengan niinkuin hänen Isäns ja äitinsä: sil-
lä hän häwitti Baalin patzan * jonga hänen
Isäns tehnyt oli. *

, Kun. is: ,2.

3. Mutta kuitengin hän pysyi lerobmmin
Nebathin pojan synneisä, joka Israelin saatti
syndiä tekemään: ei hän luopunut niistä.

4. Mutta Mesalla Moabiterein Kuningalla
oli paljo lambaim, ja hän andoi IsraelinKu-
ningalle meron, satatuhatta karitzam, ja sa-
tatuhatta oinasta, willoinmsi».

5. Kosta Ahab oli kuollut, luowui Moabi-
terein Kuningas, Israelin Kuningasta, l,: 1.

6. Siihen aitaan läxi Kuningas loramSamariasta, ja luki kaiken Israelin.
7. Ia meni ja lähetti losaphatille ludan

Kuningalle sanoman: Moabiterein Kuningas
on luopunut minusta, mlekkos sotimaan mi-
nun kansani Moabitereitä wastan ? Hän sanoi:minä tulen, minä olen niinkuin sinä, ja mi-
nun Kansani niinkuin sinun Kansas, ja minun
hewoiseni niinkuin sinun hewoises. 1 Kun. «: 4.

8. Ia sanoi: kuta tietä meidän pitä sinne
waeldanmn? Hän wastais: Edonrin korwen
tietä.

11. 9. Ia niin läxi Israelin Kuningas, ja
ludan Kuningas ja Edomin Kuningas. Ia
kosta he olit waeldanet ymbäri seitzemän päi-
wän matkan, ja ei ollut wettä soMlväellä ja
juhdilla, jotka heitä seuraisit.

io. Niin sanoi Israelin Kuningas: woi,
HERm on kutzunut nämät kolme Kuningasta,
andarms heitä Moabiterein kasiin.

ii. Mutta losaphat sanoi: ongo tasa yhtän
HERran Prophetata, kysyxemme hauen kaut-
Mns neuwoa HERmlda *? Niin wastais yxi
Israelin Kuningan palwelioista, ja sanoi: ta-sa on Elisa Saphatin poika, joka kaasi wettä
Elian kätten päälle. *

, Kun. 22.- 7.
12.losaphat sanoi: hänen tykönäns on HEr-ran sana. Ia Israelin Kuningas, ja losa-phat, ja Edomin Kuningas, menit hänen ty-

aönsä. 13. Niin
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13. Niin sanoi Elisa Israelin Kuningalle:
mitä sinun on minunkansani; mene pois sinun
Isas prophetain tygö, ja sinun Aitis prophe-
taintygö: IsraelinKuningas sanoi hänelle: Ei,
sillä HERm on kutzunut nämät kolme Kunin-
gasta andaxms heitä Moabiterein käsiin.

14. Elisa sanoi: niin totta kuu, HERm Ze-
baoth elä, jongaedesä minä seison ', jollen mi-
na katzois losaphatia ludan Kuningasta, en
minä katzahdais sinun päälles, engä tottelis
sinua. *

i Kun 17:1.
1;. Niin luokat nyt minulle tandelm soitta-

ja: jakosta soittaja soitti, tuli HERran käsi
hänen päällens.

16. Ia hän sanoi: näin sano HERm: teh-
tat kuoppia sinue ja lanne tähän ojaan:

, 17. Sillä näin sano HERm: ei teidän pitä
tuuloa eitä sadetta näkemän, ja kuitengin pi»
ta oia »vedellä täyttämän: ja teidän pitä juo-
man, ja teidän karjanne, ja teidän juhtanne.

18. Ia tämä on wähä HERran edesä; sillä
hän anda myös Moabiterit teidän käsiinne.

19. Niin että te lyötte kaikki wahwat Kau-
pungit, ja kaikki walitut Kaupungit, ja te
kaadatte kaikki hylvät puut, jatukitzette kaikki
wesilähtet: ja te turmelette kaikki hywät pellot
kilvillä.

20. Ia tapahtui amulla ruokauhrin ajalla*,
katzo, silloin mli »vesi Edomin tietä myöden,
ja maa täyttettin wedellä.

«
2 Mos. 29: ,9, 40. , Mos. 2:1.

<iii. 21. Kosta kaikki Moabiterit kuulit että
Kuningat olit nosnet ylös sotimaan heitä «vas-
tan; kutzuit he kokoon kaikki jotka itzens ensinwvöllä «vyötit, ja sitä «vanhemmat, ja menit
mjoillen.

22. Mutta kosta he amulla »varhain noustt,
ja Auringo nousi wedm ylitze; niin näit Moa-
biterit että «vesi oli heitä wastan punainen
niinkuin weri.

23. Ia sanoit: se on weri, Kuningat owat
tapellet keskenänsä, jayxi on lyönyt toisen kuo-
liaxi: nyt siis Moab mene saalille.

24. Mutta kosta he tulit Israelin leiriin,
niin nousi Israel, ja löi Moabitereitä: ja ne
pakenit heidän edelläns, mutta he kiiruhdit ja
löit Moabin.

25. Ia kutistit Kaupungit, ja itzetutin heittitiwens kaikkiin hywiin peldoin ja täytit ne, ja
tukitzit kaikki wesilähtet, jakaasit kaikki hnmät
puut, siihenasti että he ainoastans Hamsithinmuuriin kiwiä jätit: ja he piiritit sen lingoilla
ja löit sen.

26.Kosta Moabiterein Kuningas näki sodan
olewan ylön wäkewän itzeensä wastan ; otti
hän seitzemän sama miestä tygöns, jotka wedit
miekan ulos, tamtaxens Edomin Kuningan
päälle, maan ei he moinet.

27. Niin otti hän ensimäisen poikansa, joka
hänen siaansa piti Kuningaxi tuleman, ja uh,
mis sen polttouhrixi muurin päällä *. Silloin
tuli Israel sangen mihaisexi, niin että he menit
pois hänen tytoäns, ja palaisit omalle maallemsa. * z Mos. 20:2. Ps. ,06: ,7. Hes. ,0: ,1.

4. Luku.
~ Elisa toimitta köyhälle lestelle öljyä maxa,

xens welkaansa- »>. ivarallinen waimo Sune»
misa kunnioitta Elisata ,

ja Elisa toimitta hä>
nelle pojan. ui. Se poika kuole, ja Elisa he-
ratta sen. vi. paranda wahingollisen liemen,
jaruokki ivo. miestä 2°. leiwälla.
I. yxi mainio Prophetain poikain eman-

nistä huusi Elisan tygö, ja sanoi: simi»
palwelias minun mieheni kuoli : Niin sinä tie-
dät sen että sinun palwelias pelkais HERraa :

Nyt tuli welkamies, ja tahto otta kaxi minun
poikaani orjaxensi». z Mos. 21: 39.

2. Elisa sanoi hänelle: mitä minun pitä te-
kemän sinulle? sano minulle, mitä sinun huo-nesas on? Hän sanoi: sinun piikallas ei ole
muuta mitan kuin yxi öljyastia.

3. Hän sanoi: mene ja ano koko sinun kyla-
kunnaldas astioita; tyhjiä astioita niin monda
kuins saat.

4. Ia mene sisälle, ja sulje owi sinun ja si-
nun poikais perän, ja kaada iokaitzeen niihin
astioin : jakostas olet ne täyttänyt, niin anna
ne otta pois. ;

5. Hän meni pois hänen tyköänsä, sulki o-
wen jälkeensä japoikainsi» jälkeen : He kannoit
astiat hänen eteensä, jahän kaasi niihin.

6. Ia kuin astiat olit täytetyt, sanoi hän
pojallensa: tuo minulle wiela astia., Hän sa<

nol
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noi hänelle: ei ole täällä mä astiata: niin öljy
seisahti.

7. Ia hän tu!i,ja ilmoitti sen Jumalan mie-
helle ; Han sanoi: mene ja myy öljy, ja maxa
weltamiehes ; mutta sinä ja sinun poikas elä-
tät siitä iäänestä. .

n. 8. Ia se tapahdui siihen aitaan, että E-
lisi» meni Sunemiin, ja siellä oli «varallinen
waimo jota «vaadei händä jhömään tykönäns:
janiin usein kuin hän sen kautta waelsi , poit-
teis hän sinne syömään leipää.

9. Ia hän sanoi miehellensä: katzo, minä
ymmärrän tämän Jumalan miehen olewan
pyhän, joka tasa meidän kauttamme aina
waelda.

10. Tehkämme siis Mhän wähä ylistupa, ja
pangamme hänelle sinne yxi »vuode, pö»tä, is-
tuin ja tyntiläjalta; että hän sinne menis kos-
ta hän meidän tygomme tule.

11. Niin tapahdui siihen aikaan, että hän
tuli sinne: ja hän meni ylistupaan ja makais
siellä.

12. Ia hän sanoi palweliallens Gehazille:
kutzu Sunemin waimo tänne. Ia kosta hän
oli kutzunut hänen, astui hän hänen eteensä.

13. Niin hän sanoi hänelle: sano hänelle:
taho, sinä olet tehnyt meille kaiken tämän pal-
weluxen, mitä minun pitä sinulle tekemän?
ongo sinulla asiataKuningan Mitkä sodanpaä-
miehen tygö? hän sanoi: minä asun kestellä mi-
nun Kansaani.

14. Hän sanoi hänelle: mitasta siis hänellepitäis tehtämän? Gehazi sanoi: ei ole hänellä
poikaa, ia hänen miehens on wanha.

15. Han sanoi: kutzu händä, jakosta hänmeni handä tutzumaan, niin hän tuli omisi».
16. Ia hän sanoi: tähän määrättyyn aikaan

wuoden perästä * pitä sinun syleilemä» poikaa.
Hän sanoi: ei minun Herrani, sinä Jumalan
mies, älä wääryttele sinun piikas edesä.

'

i Mos. ,8 : ,c>.

17. Ia waimo tuli rastaxi, ja synnytti po-
jan, siihen määrättyyn aikaan wuoden perästä
niinkuin Elisa oli hänelle sanonut.m. 18. Ia kosta lapsi jo isoixi tuli; niin ta-
pahdui, että hän meni ulos Isäns ja elonleik-
kaitten tygö.

Ia hän sanoi Isällens: woi minun päa.
täni, minun päätäni. Ia hän sanoi palweli-
allens: kanna händä äitinsä tygö.

20. Ia hän otti hänen, jawei äitinsä tygö:
ja hän istui hänen helmasansa puolipäiwään
asti, ja tuoli.

21. Ia hän nousi ja lasti hänen Jumalan
miehen »vuotelle, läxi ulos ja sulki owm.

22. Iakutzui miehens, ja sanoi, lähetä mi-
nun tygöni yxi palwelioista ja yxi aaseista: sillä
ininä menen Jumalan miehen tygö, ja pala-
jan.

23. Ia hän sanoi: mixi sinä hänen tygönsa
menet tänäpänä: sillä ei nyt ole us, kuu taikka
Sabbathi? hän sanoi: rauha.

24. Ia hän satuloitzi aasin, ja sanoi pallve-
liallensa: aja wahwasti : älä wiiwytä ajamal-
ta, »uutoin kuin minä sanon sinulle.

25. Ia niin hän meni pois ja tuli Jumalan
miehen tygö Karmelin «vuorelle. Kosta Ju-
malan mies näki hänen tuleman, sanoi hän
palweliallens Gehazille: katzo, se on Sune-
min waimo.

26. Niin juoxi nyt händä wastan, ja sanohänelle: oletkos rauhasi», ja sinun miehes ja
sinun poikas? Hän wastais: rauhasi».

27. Mutta kosta hän tuli wuorelle Jumalan
miehen tygö, tarttui hän hänen jaltoinsi». Ia
Gehazi meni sysämään händä pois. Mutta
Jumalan mies sanoi: anna hänen olla: silla
hänen sieluns on murhellinen, jaHERm on
minulda sen salannut ja ei ilmoittanut minulle.

28. Hän sanoi: anoingo minä potkaa mi-
nun Hermldani? mgö minä sanonut? älä mi-
nua petä.

29. Ia hän sanoi Gchazille: tvyötä sinun
kupés, ja om minun saumani kätees, ja mene
mattaas: jos joku sinun kohta, niin älä ter-
wehda händä", ja jos joku sinua terwehtä,
niin ala «vasta händä: ja laste minun sauma-
ni pojan kaswoille. * Luk. 10: 4.

30. Mutta pojan äiti sanoi: niin totta tuin
HERm elä ja sinun sielus elä, m minä pääs-
tä sinua. Niin hän nousi ja seumis händä.

zi. Mutta Gehazi meni pois heidän edellän-
sä, jalasti sauwans pojan kaswoille, waan ei
ollut ändä eikä tundoo. Niin hän palais ja
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kohtais hänen, ilmoitti hänelle, ja sanoi: ei
poika herännyt.

32. Ia kuin Elisa tuli huoneseen, kccho, poi-
ka makais kuolluna hänen wuotellansa.

33- Ia hän meni sisälle, ja sulki owen mo-
lemb.ain perään: ja hän rukoili HERraa. *

* Match, s: s.
34. Nousi ja laffi itzens lapsen päälle: ja

pani suuns hänen suunsa päälle, ja silmäns
hänen silmäinsä päälle, jakatens hänen kätten-
sä päälle, ja niin ojensi itzens' hänen päällen-
sä ; että lapsen ruumis tuli lämbymäxi.
'

I Kun. 17: 21. z Mos. 8: I. Ap. T. 20: 10.

35. Ia hän nousi jättens jakätvi kerran sin-
ne ja tänne siinä huonesa, nousi ja laffi itzenshänen päällensä. Niin poika aiwasti seitzemankertaa, sitte awais poika silmänsä.

36. Ia hän kutzui Gehazin, ja sanoi: kutzu
Sunemin maimo. Ia kosta hän oli hänen
kutzunut, tuli hän sisälle hänen tygönsä. Hän
sanoi: ota sinun poikas.

37. Niin hän tuli ja langeis hänen jalkainsa
juureen, kumarsi itzens maahan: jaotti poi-
kansa, ja meni ulos.

IV. 38. Ia Elisa palais Gilgaliin, jakallis
aika oli maalla, ja Prophetain pojat olit hä-
nen edesänsa". Ia hän sanoi palmeliallens:
ota suuri pata ja keitä lienda Prophetain po-
jille. - l. 6: 1.

39. Niin nxi läxi kedolle hakemaan ruohoja,
ja löysi metzawiinapuun, ja haki siitä Kolokin-
tejä maallensa täyden. Ia kuin hän tuli, leik-
kais hän sen liemipataan: sillä ei he tundenet
sitä.

40. Ia kosta he sen annoitmiesten eteen syö-
dä, söit he liemestä ja huusit, sanoden: Ju-
malan kuolema on padasa: Sillä ei he
saanet syödä.

41. Ia hän sanoi: luokat tänne jauhoja, ja
hän heitti pataan, ja sanoi: andakatKansalle
ft>öda, jaei ollm mitan wahinZota padasa.

42. Ia yxi mies tulißaalSalisasta,ja kan-
doi Jumalan miehelle utisleipiä, kaxikymmen-
da ohraista leipää jautisjywiä hänen waattei-sans. Mutta hän sanoi: anna Kansalle että
he söisit.

43. Hänen palwelians sanoi: mitä minä sii-

ta annan sadalle miehelle? Hän sanoi: annaKansalle syödä; sillä niin sano HERm- hesyömät ja wielä sittekkin jää. Manh. 1,: .?Mark. 8:8. loh. 6: ,i, 12, 1,.

44- Ia hän pani ne heidän eteensä, ja hesoit; ja wielä oli lijaxi HERran sanan ial,ken.

5. tuklt.
1. Se spitalinen Naeman Syriasta hake puh-

distusta Elisalda. 11. Elisa kaste hänen pestä
iyens Jordanisi» 7. kertaa: Naeman närkästy,
otta kuitengin neuwon ja tule puhtaxi. m. Blisa ei ota Naemanilda lahjoja; mutta Elisanpalwelia Gehazi otta, ja tule spitalisexi.
I. Naeman Synan Kuningan sodanpää-

mies oli kuuluisi» mies, ja suurna pidet-
t» Herrans edesä: sillä hänen kauttans oli
HERra andanut autuuden Syriaan: ja hänoli woimallinen mies, «vaan spimlinm.

2. Ia somwäki oli Syriasta mennyt ulos
joukotMisin: jaolit «vienet pois Israelin maal-
da «vähän puimisen, joka palweli Naemanin
emändätä.

3. Hän sanoi emännällens: O jos minuy
Herrani olis PropheMn tykönä kuin on Sa-
mariasi» ; niin hätt pamnnais hänen spitalis-
tansi».

4. Niin hän meni ja ilmoitti Hermllens, sa-
noden; näin janäin on puhunut Israelin maan
piika.

5. Syrian Kumngas sanoi: mene sinne, ja
minä lähetän kirjan Israelin Kuningan tygö:
Ia hän meni sinne, ja otti myötans kymme-
nen leiwistätä hopiata, jakuusi tuhatta kulda-
penningitä, ja kymmenen juhlapäiwän waa<
tetta.

6. Ia »vei kirjan Israelin Kuningan tygy
näin kirjoitetun: Kosta tämä kirja tule sinulle,
katzo, minä lähetin minun palweliani Nae-
manin sinun tygös, ettäs hänen puhdistaisit
spitalistansi».

7. Kosta Israelin Kuningas oli kirjan lu-
kenut, rewäis hän waattensa, ja sanoi: olen-
go minä Jumala, että minä kuolemisin ja e-
läwäxi tekisin *? sillä hän läheltä minun tygö-
ni, että minä puhdistaisin miehen spimlistansa.

Hawast-
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Kirja.5. euk. 419
Haivailkat siis ja kayokat kuinga hän etzi tila
Minua wastan. * s Mos. »2: ,9. 1 Sam. 2: 6.

11. 8. Kosta Jumalan mies Elisa tuuli Is-
raelin Kunigan rewäisnexi waattensa, lähetti
hän Kuningan tygö, ja,andoi sanoa hänelle:
mixis olet rewäisnyt waattes ? tulkan nyt mi-
nun tygöni, että hän tiedäis PropheMn ole-
man Israelisi».

9. Niin tuli Naeman hewoisillans ja man-
nuillansa, ja seisahti Elisan huonen owm e-
teen.

io. Ia Elisa lähetti sanansaattajan hänen
tygöns, sanoden: mene ja pese itzes seitzemän
kerma Jordanissa, ja sinun lihas pitä Mdisel-
lens japuhtaxi tuleman. * * 4 Mos. 12: 12.

11. Niin Naeman »vihastui ja meni mat-
kaans, sanoden: katzo, minä luulin hänen
kummingin tuleman ulos minun tygöni, seiso-
man ja huutaman auxensa HERmns Juma-
lansa nime, ja hänen kädelläns pitelewän tätä
paikkaa, ia niin pamndawan spitalin.

12. Eikö Abcman jaPharphamnwirmtDa-
maffus ole kaikkia Israelin »vesiä paremmat?
että minä itzeni niisä pesisin, ja tulisin puhtaxi?
Ia hän palais jameni matkaans wihoisansa.

iz. Niin hänen palweliansa tulit hänen ty-
göns ja puhuttelit händä, ja sanoit: minun
Isani, josPropheta olis sanonut sinulle jotakin
Mtta asiata, eikö sinun pitänyt sitä tekemän?
mitä enämmin, että hän sanoi sinulle: pese si-
nus, ja sinä tulet puhtaxi?

14. Niin hän meni japesi itzens Jordanisi»seitzemän kertaa, niinkuin Jumalan mies käs-
kenyt oli: ja hänen lihansa tuli endisellens,
niinkuin »vähän nuorukaisen liha, ja tuli puh-
taxi. Luk. 4: 27.

iii. 15. Ia hän palais Jumalan miehen
tygö taiten joukkonsa kansi», ja kosta hän oli
tullut sisälle, seisoi hän hänen edesäns jasanoi:
katzo, nyt minä tiedän, ettei yhtäkän luma-
lata ole kaikesa maasi», waan Israelisi»: ota
siis nyt tämä siunaus sinun palwelialdas.

1 Mos. „: ii» 1 Sam. 2s: 27.
16. Mutta hän sanoi: niin totta tuin HEr-m elä, jonga edesä minä seison, en ota minä

sitä: ja hän maadei händä ottamaan, mutta
han kielsi pois.

17. Niin sanoi Naeman: eikö sinun palwe-
lialles anneta yhtä kuormaa maam, niin paljo
kuin kari Muulia kanda? sillä sinun palwelias
ei tahdo mä muukalaisille jumalilleuhrata, ja
polttouhria tehdä, mutta HERralle.

18. Tasa asiasi» olkon HERra armias sinun
palwelialles: kosta minun Herrani Rimmo-
nin huoneseen meni rukoilemaan, ja itzensä mi-
nun käteni päälle nojaisi *, ja minä rukoilin
Rimmonin huonesa; niin olkon HERm tasa
asiasi» sinun palwelialles armias mies, että mi-
nä Rimmonin huonesa rukoilin. * l. 7: -.

19. Ia hän sanoi hänelle: mene rauhaan'.
Ia kuin hän oli mennytkappalen matkaa pois
hänen tyköns kedolle. ' Mark. s: »4

20. Sanoi Gehazi Jumalan miehen Elisan
palwelia : katzo, minun Herrani on säästänyt
Naeymnia, tätä Syrialaista, ettei hän hänel-
dä ottanut niitä kuin hän toi: niin totta kuin
HERra elä, minä juoxen hänen peräsänsä, ja
otan jotakin häneldä.

21. Niin Gehazi juoxi nopiasti Naemanin
jälken. Ia kosta Naeman näki hänen juoxe-
man peräsänsä, astui hän mannusta ulos hän-dä wastan, jasanoi: ongo rauha.

22. Hän sanoi: Rauha: Minun Herranilähetti minun, sanoden: katzo, juuri nyt owat
tullet minun tygöni Ephmimin wuorelda kaxi
nuorukaista Prophetain pojista, anna heille Ki-
ivistä hopiata jakahdet juhlapäi»vän(-l)«aat-
teet. (2) Ebr. muutin.

23. Naeman sanoi: ota kaxi leiwistätä ho-
piata: ja hän «vaati hänen, ja sidoi kaxi lei-
wistätä hopiata kahteen sätkiin, jakahdet ju!>-
lapäiwän «vaatteet, ja andoi ne kahdelle pal-
weliallens, ja he kannoit hänen edellänsä.

24. Ia kosta hän tuli Opheliin, otti hän ne
pois heidän käsistänsä, jakätki ne huoneseen;
japäästi miehet, ja he menit pois.

25. Ia hän meni sisälle ja seisoi Herrans e-
desä: Niin Elisa sanoi hänelle: kustas Mlet
Gehazi? hän wastais: ei sinun palwelias ole
mennyt sinne eli tänne.

26. Mutta hän sanoi hänelle: eikö minunsydämeni waeldanut miehen palaitesi»waunuis-
tans sinua wastan ? oliko nyt aika sinun men-
nä ottamaan hopiata, ja ottamaan »vaatteita,
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öljypuita, »viinamäkiä, lambaita, härkiä,
pallvelioita ia piikoja.

27. Sentähden pitä Naemanin spitali tart-
tuman sinuun ja sinun siemenees ijankaikkisesti.
Niin hän meni pois hänen tyköänsä spitalisna
Niinkuin IUMi. 4 Mos. 12:10. 2MaK. 26 : 19.

6. Luku.
i. Elisa saatta raudan uistendelemaan weden

pääll >. >i Ilmoitta Syr>«l..lsten »icuwon, m.
warjcllan Syrialaisten kädestä tiilisillä »vau-
nuilla. >v. Saatta Syrialaiset sokeuteen, v.
Samariasa, piiritvxen alla, on niin kallis aika,
että waimo syö lapsensa.
I. stza Prophetain pojat sanoit Elisalle: tatzo,

se sia josa me asumme sinun tykönäs, on
meille ahdas.

2. Anna meidän mennä Jordaniin asti, ja
jokaitzen tuoda sieldä yn hirsi, että me mken-
naisimme sinne sian asuaxemme. Ia hän sa-
noi: mengät.

3- Ia yxi sanoi: tules pallveliais kansa: ja
hän wastais: minä tulen.

4. Ia hän meni heidän kansans: Ia kosia
he tulit Jordanin tygö, hakkaisit he siinä puita.

5. Ia kuin yxi heistä oli puun maahan ha-
kannut, putois rauta meteen, ja hän huusi, ja
sanoi: moi minun Herrani l smgin minä olen
lainaxi ottanut.

6. Mutta Jumalan mies sanoi: kuhunga se
putois? Ia kosta hän osotti hänelle paikan,
leikkais hän yhden puun, ja heitti sinne, ja
saatti niin mudan uistendelemaan.

7. Ia hän sanoi: om händä ylös: ja hän
ojensi kätensä jaotti sen.

ii. 8. Ia Syrian Kuningas sodei Israelia
mastan, ja piti neuwoa palwelioittms kansajasanoi: me tahdomme sioitta itzemme sinne ja
sinne.

9. Mutta Jumalan mies lähetti Israelin
Kunmgan tygö, jakai i hänelle sanoa: karta,
ettes menis siihen paikkaan: sillä Syrialaiset
wäjywat siellä.

io. Niin lähetti siis IsraelinKuningas siihen
paikkaan, josta Juhalan mies oli sanonut hä-
nelle, ja »varomut händä siitä, ja piti siinä

«Vartiat: ja ei tehnyt sitä ainoastans yhtä elikahta kerta.
11. Niin Syrian Kuningan sydän mli suru!-lisiri siitä, ja kutzui palwelians, ja sanoi heille-ettekö te ilmoita minulle kuka meistä on paen-

nut Israelin Kuningan tygö?
12. Niin sanoi yxi hänen palwslioistans: einiin, minun Herrani Kuningani; mutta Eli-sa Prophem,oka on Israelisi», sano IsraelinKuningalle nekin asiat joims puhut makaus

huonesas.m. ,3. Hän sanoi: niin mengät mattaan,
jakatzokat kusi» hän on: että mina lähettäisin
ja audaisin hänen kiinni otta. Ia he ilmoitit
hänelle, ja tatzo, hän on Dothanisa.

14. Niin hän lähetti sinne hewoiset ja wau-
nut ja suuren joukon: ja kosta he sinne tulit
yöllä, piiritit he Kaupungin.

15. Ia Jumalan miehen palwelia nousi war-
hain amulla menemään ulos: ja tatzo, suurisotajoukko piiritti Kaupungin hewoisten ja
waunuin kansa: Niin hänen palwelians sanoi
hänelle: woi minun Herrani! mitä me nyt
teemme?

16. Ia hän sanoi: ala pelkä, sillä niitä
on enä kuin meidän kansamme owar, kuin
niira, jörta heidän kansano owar.

»Joy. 4: 4.
17. Ia Elisa rukoili, ja sanoi: HERra a-

wa nyt hänen silmänsä, että hän nakis: Niin
awais HERm palwelian silmät, että hän nä-
ki, ja katzo, wuori oli täynäns tulisia hewoi-
sim ja «vaunuia *, Elisan ymbärillä. f

'
, Mos. 32: ~ 2 Kun. 2: ii, -r Ps ,4-' ».

IV. ,8. Ia Kosta he tulit alas hänen tpgön-
sä, rukoili Elisa HERma ja sanoi tätä
Kansaa sokeudella': ja hän löi heidän sokeu-
della Elisan sanan jälken. *

, Mos. 1?: „.

19. Ia Elisa sanoi heille: ei tämä ole se tie
ja se Kaupungi: seumtkat minua, minä wien
teidän sen miehen tygö jota te etzitte: ja hän
«vei heidän Samariaan.

20. Kosta he tulit Samariaan, sanoi Eli-sa: HERm awa näiden silmät, että he näki-
sit: Ia HERm awais heidän silmänsä, etta
he näit, ja tatzo, niin he olit kestellä Sama-
riata»

ui. Ia



2i. Ia kosta Israelin Kuningas näki hei-
dän, sanoi hän Elisalle: minun Isäni, lyöngö
minä heitä?

22. Ia hän sanoi: älä lyö: pitäkö sinun lyö-
män niitä kuins fangixi saat mietallas ja jou-
tzellas? anna heille leipää, ja wettä, että he
soisit ja joisit, ja anna heidän mennä heidän
Herransa tygö.

23. Niin »valmistettin heille suuri pito. Ia
koffa he olit syönet ja juonet, lasti hän heidän
menemään, ja he menit heidän Herransa ty-
gö: ja ei Syriasta enä sotaparweja tullut Is-
raelin maalle.

V. 24. Waan senjälten tapahtui, että Ben-
hadad Syrian Kuningas totois taitti sota-
wäkensä, mmi ja piiritti Samarian.

25. Ia suuri nälkä oli Samariasi», ja he
ahdistit Kaupungin, siihenasti, että aasin pää
maroi tahdexantvmmendä hopiapmningitä, ja
neljäs osaKabia kyhkyläisen sondaa maxoi wiisi
hopiapenningitä.

26. Ia kosta IsraelinKuningas käwi muu-
rin päällä, huusi yxi waimo händä, ja sanoi:
auta minua, minun HerraniKuningani?

27. Ia hän sanoi: Jollei HERm aum si-
tiiia, kusta minä sinua autan, tumastako eli
wlinaruurnasta ?

28. Ia Kuningas sanoi hänelle: mikä sinun
vn? Han sanoi: tämä waimo sanoi minulle:
tuo tänne poikas, etta mesen söisimme tänä-
pänä : syökämme huomena minun poikani.

sMos. 28: 5», 57. Wal.w. 4:10.
29. Ia me olemme keittänet minun poika-

ni, ja syönet sin: Ia minä sanoin toisna päi-
wänä hänelle: tuo tänne sinun poikas, että me
söisimme sm; mutta hän kätki poikansa.

30. Kosta Kuningas kuuli waimon puhet,
rewässi hän waattensa: jakosta hän käwi ohi-
tze muurin päälläns oli säkki ihoa mastoin.

31. Ia hän sanoi: Jumala tehkön minulle
senja sen*, jos Elisan Zaphatin pojan pää
tänäpänä pitä seisoman hänen päällänsä.

1 Kun iy: 2.

32. Ia Elisa istui huonesansi», ja «vanhem-
mat istuit hänen tykönäns, jahän lähetti mie-
hen edellänsä, mutta ennenkuin sanansaattaja
mli hänen rygöns, sanoi hän wanhimmille:

olettako te nähnet kuinga se murhamiehen poi-
ka on lähettänyt ottamaan minun päätäni
pois? Katzokat, kosta sanansaattaja mle, että
te owen suljetta, ja owella hänen ulos syöxet-
te: tatzo, hänen Herrans jaltain töminä seu-
ra händä.

33. Kosta hän wielä heidän kansans puhui,
tatzo, niin sanansaattaja mli hänen tygöns,
ja sanoi: tatzo tämä paha tule HERmlda *,

mitä minä enä odotan HERma?
* Jer. 34: i?,'«-

7. Luku.
1. Nlisa enlmsta hywää aikaa huomenexi; jo-

ta päämies ci nsio n. Spitaliset ilmoittamat
Syrialaiset paennexi. in. Syrialaisten saalistasaavan yldäkyllä wiljaa Samariaan, iv. Seepa ilewäinenpäämies saa sen nähdä, ja tallatan
kuoliaxi.
I. «Mutta Elisa sanoi: kuulkat HERran sa-«"l naa: näin sano'HEßra, huomena
tähän aikaan maxa yxi wakkainen pieniä jau-
hoja Siklkn, ja kaxi lväkkäista ohria Siklin,
Samarian Portisi»

2. Niin wastais Päättlles, jongakäden pääl-
le Kuningas Jumalan miestä,
ja'sanoi : kätzo, jos HERra tekis wielä akku-
nat taiwaseen, kuinga se tästahduis ; Hän sa-
noi: katzo, sinun silmilläs viß sinstn sen näke-
män , mutta ei sinun j?idä siitä syömän.

n. 3. Ia neljä spitalista miM olit portin e-
desa*, jotka sanoit loinen toisellens: lnitä me
täjä olemme niinkauwan kuin me kuolemme.
~ ~ ~

"' *'; Mos';':4'<i.'
' 4. lös me sanomme : käykämme Kaupun-
giin, niin on nälkä Kaupungisa, ja me kuo-
lemme siellä: jos me taas olemme täällä, niin
me kuolemme : käykäm siis ja andakan, itzsm-melSyrialaisten leiriin: jos he andawat mei-
dän elä, nun me elämme: taikka jos he mei-
bän tappamat, niin me olemme tapetut.

5. Ia he nousit hämärisä menemään Syria-
laisten leiriin : ja kosta he tulit ensimmäisillepalkoille leiriä, katzo, mm ci siellä ollut ketän.

6. Sillä HERra oli andanut Syrialaisten
sotajoukon kmllla waunuin, hewoisten ja suu-
ren sotarväen änen"; niin ertä'he sanoit toinen
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toisellens : katzo, Israelin Kuningas on pal-
kannut meitä wastan Hetherein Kuningat ia
Egyptiläisten Kuningat, että he tulisit meidän
päällemme. * Es. 1, - 4

7. la, he nousit ja pakenit hämärisä, ja jä-
tit majansa, hewoisms ja aasinsa leiriin, niin-
kuin ne seisoit: ja pakenit hengmsä tähden.

8. Kosta ne spitaliset tulit leirin ääreen, me-
nit he yhteen majaan, söit ja joit, ja otit ho-
piata ja kulda, ja »vaatteita, ja menit pois,
ja kätkit ne: ja tulit jällens ja menit toiseen
majaan, ja otit sieldä, menit pois jakätkit sen.

9. Sitte he sanoit toinen toisellensa: Emme
oikein tee: rämä on sanoman päi-
wä, jos me tämän sälämme, ia wiwytämme
walkiaan amuun asti, niin meidän pahatekom-
me tule tiettälväxi: käykämme siis ja teistäm-
me tiettätväri Kuningan huonelle.

io. Ia kosta he tulit, huusit he Kaupungin
portin »vartioille, ja teit tiettälväxi heille, ja
sanoit: ms menimme Syrialaisten leiriin, ja
katzo, ei siellä ole tetän, eikä ihmisen ändä;
waan hewossia ja aaseja sidottuna, ja majat
niinkuin ne seisoit.

11. Niin huuttin portin »vartioille, ja he il-
moitit sisälle Kuningan huonesa.m. 12. Ia Kuningas nousi yöllä, ja sanoi
palwelioillmsa: minä sanon teille, kuinga Sy-
rialaiset tekewät meidän kansamme, he tietä-
mät meidän kärsitvän nälkää, jasentähden o-
wat he mennet pois leiristä, ja owat lymyttä-
ne! itzens kedolle, ja ajattelemat: kosta he läh-
tewät Kaupungista, otamma me heidän kiinni
eläwänä, japääsemme Kaupungiin.

13. Niin wastais yxi hänen palwelioistans,
ja sanoi: niin otettatan nyt ne wiisi hewoista
jotka tähän jäänet owat : katzo, nämät olvat
tähän jäänet kaikesta Israelin paljoudesta, ka-
tzo, ns muut Israelin paljoudesta owat loppu-
net: lähettäkäm nämät ulos katzomaan.

14. Niin he toit kaxi waunuhewoista, jaKu-
ningas lähetti ne Syrialaisten leiriin, ja sanoi:
mengät jakatzokat.

is. Ia he menit heidän jälkens haman Jor-
daniin asti, ja katzo, kaikki tie oli »vaatteita
ja kaluja täynäns, kuin Syrialaisten olit heit-
tänet pois tiiruhtaisans itziänsä. Ia sanan-

saattajattulit jällens, ja tiettäwäri teit sm Eu-ningalle.
16. Niin Kansi» meni ulos jaryösti Syria-laisten leirin. Ia tapahdui, että yxi wakkai-nm sämbyläjauhoja maxoi Siklin, niin nmöikaxi »vakkaista ohria Siklin, HERran sananlalken.
IV. 17. Mutta Kuningas asetti sen päämie-

hen jongakäden päälle hän itzens nojais, port-tim, ia kansa tallais hänen portin edesä, niinettä han kuoli: niinkuin Jumalan mies sano-nut oli, kosta Kuningas tuli alas hänen lo-gonsa.
18. Ia tapahtui niinkuin Jumalan mies pu-hunut oli Kuningalle, kosta hän sanoi: huo,mena tällä aikaa maxa kaxi »vakkaista ohriaSiklin, ja wattamen Sämbyläjauhoja Sik-lin, Samarian portisi».
19. Ia päämies wastais Jumalan miestä,ja sanoi: katzo, jos HERm teke wielä akku-

nat taiwaseen, kuinga tämä stttekkän tapah-
duis? Mmm hän sanoi: tatzo, sinun pitä sil-milläs sen näkemän, ja ei siitä snömän.

2c>. Ia se tapahdui hänelle niin: sillä Kan-sa tallaisit hänen portisi» kuoliaxi.
8. Luku.

1 Elisa ennusta taas kallista aikaa. n. Ge»
hazi juttele Runingalle Elisan ihmet. ui. Elisasano Syrian Runingan Benhadadin kuoleman,
ja Hasaelin tulewan Runingaxi. iv. loramin
jumalaloinhallitus ludaasa, jaEdomealaisten
luopumus hänestä, v. ludanRuningan Ahasi-
an paha hallitus, ja Israelin kuningan lora-
min onnettoMus.
i. Elisa puhui sen waimon tansa, jonga

<x) pojan hän oli herättänyt*, ja sanoi:nouse ja matkusta pois huoneines, jaole ou-
tona kusas saat; sillä HERm on kutzuwa näl-
jän, joka on tulewa maalle seitzemäxi wuode-
xi. " l. 4: )4-

2. Waimo nousi, ja teki niinkuin Jumalan
mies sanoi: ja matkusti huonrinmsi», ja oli
outona Philisterein maalla seitzemän wuotta.

3- Ia seitzemän wuoden perästä tuli waimo
Philisterein maalda jällens. Ia hän meni rukoi-
lemaanKuninaalda huonettans ja peldoansa.

11.4. Sll-
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U. 4. Silloin puhui Kuningas Gehazin sen
Jumalan miehen palwelian kansa, ja sanoi:juttele minulle kaikki ne suuret tegot kuin Elisa
on tehnyt.

5. Ia kosta hän »lmotttl Kuningalle kuinga
hän oli kuolluen wirwottanut, ja katzo, se
vaimo jonga pojan hän oli kuolluista herättä-
nil, huusi Kuningan tygö huonens japeldon-
sa tähden. Niin sanoi Gehazi : minun Herra-
ni Kuningani, tämä on waimo, ja tämä on
hänen poikans, jonga Elisa kuolluista herätti.

6. Ia Kuningas kysyi waimolda, ja hän
jutteli hänelle sen : Niin Kuningas andoi hä-
nelleyhden palwelioistans, ja sanoi : anna hä-
nen saada kaikki niitä hänen omans on, jakaik-
ki tulotpelloista, siitä päiwästäjona han maan
jätti, niin tähän asti.

ill. 7. Ia Elisa tuli Damaffuun , ja Ben-
hadad Syrian. Kuningas sairasti: ja hänelle
oli ilmoitettu ja sanottu: että Jumalan mies
on tullut tänne.

8. Niin Kuningas sanoi Hasaelille: ota lah-
joja myötäs, ja mene sitä Jumalan miestä
»vastan, ja kysy hänen kauttans neuwoo HEr-
ralda, ja sano: parannengo minä tästä tau-
dista? 1 Kun. 14:2.;. » Kun. 1: 2.

9. Ia Hasael meni händä wastan, ja otti
lahjoja myötäns, ja kaikkinaista Damastun
hymyttä neljäkymmendä Kamelin kuormaa:
Ia kosta hän tuli, seisoi hän hänen edesäns, ja
sanoi: Benhadad, sinuu poikas Syrian Ku-
ningas lähetti minun sinun tygös, jakasti si-
nulle sanoa : parannengo minä tästä taudista ?

io. Elisa sanoi hänelle : mene ja sano hänel-
le: kyllä sinä paranisit (»); mutta kuitengin
on HERra ilmoittanut minulle, että hänenpitä totisesti kuoleman.

( a ) nimittäin , taudin puolesta.
n- Ia (Jumalan mies) katzoi teräwästi hä-

nen päällensä, siihen asti että hän häpeis; sitteitki Jumalan mies.
12. Niin Hasael sanoi: mixi minun Herra-ni itke ? Ia hän sanoi: minä tiedän mitä pa-

hutta sinun pitä tekemän Israelin lapsille, si-
nun pitä polttaman heidän wäkewät Kaupun-
ginsi» tulella, jaheidän nuoret miehens tappa-
nian miekalla, ja surmaman heidän lapsensa,

jaheidän rastat waimons halkaiseman,
l. io: »2. 1.12:17. l. ,;: 7.

13. Hasael sanoi: mikä on sinun palwelias
se koira, että hänen pitä niin suuria asioita te-
kemän? Elisa sanoi: HERm on minulle il-
moittanut sinun tulewan Syrian Kuningaxi.

»Kun. iy: ,5.
14. Ia hän meni pois Elisan tyköä, jaMli

Herrans tygö, ja hän sanoi hänelle: mim E-
lisi» sanoi sinulle? hän wastais: hän sanoi mi-
nuUe sinun paraneman.

15. Mutta toisna päiwänä otti hän (2) yh-
den makauswaatten jakasti »veteen, ja leivitti
hänen taswoins päälle, ja hän kuoli: jaHasael
tuli Kuningaxi hänen siaansa.

(») nimittäin Hasael.
IV. 16. lommin Ahabin pojan IsraelinKu-

ningan wiidendmä wuonna, jalosaphatin lu-
dan Kuningan (kuolema wuonna) tuli lo-
ram " losaphatin poika ludan Kuningaxi.

* 2 Ma K. 21: ~

17. Ia hän oli kahden ajastajan wanha nel-
jättäkymmendä tullejansa Kuningaxi: ja halli-
tzi tahdexan ajastaikaa Jerusalemisi».

2 Aika K. 2i: 20.

18. Ia waelsi Israelin Kuningasten teillä,
niinkuin Ahabin huone teki: sillä Ahabin tytär
oli hanen emändänsä: ja hän teki pahaa HEr-
ran edesä.

19. Mutta eiHERm tahtonut hawittä Ju-
data palwelians Dawidin tähden; niinkuin
han oli hänelle sanonut, että hän oli andawa
hänelle yhden walkeuden * jahänen lapsillensH.
joka aika. *

2 Sam. 7: ,z. 1 Kun. n: 36.
Pf. »32: ,7.

2v. Hänen aikanans luowuit Edommlaiset
ludasta, ja teit heillens Kuningan.

I Kun. 22: 4«. 2 Kun. z: y.
21. Sillä loram oli matkustanut Zairiin,ja

kaikki waunut hänen kansans: janousi yöllä ja
löi Edommlaiset kuin hänen ymbärilläns olit,
niin myös waunuinPäämiehet; niin ettäKan-sa pakeni majoinsi».

22. Sentähden luowuit Edommlaiset* Ju-
vasta tähän päiwään asti: silloin myös Libnaj
luowui siihen aikaan. *

1 Mos. 27: 4<>.
* Jos. ,1: ~.

23. Mitä
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23. Mitä mämbi lommista sanomista on,

jakaikista niistä kuin hän tehnyt on: eikö se 0-
!e kumitettu ludan Kuningasten aikakirjasi»?

* 2 Aika K. 2i: ~ »c.
"24. Ia loram nukkui Isäins kansi», jahau-

dattin Isai.nsä kansi» Dawidin Kaupungiin:
Ia Ahasia hänen poikansa tuli Kuningaxi hä-
llen siaansa.v- 25. lommin Ahabin pojan Israelin Ku-
ningan toisna wuonna toistakymmendä, tuli
Ahasia lommin poika ludan Kuningaxi.

2 Aika K. 22: ~

;26l Ia Ahasia oli kahden wuoden tolmatta-
kpmmmdä wanha , kosta hän tuli Kuningaxi,
ja hallitzi yhden «vuoden Jerusalemisi»: hänen
äitins nimi oli AthaliaOmrinlsraelin Kunin-
gan tytär. '

i Kun. 16: 29. 2 Aika K. 21: 6.
27. Ia hän waelsi Ahabin huonen teillä, ja

teki pahaa HERran edesä, niinkuin Ahabin
huone: sillä hän oli Ahabin huonen wäwy.

28. Ia hän meni lommin Ahabin pojan
kansi» sotimaan Hasaelia Syrian Kuningasta
wastan Gileadin Ramothisa: mutta Syrialai-
set löit lommin.

29. Silloin palais Kuningas loram anda-
nman itzens parata lesreelisä niistä haawoista,
kuin Syrialaiset löit häneen Ramasi», sotei-sans Hasaelin Syrian Kuningan kansa - IaAhasia lommin poika ludan Kuningas, tuli
tahoinaan Hommia Ahabin poikaa lesreeliin:
sillä hän sairasti, l. 9: 15,16. »Aika K.22:6, 7.

9. Luku, ,
'. Jehu woidellan Israelin Runingari, ia saa

kästyn häwittä Ahabin huonen. v. Riendä les-
reeliin. iii. Lappa loramin ja Ahasian. iv.
Anda Isebelin heitettäulos akkunasta, jokasyö-
vän koirilda, -HERran sanan jälken.
K HHutta Elisa Propheta kutzui yhden Pro-<"l phetain pojista, ja sanoi hänelle: myö-
tä kupes, ja ota tama öljyastia kätees, ja me-
ne Gileadin Ramothiin.

2. Ia kostas tulet sinne, niins näet siellä
Jehun losaphatin pojan Nimsin pojan, mene
janosta hända weljeins kesteldä, ja wie hän-
da sisällifeen Kamariin.

3. Ota öljyastia ja wuodata se hänen pään-

sa päälle, ja sano: nain sano HERm: minäolen woidellut sinun Israelin Kuningaxi *: ja
sinun pila owen awaman ja pakeneman, eikäsiekaileman. * i Kun. ,9: ,6.

4. Ia PropheMn palwelia se nuorukainenläxi mattaan, GilmdinRamothiin.
5. Ia kosta hän tuli sisälle, taho, siellä is-tuit sotawaen päämiehet, ja hän sanoi: smäpäämies, minulla on jotakin sinulle sanomista.

Jehu sanoi: kenelle meistä kaikista? hän sanoi:
sinulle päämies.

6. Niin hän nousi ja mmi sisälle huoneseen,
ja hän »vuodatti öljyä hänen pääns päälle, /a
sanoi hänelle: näin sano HERm Israelin Ju-mala: minä olen sinun woidellut Israem»,
HERran Kansan, Kuningaxi.

»AikaK. 22: 7.
7. Ia sinun pitä lyömän sinun Herras Aha-

bin huonm*; sillä minä «vaadin minun pal-
lveliaim Prophetain meren, ja taittein HER-
ran pallvelioitten weren , Isebelin kädestä.

*

1 Kun. 21: 12 2j.
8. Niin että kaikki Ahabin huone pitä hukku-

man: ja minä häwitän Ahabista sin joka «ve-
tensä seinään heittä, ja suljetun ja hyljätyn Is-raelisi». 1 Kun. 14: 10.

9. Ia teen Ahabin huonen niinkuin lerobe,
amin Nebathingin ja niinkuin
Baesan Ahian pojan huonm. -r

*

i Kun. 15: 29. -j- 1 Kun. 16:;, 11.

ia. Ia koirat pitä syömän Isebelin lesrce-
lin pellolla, ja ei yxikän pidä hända haumman:
ja hän awais owen ja pakeni.

11. Ia kosta Jehu läxi ulos Herransa pal-
weliain tygö< sanoit he hänelle: ongo rauha?
mingä tähden tämä mielipuoli* on tullut sinun
tygos? hän sanoi heille: te tunnette miehen hy-
win, ja mitä hän puhu. " Jer. 29: 2s.

Joi). 10: x>.
12. He sanoit: ei se ole totta, sano sinä se

meille. Hän sanoi: niin ja niin on hän puhu-
nut minun kansani, ja sanonut: näin sano
HERm: minä olen woidellut sinun Israelin
Kuningaxi.

iz. Niin he kiiruhdit itzens, ja jokainen otti
waattensa*, ja panit hänen alans tortialle al-

tui-
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tuimella, ja puhalsit Vasunalla, ja sanoit:
Jehu on tullut Kuningaxi. * Matth. 21: «.

14. Niin Jehu losaphatin poika Nimsin
pojan teki liiton lommita mastan : mutta lo-
ram wartioitzi Ramothia Gilmdisi» kaiken Is-
raelin kansi», Hasaelia Syrian Kuningasta
wastan.

15. MuttaKuningas loram oli palainutpa-
ratta lesreeliin, niistä hamoista kuin Syria-
laiset hänehen lyönet olit, kosta hän sodei Ha-
saelin Syrian ' Kuningan kansa. Ia Jehu
sanoi: jos se teidän mieleenne on, niin ei pi-
däyhdengän pääsemän Kaupungista menemään
ja ilmoittamaan lesreeliin. * l. 8: n.

11. 16. Ia Jehu matkusti mtzain ja meni
lesreeliin: sillä lomm sairasti siellä: ja Aha-
sia ludan Kuningas oli mennyt tatzomaan
loramia. l.8: 29.

,7. Mutta «vartia jokatornin päällä lesree-
lisä seisoi, sai nähdä Jehun joukon tuleman,
ja sanoi: minä näen yhden joukon. Niin sanoi
loram: om yxi ratzasmies ja lähetä heitä was-
tan, jasano: ongo rauha?

18. Ia ratzasmies ajoi händä wastan, ja
sanoi: näin sano Kuningas: ongo rauha? Je-
hu sanoi: mitä sinä rauhasta tahdot? käännä
miilun mkani. Marlia ilmoitti ja sanoi: sa-
nansaattaja on tullut heidän tygönsä, ja ei
palaja,

19. Niin lähetti hän toisen mtzasmiehm. Kos-
ka se tuli hänen tygöns, sanoi hän: näin sa-
no Kuningas: ongo rauha? Jehu sanoi: mi-
tä sinä rauhasta tahdot? käännä itzes minun
takani.

20. Sen ilmoitti «vartia, ja sanoi: hän on
tullut heidän tygöns, ja ei palaja: ja sen ajo
on niinkuin Jehun Nimsin pojan ajo: sillähän aja niinkuin hän olis hullu.

2i. Niin sanoi Iomm: »valjastakat: ja he
»valjastit hänen waununsi». Ia he menit ulos,
loram Israelin Kuningas ja Ahasia ludan
Kuningas, itzetutin «vaunusans, ja he läxit
ulos tohmmaan lehuta: ja he löysit hänen
Nabothin lesreeliterin pellolla.

22. Ia kosta lomm näki Jehun, sanoi hän:Jehu, ongo rauha? hän sanoi: mikä rauha:
sinun äitis Isebelin huorus, ja noituus, tule
Ana suuremmaxi.

m. 23. Niin loram kohta käänsi tätens ym-
bärins, ja pakeni, ja sanoi Ahasialle: tasa
on petos, Ahasia.

24. Mmm Jehu siwui joutzen ja ambuis lo-
mmita lapaluiden »välille, niin että nuoli me-
ni hänen sydämensä läpitzen, ja han putois
maahan »vaunussansa.

25. Ia Jehu janoi Päämiehellens Bideka-
rille: om ja heitä händä Nabothin lesreelite-
rin pellolle*: sillä muissa, kosta minä ja sinä
seuraisimme hänen Isaäns Ahabia yhdesä a-
jain, että HERm nosti tämän kuorman hänen
päällensä. * iKun.2,: 19. 1.22: O.

26. Mitämax, sanoi HERm, mmä kostan
sinulle tällä pellolla Nabothin ja hänen poi-
kains weren, jonga minä eilan ehtona näin,
niin ota nyt händä ja heitä pellolle HERransanan jälken.

27. Kosta Ahasia ludan Kuningas sen nä-
ki, pakeni hän kryydimaan huonen tietä: Mut-
ta Jehu ajoi händä taka *ja sanoi: lyökät
myös händä »vaunuisans Gurin wastamaesä,
joka on leblan tykönä: Ia hän pakeni Me-
giddoon, jakuoli siellä. * »Aika K. 22:9.

28. Ia hänen palwelians annoit hänen wie-
dä waunulla Jerusalemiin: jahe hautaisit hä-
nen omaan hautaansa, hänen Isäins kansa
Dawidin Kaupungim.

29. Mutta Ahasia hallitzi ludasa loramin
Ahabin pojan ensimmäisnä wuotena toistatym-
mendä.

IV. 30. Ia kosta Jehu tuli lesreeliin, ja
Isebel sai sen tuulla, woiteli hän kasivonsa ja
kaunisti päänsä, jakatzeli akkunan läpitze.

31. Ha kosta Jehu tuli portista sisälle, sanoi
hän: kawikö Simrin hywästi, joka tappoi her-
ransa? I Kun. 16: io, ,8.

32. Ia hän nosti tasivons ylös akkunaan,
ja sanoi: kuka on tasa minun tykönäni? niin

käänsi itzens hänen puoleens kaxi eli kolme pal-
meliata.

33- Hän sanoi: syöstät händä ulos: jahesyöxit hänen ulos, ja seinä jahewoiset priisto-
tettin hänen weresmnsa, jahän tallattin maa-
han.

34. Ia kosta hän oli tullut sisälle, ja oli
ft)önyt ja juonut, sanoi hän: korjattat tulten-

Hhh gin
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gin sitä kirottua, ja haudatkat händä: sillä
hän on Kuningan tytär. i Kun. 16: ,i.

35. Kosta he menitpois händä hautamaan;
niin ei he löytänet hänestä muuta mitan kuin
pääkallon ja jalat, japaljat kämmenet.

36. Ia he tulit jällens ja sanoit hänelle sen:
hän sanoi: tämä on nyt se kuin HERra puhui
palwelians Elian Thesbiläisen kautta, ja sa-
noi : lesreelin pellolla pitä koirat syömän Ise-
belin liban. 1 Kun. 21: 2;.

37. Näin tuli Isebelin raato niinkuin loka
kedolla, lesreelin pellolla, ettei sanoa taittu:
tämä on Isebel.

io. Luku.
l- Jehu surmautta Ahabin 70. poikka, ja sa-

»o sen tapahtunen HERran sanan jälken. n.
Anda myös tappa Ahasian weljeä iv Ot-
ta lonadabin seuraasi»; hukutta Vaalin papit,
ja teke Vaalin huonen yhteisexi huonexi. iv.
Jehun waiwan palka jakuolema.
i. Ahabilla oli seitzemänkymmendä poikaa

Samariasa. Ja Jehu kirjoitti kirjan
ja lähetti Samariaan lesreelin Päämiestentygö, jawanhimbain, ja Ahabin edustosmies-
ten tygö, näin:

2. Kosta tämä kirja tule teidän tygönne, joi-
den tykönä teidän Herranne pojat owat; niin
myös waunut, hewoiset, wahwat Kaupungit
jasotaaset.

3. Niin «valitkat teidän Herranne pojista
paras ja kelwollisin, jaasettatat händä Isäns
istuimelle: la sotitat teidän Herranne huonen
puolesta.

4. Mutta he peltäisit sangen suuresti, jasa-
noit: tatzo taxi Kuningasta * ei »voinet seisoa
hänen edesansä: tuingasta siis me seisoisimme?

* l. 9: 24, 27.
5. Ia ne huonen jaKaupungin haldiat, ja

wanhimmat ja edustosmiehet, lähetit Jehun
tygö, sanoden: me olemme sinun palwelias,
me teemme taitti mitäs meille sanot: en me tee
tetän Kuningan: tee mitä sinulle kelpa.

6. Silloin kirjoitti hän heidän mgöns toisen
kirjan, näin: jos te olette minun ja oletta
minulle kuuliaiset, niin ottakat teidän Herran-
ne poikain päät, ja mlkat huomena muä aikaa

minun tygöni lesreeliin: ja oli niitä Kuninqan
poikia, joimKaupungin ylimmäiset kaswatitseitzemänkymmendä miestä.

7. Ko;ia he sait kirjan, otit he ne Kunin-gan pojat ja tapoit seitzemänkymmmdä miestä-ja panit niiden päät astioiin, jalähelit ne hä-nen tygönsä lesreeliin.
8. Ia sanoma simtettin hänelle, että he o-

wat tuonet Kuningan poikain päät tänne: Hänwastais: asettakat ne kahteen routtioon amuu»asti, Kaupungin portin eteen.
9. Kosta hän amulla meni ulos, seisoi hän,

ja sanoi kastellen Kansalle: te olette oikiat:
katzo, minä olen liiton tehnyt minun Herraaniwastan, ja tappanut hänen: mutta kuka siisnämät kaikki tappanut on?

iO. Niin tietkät nyt, ettei yxikän HERransana, jongaHERm puhunut on Ahabin huo-nesta, ole turhaxi tullut: ja HERm teki niin-
kuin hän puhunut oli palwelians Elian kautta.

1 Kun. 21: ,9, 21.

11. Niin häwitti Jehu kaikki ne kuin Ahabin
huonesta olit jäänet lesreelisä: kaikki hänen y-
limmäisens, ja hänen ystäwäns, ja hänen Pap-
pinsi»; niin ettei hän yhtäkän heistä jättänyt.

12. Ia nousi ja matkusti Samariaan, ja
kosta hän tuli paimenden majan tygö, jokaoli
hänen tiesänsä.

11. 13. Löysi Jehu siinäAhasian ludan Ku-
ningan »veljet, jasanoi niille: mitkä te oletta?
he «vastaisit: me olemme Ahasian «veljet, ja
menemme terwehtamään Kuningan ja Drot-
ningin poikia.

14. Ia hän sanoi: ottakat heitä elämänä
kiinni, ja he otit heidän eläwänä kiinni: ia
tapoit paimenden majan kaiwon lyköna kan
miestä lviidettäkymmmdä, niin ettei hän heistä
yhtäkän jättänyt.

m. 15. Ia kosta hän siitä waelsi, löissi hän
lonadabin Rekabin pojan * jota händä koh-
mis, terwehti händä ja sanoi hänelle: ongo su
nun sydämes «vilpitöin, niinkuin minun iuda-
men on sinun sydämes kansi» ? lonadab was-
tais: on niingin. Los niin on, (sanoi hän)
niin ojenna kätes tänne, ja hän ojensi kätensä,
ja hän asetti hänen istumaan siwuunsa «vau-
nuin. ' Jer. ,5: 6.

16. Ia
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16. Ja sanoi: tule minun kansani, katzo-maan minun kumaustani HERran tähden:

Ia hän annoi hänen aja Maunussansa.
17. Kosta hän Samariaan tuli, löi hän

kaikki Ahabista jäänet Samariasa, siihenasti
M hän hänen hämitti: HERran sanan jäl-
ken, kuin hän puhunut oli Elialle.

18. Ia Jehu kokois taiten Kansan, ja an-
doi heille sanoa: jos Ahab on »vähän pallvel-
lut Vaalia*; Jehu tahto enämmän händä
palwella. *

1 Kun. 16: 52.

19. Sentähden kutzukat kaikki Baalin Pro-
phetat kokoon, kaikki hänen palwelians, ja
kaikki hänen pappinsi» minun tygöni, niin ett-
ei yxikän heistä jää: silla minä teen suuren uh-
rin Vaalille, ja joka ikänäns jääpois, ei sen
pidä elämän: Mutta Jehu teki sen tawaludel-
la, että hän olis saanut häwittä Vaalin pal-
weliat.

20. Ia Jehu sanoi: pyhittäkät Vaalille juh-
lapäiwc»: ja he kutzuit kokoon.

21. Ia Jehu lähetti kaikkeen Israeliin, ja
kaikki Vaalin palweliat tulit, niin ettei yxikän
heistä jäänyt joka ei tullut: Ia he tulit sisälle
Baalin huoneseen, jatäitit Baalin huonen jo-
ka loukkaan.

22. Silloin sanoi hän «vaatehuonen haldial-
le: kanna kaikki Vaalin palweliain waattet u-
los: ja hän kannot heille waattet ulos.

23. Ia Jehu meni lonadabin Rekabin po-
jankansi» Vaalin huoneseen: ja sanoi Vaalin
palwelioille: tutkistelkat jakatzokat, ettei joku
tasa teidän smsan ole HERran palwelia, waan
ainoastans Vaalin palweliat.

24. Kosta he tulit sisälle tekemään uhria ja
polttouhria; asetti Jehu kahdexankymmendä
miestä ulos, ja sanoi: kuka teistä yhden niistä,
kuin minä teidän käteenne annan, päästä hen-
gisa, hänen sieluns pitä oleman sen sielun e-
destä.

2;. Kosta he olit uhrannet polttouhrin, sa-
noi Jehu »vartioille jaPäämiehille: mengät si-sälle, ja lyökät ne, niin ettei yxikän heistä pää-se. Ia he löit heidän miekan terällä: ja »var-
tiat jaPäämiehet heitit heidän pois, ja menit
Baalin huonen Kaupungiin.

26. Ia kannoit ulos Vaalin huonm patzat,
<a poldit ne.

27. Ia knkistitßaalin patzat jaBaalin huo-
nen, jateit niistä yhteiset huonet haman tähän
päiwään asti.

28. Näin häwitti Jehu Vaalin, Israelista.
29. Mutta Jehu ei lakannut lerobeamin

Nebathin pojan synneistä, joka oli saattanut
Israelin syndiä tekemään , kullaisilla »vasikoil-
la VethElin ja Danisa. " *

1 Kun 12: 28.
IV. 30. Ia HERra sanoi Jehulle: ettäs o-

let ollut hywän tahtoinen tekemään sitä kuin
minulle kelpais , ja sinä teit Ahabin huonetta
wastan kaiken sen kuin minun sydämesäni oli;
niin pitä sinun poikas istuman Israelin istui-
mella ncljandeen polween asti. l. 15: 12.

zi. Mutta Jehu ei kuitengan pysynyt, että
hän HERran Israelin Jumalan laisa kaikestasydamestans waeldanut olis: sillä ei hän la-
kannut lerobeamin synneistä, joka Israelin
oli saattanut syndiä tekemään.

32. Silloin rupeis HERra Israelista lohkaisemaan: sillä Hasael löi" heidän kaikisa Israe-lin rajoisi». * 1 Kun. 19: 17. 2 Kun. 8: 12.

33. Hamast auringon ylönemisen puolelda
lordanita, ja kaiken Gileadin, Gaditerein,Nubeniterein ja Manassiterein maan : hamas-
ta Aroerista ,

joka on Arnonin ojan tykönä, ja
Gileadin ja Basanin.

34. Mitä enämbi Jehusta on sanottapaa, ja
kaikista hänen töistans, jakaikesta hänen woi-
mastansa: eikö se ole kirjoitettu IsraelinKu-
ningasten aikakirjasi» ? 2 Aika K. 22: z.

35- Ia Jehu nukkui Isäins kansa, ja hau-
dattin Samariaan: Ialoahas hänen poikan-sa tuli Kuningaxi hänen siaansa.

z6. Ia aika kuin Jehu Israelia hallitzi Sa-
mariasa, oli kahdexan ajastaikaa kolmatta-
kymmendä.

11. Luku.
i. loas pelasteta» Athalian murhssfta , ja tule

sitte ludan Runingaxi. n 2lthalia tapetan.
m. liitto lehvän Jumalan, Rnningan jaRan-san wälill».
i. 3ss>utta kosta Athalia Ahasian äiti näki poi-

kansa kuollexi, nousi hän ja hukuttikaiken Kuningallisen siemenen.
2 Aika K. 2,: i».

Hhh 2 2. Mutta
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2. Mutta loseba Kuningas loramin tytär,

Ahasian sisar, otti loaxen Ahasian pojan, ja
warasti hänen Kuningan lasten seasta, jotka
tapetut olit, hänen ja hänen imettäjänsä, ma-
kaushuonesta: Ia he kätkit hänen Athalian e-
destä, niin ettei hän tapettu.

z. Ia hän oli kätkettynä HERran huonesa
hänen kansans kuusi ajastaikaa: mutta Atha-
lia oli Drotningi maalla.

4. Seitzemändenä ajastaikana lähetti loja-
da, ja otti sodan päämiehet, Esimiehet jawar-
tiat, ja noudatti heidän tygöns HERran huo-
neseen; ja teki liiton heidän kansans, ja »van-
notti heitä HERran huonesa, janäytti heille
Kuningan pojan. 2 Aika K. 2;: ~ ;.

5. Ia kasti heitä, ja sanoi tämä on se jon-
ga teidän tekemän pitä - kolmas osa teistä, jon-
ga wuoro on Sabathina, olkon Kuningan
huonen wartiana.

6. Ia kolmas osa olkon Surrin portin ty-
könä *, jakolmas osa olkon sen portin tykönä
kuin on wartioitten takana: ja teidän pita
wartioitzeman huonen päällekarkamista.

* 2 Aika K. y: f.
7. Mutta kaxi osaa teistä kaikista, jotka

Sabbathina pääsettä, pitä wartioitzemanKu-
ningasta HERran huonesa.

8. Ia teidän pitä oleman Kumngan ymba-
rillä, ja jokaihella asens hänen kädesänsä : Ia
joka tule järjestyxeen, se pitä tapettaman: että
te olisitta Kuningan tykönä hänen mennesänsä
ulos jasisälle.
. 9. Ia sadan päämiehet teit kaikki mitä Pap-

pi lojada kästenyt oli, ja otit miehens tygön-
sä, jotka Sabbathina tulit, niiden kansa jot-
ka Sabbathina läxit; jatulit Papin lojadan

10 Ia Pappi andoi päämiehille keihät ja
kilwet, jotka olit ollet Kuningas Dawidin, ja
olit HERran huonesa. 2Ma K. 2,.-9..

11 Ia wartiat seisoit Kuningan ymbarillä,
jokaitzella asens kädesänsä, oikiasta huonen
loukkasin niin wasembaan loukkaseen, Altari-
ta ja huonetta läsnä.

12. Ia hän toi Kumngan poian edes, ,a
pani Kruunun hänen päähänsä, ja andoi hä-
nelle todistuxen ', ja he teit hänen Kuningaxi,

ja »voittelit hänen: ja löit käsiäns yhteen, jasanoit: menestykönKuningas! *sMos. 17:,»
11.13. Ia kosta Athalia kuuli Kansan huu-don, jokasinne juo»,': meni hän sisälle Kansantygö HERran huoneseen.
14. Ia näki, katzo, Kuningas seisoi pahan

tykönä, niinkuin tapa oli, ja päämiehet jawasikitorwet Kuningan tykönä, ja kaikki maanKansa oli ilonansa, ja soitit wastitorwilla.
Niin Athalia rewäis waattens, ja huusi: pe-
tos, petos!

15. Mutta Pappi lojada kasti sadanpää.
miehiä, jotka olit pannut joukonpäälle, ja sa-
noi heille: lviekät händä ulos joukon läpitze, ja
jos joku seura händä, se surmattakan miekclla:
sillä Pappi oli sanonut, ettei hänen pitänyt
kuoleman HERran huonesa.

16. Ia lastit kätens hänen päällensä, ja hänmeni sitä tietä myöden, jota hewoiset Kunin-
gan huoneseen käywat; ja hän tapetti» siellä.

m. 17. Niin teki lojada liiton HERran ja
Kuningan wälillä, jaKansan »välillä, että he
owat HERran Kansa: niin myös Kuningan
ja Kansan wälillä.

18. Sitte meni kaikki maan Kansa Baalin
huoneseen, ja kukistit sen, ja hänen Marinsa,
jarikoit peräti kaikki hänen kuwansi», ja Ma-
thanin Vaalin papin tapoit he myös Altarit-
ten edesä; Mutta Pappi asetti wirat HERran
huonesa. 2 Aika K. 2,: 18.

19. Ia otti sadanpäämiehet, ja Esimiehet,
ja wartiat, ja kaiken maan Kansan, ja he
johdatitKuningan alasHERran huonesta, ja
tulit wartioitten portin tietä Kuningan huone-seen : Ia hän istui Kuningan istuimelle.

2c>. Ia kaikki maan Kansa oli iloisansa, ja
Kaupungi oli alallans. Mutta Athalian olit
he tappanet miekalla Kuningan huonesa.

2i. Ia loas oli seitzemän ajastaikainen tul-
lejansa Kuningaxi.

12. Luku.
l. loas halliye taidolla, ja anda parata HEr«

»an huonen. v. s.ahjoi Hasaelin Syrian Rv»
ningan pois Jerusalemista, ui. Lapetan o«il>
da palwelioildansa.
I- seitzemändenä Jehun wMtena tuli loas
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Kuningaxi, ja hallitzi neljäkymmendä ajastai-
kaa Jerusalemisi». Hänen äitinsä nimi oli Zi-
bea BerSabasta. 2 Aika K. 24: 1.

2. Ia loas teki sitä kuin oikia oli, jakuin
HERralle hywin kelpais, niinkauwan kuin
Pappi lojada * opetti händä.

'

2 Aika K. 22: 11. 1.24:17,18.
z. Paitzi ettei hän pannut pois korkeuxia';

sillä Kansa uhrais jateki suitzutusta wielä tor-
keuxilla. *l. 14:,, 4.

4 Ia loas sanoi Papeille: kaikki pyhite-
tyt rahat*, tuin tuodan HERmn huoneseen,
nimittäin, raha jotaitzelda ohitzetäywäldä, ra-
ha tutin anda weroxi hengeldänsä; ja taitti
raha tuin itzetukin uhra wapasta sydämestä,
ne kannettakan HERran huoneseen.

* 2Mos. ;c>: i;, 15. »Kun. 22: 4.
5. Ottakan Papit sen itzellens kukin tutta-

waldansa: sillä pitä heidän pamndanmn sen
kuin muwennut on HERran huonesa, kusa
ikänäns he löytämät olewan muwennm.

2 Aika K 24: 7.
6. Mutta kolmandeen tolmattatymmendä

Kuningas loaxen «vuoteen asti, ei ollet Pa-
pit pamndanet sitä, tuin HERmn huonesa
rauwennut oli.

7. Niin kutzui Kuningas loas Papin loja-
dan ja muut Papit, ja sanoi heille: mixette
paranna sitä tuin huonesa rauwennut on? niin
ei pidä nyt teidän ottaman niitä rahoja tygön-
ne tutin tutmwaldansi»; mutta andakat siihen
kuin muwennut on huonesa.

8. Ia Papit mielistyit, ettei heidän pitänyt
ottaman rahaa Kansalda, eitä pamndaman
sitä kuin rauwennut oli huonesa.

9. Niin Pappi lojada otti yhden arkun, ja
läwisti lälven kandeen: ja pani sen oikialle puo-
lelle AltariM, josta käydän HERran huone-seen sisälle: Ia Papit jotta wartioitzit owe,
panit sinne taitti ne rahat tuin tuotin HER-
mn huoneseen.

ia. Kosta he näit paljon rahaa oleman ar-
kusa; tuli Kuningan kirjoittaja ja ylimmäinen
Pappi ylös, ja sidoit rahan yhteen, sitte kuin he
olit sen lukenet, huonesta löyt-
tin.

n. Ia he annoit walmin rahan teettäille,

jotta olit asetetut HERmn huoneseen: ja he
annoit ne puusepille, jotta rakensit, ja työtä
teit HERran huonesa.

12. Ia muuraille, jakiwen hakkaille, ja niil-
le jotka hirsiä ja wuolduja kiwiä ostit, paran-
darensa mitä muwennut oli HERran huone-sa; ja kaikkiin kuin he huonesa löysit paran-
nusta tarwitzewan.

13. Ei kuitengan tehty hopiamaljoja, psalta-
reim, wistaimia, torwia, mitta jotakinkullais-
ta eli hopiasta aftiata* HERmn huoneseen;
niistä rahoista jotta HERran huoneseen tuo-.
dut olit. '

i Kun. 9:50. 2 AikaK. 24: 14.
Mutta ne annettin työwäelle; että he

niillä pamnnaisit HERmn huonen.
15. Ia ne miehet ei mrminnet lukua tehdä?

joidenkäsiin raha annettin, työwäelle annetta;
waan he toimitit sen ustollisesti.

16. Mutta rikosuhrin ja syndiuhrin * raho-
ja ei tuotu HERran huoneseen: sillä ne olit
Pappein. ", Mos 5:15.

11.17. Silloin matkusti Hasael Syrian Ku-
ningas, ja sodei Gathia wastan, ja «voitti
stn: Ia Hasael käänsi itzens menemään ylös
Jerusalemiin. " l. z: ».

18. Niin otti loas ludan Kuningas kaikki
pyhitetyt, jotka hänen esiwanhembansa losa-
phat, lomm jaAhasia ludan Kuningat olit
pyhittänet, ja ne kuin hän itze pyhittänyt oli,
niin myös kaiken kullan, kuin löyttin HER-mn huonen mwaroista * jaKuningan huones-
ta; ja lähetti Hafaelille Syrian Kuningalle:
sitte hän mmi Jerusalemista pois. 'l. ,8: ,5.

m. 19. Mitä enämbi on loaxesta sanomista,
jakaikista kuin hän tehnyt on: eikö ne ole kir-
joitetut ludan Kuningasten aikakirjasi»?

l. 14:15. »AikaK. ,4:1, :c. l. ,5:17.
20. Ia hänen palwelians nousit ja teit lii-

ton*: ja löit loarm kuoliaxi Millon huonesa,
josta mennän alas Sillaan. ' l. ,4: 5.

»AikaK. 24: 2s.
21. Nimittäin losabar Simmthin poika,

jalosabad Somerin poika hänen palwelians,
löit hänen kuoliaxi. Ia hän haudattin Isäins
kansa Dawidin Kaupungiin: Ia Amazia hä-
nen poikansa tuli Kuningaxi hänen siaansa.

13. Luku.Hyl)s
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13. Luku.

l loahaxen IsraelinRuningan paha hallitus
jakuolema, n Hänen poikansa loaxen halli-
tus; jumalattomus , ja kuolema, m. loaxen
aikana sairasta Elisa jaennusta Syrialaisia was-
tan. iv. Elisa kuoltuansa wtrwotta kuolluen
luittensa kautta, v. Israel wapaydetan Syria-
laisten kädestä.
i. l>oaxm Ahasian pojan ludan Kuningan

kolmandena «vuonna kolmatMkymmm-
dä , oli loahas Jehun poika Israelin Kunin-
gas Samariasa, seitzemäntoistakymmendä aja-
staikaa.

2. Ia teki pahaa HERran edesä: ja waelsi
lerobmmin Nebathin pojan synneisä, jokaIs-raelin saatti syndiä tekemään *: ja ei lakannut
siitä. *

i Kun. 12: 28, zo.
3. Ia HERran wiha julmistui Israelin

päälle, jaandoi heidän Hasaelin Syrian Ku-
ningan *, ja Benhadadin Hasaelin pojan kä-
siin, niinkauwan kuin he elit.

*

1 Kun. 19: 17. 2 Kun. 8:12.
4. Mutta loahas rukoili HERmn kasivo-

ja, ja HERm kuuli händä: sillä hän näki Is-
raelin ahdistuxen, kuinga Syrian Kuningas
ahdisti heitä.

5. Ia HERm andoi Israelille pelastajan,
joka heidän johdatti ulos Syrialaisten käsistä;
niin että Israelin lapset asuit heidän majassan-
sa niinkuin ennengin.

6. Ei he kuitengan luopunet lerobmmin
huonen synneistä, joka Israelin saatti syndiä
tekemään, mutta he myös «vaelsit niisi».' ja
metziftö seisoi Samariasi». i Kun. is: ,;.

7. Mutta loahaxen Kansasta ei enämbätä
jäänyt, kuin wiisikymmendä hewoismiestä, ja
kymmenen waunua, ja kymmenen tuhatta jal-
kamiestä: sillä Svrian Kuningas oli heidän
hukuttanut, ja tehnyt niinkuin tomun, rihtä
tapettaisi».

8. Mitä mä loahaxesta sanomista on, ja
kaikista mitä hän tehnyt on, ja hänen Moimas-
tansa: eikö se ole kirjoitettu Israelin Kunin-
gasten aikakirjasi» ?

9. Ia loahas nukkui Isäins kansa, ja he
hautaisit hänen Samariaan: jahänen poikans
loas tuli Kuningaxi hänen siaansa.

n. io. loaxen ludan Kuningan seitzemän-
denä wuonna neljättäkymmendä, oli loasloahaxen poika Israelin Kuningas Samaria-
si», tuusitoistatymmmda ajastaikaa.

ii. Ia teki pahaa HERran edesä: ja ei luo-
punut kaikista lerobmmin Nebathin pojan

jokaIsraelin saatti syndiä tekemään;
mutta han waelsi niisä.

12. Mitä enä loaxesta sanomista on, ja mi-tä hän tehnyt on, ja hänen woimastansi», ku-
ingahän Amazian ludanKuningan kansa soti-
nut on: eikö se ole kirjoitettu Israelin Kunin-
gasten Aikakirjasi» ? 2 Aika K. 2c: 17.

13. Ia loas nukkui Isäins kansa, jalerobe-
am istui hänen istuimellensa. Mutta loas hau-dattin Samariaanlsmelin Kuningasten oheen.m. 14. Ia Elisa sairasti kuolinmutiansi»: ja
loas Israelin Kuningas tuli hänen tygönsä,
ja itki hänen edesäns, ja sanoi: minun Isäni,
minun Isäni, Israelin maunu ja hänen m-
tzasmiehmsa!* * l. 2: ,2.

15. Elisa sanoi hänelle: ota joutzi ja nuolet:
ja kosta hän otti joutzcn, januolet:

16. Sanoi hän Israelin Kuningalle: jänni-
tä joutzi kädelläs, ja hän jännitti kädellänsä:
Ia Elisa lasti kätensä Kuningan kätten päälle.

17. Ia sanoi: awa akkuna joka on itään
päin, ja hän awais sen. Ia Elisa sanoi: am-
bua, ja hän ambuis. Hän sanoi: pelastuen
nuoli HERmlda, pelastuxen nuoli Syrialai-
sia wastan : ja sinun pitä lyömän ne Syrialai-
set Aphetisi», siihenasti että he lopetetut owat.

18. Ia hän sanoi: ota nuolet: jakosta hän
otti ne, sanoi hän Israelin Kuningalle: lyö
maahan, ja hän löi kolmasti, ja sitte lak-
kais.

19. Niin Jumalan mies närkästyi hänen
päällens, ja sanoi: jos sinä olisil lyönyt «vii-
desti eli kuudesti, niins olisit lyönyt Syrialai-
set, siihen asti että he olisit lopetetut; mutta
nyt, sinun pitä lyömän heitä kolmasti.

IV. 2Q. Kosta Elisa oli kuollut, ja he olit
hänen haudannet; tuli Moabiterein sotajouk-
ko maakundaan sinä wuonna.

21. Ia se tapabt,ll..,.«tzä he hautaisit yhtä
miestä, jakostane sait nähdä sotajoukon, hei-
tit he miehen Elisan hautaan: ja kosta han

sinne
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sinne tuli, jasattui Elisan luihin, tuli hän elä-
«väri, ia nousi jalwoillmsa. Syr. 48:16, ,7.

V. 22. Ia Hasael Syrian Kuningas ahdisti
»Israelia, niinkauwan kuin loahas eli.

23. Mutta HERm teki armon heidän kan-
sans, ja armahti heidän päällensä, jakäänsi
ihens heidän puoleensa hänen liittonsa* tähden
Abrahamin, Isaakin ja Jakobin kansa: ja ei
tahtonut kadotta heitä, eitä Keittänyt heitä
pois hänen tastvoins edestä tähän asti.

"

i Mos. ,7: 7.
24. Ia Hasael SyrianKuningas tuoli: ja

hänen poikansa Benhadad tuli Kuningaxi hä-
nen siaansa.

2;. loas loahaxen poika palais, ja ot-
ti ne Kaupungit Vmhadadilda Hasaelin po-
jaldaiallms, jotka hän hänen Isäldäns loa-
harelda sodalla ottanut oli: loas löi kolmasti
händä, ja sai Israelin Kaupungit jällens.

14. Huku.
Amasia on hywä Runingas ludaasa: ran-

aaise hänen Isänsä tappajat, ja lyö Edomea-
laiset. li. Härsyttä loaxen sotaan; jolda hän
woitetan ja Jerusalem ryöstetän. m. loaxen
kuoldua tapetan Amasia , ja Azaria tule Ru-
ningaxi. iv. lerobeam, (se li. ) halliye kaurvan
Israelia, menestyxellä.

i.A oisna loaxen loahaxen pojan Israelin
Kuningan wuonna, tuli Amasia loaxen

ludan Kuningan poika Kuningaxi.
2. Hän oli wiiden ajastajan »vanha kolmat-

takymmendä, kosta hän tuli Kuningaxi, ja
hallitzi nhdexän ajastaikaa kolmattakymmendä
Jerusalemisi»: Hänen äitins nimi oli loadan
Jerusalemista. * * 2 Aika K. »5: 1.

3. Ia hän teki kuin HERralle hywästi kel-
pais: ei kuitengan niinkuin hanen Isans Da-
wid; waan kaiketi niinkuin hänen Isänsloas
oli tehnyt *, niin myös hän teki : *l. 1:: z.

4. Sillä korkeudet ei ollet pannut pois ; mut-
laKansi» uhraisit wielä jasuitzutit korkcuxilla.

5. Ia kosta waldakunda hänen kädesäns
wahwistui; löi hän palweliansa, jotkaKunin-
gan hänen Isäns tappanet olit. l. ,2:20.

6. Mutta tappaitten lapsia ei hän surman-
nut: niinkuin kirjoitettu on Mosexen Laklkirja-

sa, josaHERra kästenyt oli ja sanonut: Isar
ei pidä kuoleman lajiensa tähden, ja lapser
ei pidä kuoleman Isainsa rahden, waan
jokainen pira kuoleman oman syndinsa
tähden. * '

5 Mos. 24: i<l. 2 Aika K. 25: 4.
Hes. 18: 20.

7. Hän löi myös kymmenen tuhatta Edomea-
laista suolalaxosa, ja moitti Selan (Kaupun-
gin) sodalla: ja kutzui sen nimen loktheel tä-
hän päiwään asts.

11. 8. Silloin lähetti Amasia sanansaattajat
loaxen loahaxen pojan Jehun pojan Israe-
lin Kuningan tygö, jakasti hänelle sanoa : tu-
le jakatzelkamme toinen toistamme.

9. Autta loas Israelin Kuningas lähetti '
Amasian ludan Kuningan tygö, ia andoi hä-
nelle sanoa: Orjantappurapensas kuin Libano-
nis on, lähetti Sedripuun tygö Libanoniin*,
ja andoi hänelle sanoa: anna tyttäres minun
pojalleni emännäxi: mutta metzän eläimet ke-
dolla Libanonisi» juoxit orjantappuran päälle,
ja maahan tallaisit hänen. ' Duom. 9: z, »c.

io. Sinä olet kokonans lyönyt Edomealai-
set, siitä paisu sinun sydämes: pidä se ylistys,
jaole kotonas : mixis etzit wahingota kaatua-
xes sekä itze, että Juda sinun kansas?

11. Mutta Amasia ei totellut händä. Niin
meni loas Israelin Kuningas ylös, ja he ka-
helit toinen toistansa, hän ja Aniasia ludan
Kuningas BethSemexesa, joka ludaas on.

12. Mutta Juda lyötin Israelildä; niin et-
tä jokainen pakeni majoillensa.

13. Ia loas Israelin Kuningas otti Ama-
sian ludan Kuningan loaxen Ahasian pojay
pojan VethSemeresä kiinni : ja tuli Jerusale-
miin, ja kukisti Jerusalemin muurit Ephrai-
min portista kulmaportiin asti, neljän sadan
kynärän pitudeldc».

14. Ia otti kaiken kullan ja hopian jakaik-
ki astiat, jotka löyttin HERran huonesta, ja
Kuningan huonen tawaroista, ja »vielä hänen
lapseus pantixi: ja palais Samariaan.

m. 15. Mitä enämbi loaxesta sanomista on,
mitä hän tehnyt on, ja hänen wäkewydestansä,
jakuinga hän Amasian ludan Kuningan kan-
si» sodei : eikö se ole kirjoitettu IsraelinKunin-
gasten Aikakirjasi» ?' * 2 Aika K. 25:17, »c.

16. Ia
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16. Ia loas nukkui Isäinsä kansi», ja hau-

dattin Samariasi», Israelin Kuningasten se-
kaan: ja hänen poikans lerobeam tuliKunin-
gaxi hänen siaansa.

17. Mutta Amasia loaxen ludan Kunin-
gan poika, eli loaxen Israelin Ku-
ningan pojan kuoleman jälken, «viisitoistakym-
meudä ajastaikaa.

18. Mitä enämbi Anmsiasta sanomista on:
eikö se ole kirjoitettu ludan Kuningasten Aika-
kirjasi»?

19. Ia he teit liiton händä wastan Jerusa-
lemisi»; mutta hän pakeni Lakixeen: ja he lä-
hetit hänen perääns Lakixeen, ja tapoit hänen
siellä. 2 Aika K. 25: 27.

20. Ia he weit hänen sieldä hewoisilla pois:
ja hän haudattin Jerusalemisi,. Isäins oheen
Dawidin Kaupungisa.

21. Ia koko ludan Kansa otit Azarian tuu-
dmtoistakymmenm ajastajan »vanhana; ja teit
hänen Kuningaxi Isäns Amasian siaan.

22. Hän rakensi Elathin, ja saatti sen jäl-
lens ludan ala; sittekuin Kuningas Isäins
kansa nukkunut oli.

IV. 23. Amasian loaxen pojan ludan Ku-
ningan wiidendma wuonna toistatymmendä,
oli lerobeam loaxen poika IsraelinKuningas
Samariasi»/ yhden ajastajan wiidettäkym-
mendä.

24. Ia teki pahaa HERran edesä: ja ei
lakannut kaikista lerobmmin Nebathin pojan
synneistä, joka Israelin saatti syndiä teke-
mään. 1 Kun. 12: 28, ;°.

25. Hän otti Israelin maan rajat jällens,
Hemathista haman kedon mereen asti: HER-
mn Israelin Jumalan sanan jälken, jonga hän
sanonut oli palwelians PropheMn lonan A-
mithain pojan' kautta, joka oli GathHephe-
ristä. * Jon. i : 1. Matth. 12: ,9.

26. Sillä HERra näki Israelin suuren wi-
heljäisyden, niin ettei ollut suljettua, M hyl-
jättyä, eikä auttajata Israelisi». *

'

5 Mos. »2: ,6. 1 Kun. 14: 1».

27. Ia HERm ei ollut sanonut- Mhtowans
pyhtiä Israelin nime taiwan alda pois; mut-
ta autti heitä lerobmmin loaxen pojan kautta.

28. Mitä mämbi lerobmmista sanomista

on, ja kaikista tuin hän tehnyt on, ja hänenmätemydestansä, kuinga hän sotinut on, mkuinga hän otti Damastun jällens ja Hema-thin, Juvalle Israelissa: eikö se ole kirjoitettu
Israelin Kuningasten aikakirjasi» ?

29. Ia lerobeam nukkui Isäinsä, Israe-lin Kuningasten kansa: ja hänen poikans Sa-karia tuli Kuningaxi hänen siaansa.
15. Luku.

i. Azaria jalo Runingas ludaasa, on spit«-linen kuolemaans asti. n. Sakaria, Sallum ja
Menahem jumalattomat Israelin Runingat.m Pekaja japekah heidän seurajansa hallituxe-sa ja pahudeja iv. pekahn aikana wiedän yxiosa Israelista Assyriaan, v. lothamin hywä
hallitus ludaasa.
I. lerobmmin Israelin Kuningan seitzemän-

denä wuonna kolmatmkymmenda, tuli
Azaria Amasian ludan Kuningan poika Ku-
ningaxi. l. 14: 2i, 2,. » Aika K. 26:1.

2. Ia kuudentoistakymmenen ajastaikainen
oli han tullesans Kuningaxi, ja hän hallitzi ka-
xi »vuotta kuudettakymmmdä Jerusalemisi»:hänen äitinsä kutzuttin lekalia Jerusalemista.

»AikaK. 26: 2.

3. Ia hän teki kuin HERralle hywästi kel-
pais: kaiketi niinkuin hänen Isäns Amasia teh-
nyt oli.

4. Paitzi sitä ettei he luopunet korkeuxista;
silläKansi» uhraisit ja suitzutit wielä torteuxiila.

5- Ia HERm waiwais Kuningasta, niin
että hän oli spitalisi» tuolemapäiwääns asti',
ja asui erinäisesi» huonesa. Mutta lotham

Kuningan poika hallitzi huonen, ja duomitzi
Kansaa maalla. *

2 Aika K. 26: 19, 21.

6. Mitä enämbi Azariasta sanomista on, ja
kaikista kuin hän tehnyt on: eikö se ole kirjoi-
tettu ludan Kuningasten aikakirjasi»?

7. Ia Azaria nukkui Isäins kansa, ja hau-
dattin Isäinsä tygö Dawidin Kaupungiin: ja
hänen poikans lotham tuli Kuningaxi hänen
siaansa.

11. 8. Azarian ludan Kuningan kahdexan-
dena «vuonna neljättäkymmendä, oli Sakaria
lerobmmin poika Israelin Kuningas kuusi
kuukautta Samariasi».

9. D
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9. Ia hän teki pahaa HERran edesä, Niin-

kuin hänen Isänikin tehnet olit: ia e> luopunut
lerobeamin Nebathin pojan synneistä, zoka
Israelin saatti syndiä tekemään.

ia. Ia Sallumlabexen poika teki liiton hän-
dä wastan, ja löi hanen Kansan edesä, ja tap-
poi hänen : ja tuliKuningaxi hänen siaansa.

ii. Mitä enämbi Sakariasta sanomista on :

katzo, se on kirjoitettu Israelin Kuningasten
Aikakirjasi».

i2. Tämä on HERran sana kuin hän Je-
hulle puhunut oli, sanoden: sinun poikas pitä
istuman Israelin istuimella neljändeen polween
asti *: ja se tapahtui niin. * l. I°: ,°.

iz. Usian ludan Kuningan yhdexändenä
wuonna neljattäkymmendä, tuli Sallum la-
beren poika Kuningaxi, ja hallitzi Kuukauden
Samariasi».

14. Sillä Menahem Gadin poika meni ylös
Thirsasta, ja mli Samariaan, ja löi Sallu-
min labexen pojan Samariasa : tappoi hänen
ja tuli Kuningaxi hänen siaansa.

15. Mitä enämbi Sallumista sanomista on,
ja hänen liitostansa jonga hän teki: katzo, se
on kirjoitettu IsraelinKuningasten Aikakirjasi».

16. Silloin löi Menahem Tiphsan, ja kaik-
ki jotka siellä olit : ja löi heidän rajans Thir-
sasta, ettei he händä tahtonet päästä sisälle: ja
kaikki heidän rastat waimonsrewäisi hän rikki.

17. Asarian ludan Kuningan yhdexändenä
wuonna neljattäkymmendä tuli Menahem Ga-
din poika Israelin Kuningaxi; ja oli kymme-
nen wnotta Samariasi».

18. Ia teki pahaa HERran edesä: ja ei luo-
punut elinaikanans lerobeamin Nebathin po-
jan synneistä, joka Israelin saatti syndiä teke-
mään, 1. ,,: 2.

19. Ia Phul Assyrian Kuningas tuli maa-
kundaan, jaMenahem andoi Phulille* tuhan-nen leilvistätä hopiata ; että hän olis pitänyt
hänen kansans, ja wahwistanut händä tvalda-
kundaan. * i Aika K. 5: 26.

2c>. Ia Menahem pani hopiaweron »voimal-
listen päälle Israelisa, että itzekukin heistä an-
dais wiisikymmendä hopia Sikliä Assyrian Ku-
ningalle. Niin meni Assyrian Kuningas kotiajällens, ja ei jäänyt maalle.

2i. Mitä enämbi Mmahemista sanomista
on, ja kaikista kuin hän tehnyt oi,: eikö se ole
kirjoitettu Israelin Kuningasten Aitakirjasa?

22. Ia Mmahem nukkui Isäins kansa: ja
Pekahja hänen poikansa tuliKuningaxi hänen
siaansa.

ui. 23. Wiidendmäkymmmmdmä Asarian
ludan Kuningan wuonna, tuli Pekahja Me-
nahemin poika Israelin Kuningaxi; ja oli kaxi
wuotta Samariasi».

24. Ia teki pahaa HERmn edesä: ei hän
luopunut lerobmmin Nebathin pojan synneis-
tä, joka Israelin saatti syndiä tekemään.

25. Ia Pekahßemalian poika hänen Pää-miehensä teki liiton händä wastan, ja löi hänen
kuoliaxi Kuningan huonen salisa, Samaria-
si», Argobin ja Ariehn kansi», ja wiisikummm-dä miestä hänen kansans Gileadin lapsista: Ia
kosta hän oli hänen tappanut, tuli hän Kunin-
gaxi hänen siaansa.

26. Mitä enämbi Pekahjasta sanomista on,
jakaikista kuin hän tehnyt on: katzo, se on kir-
joitettu Israelin Kuningasten Aikakirjasi».

27. Asarian ludan Kuningan toisna wuon-
na kuudettakymmmdä, tuli Pekah Remalian
poika Israelin Kuningaxi, ja hallitzi Samari-
asi», kaxikymmendä wuotta.

28. Ia teki pahaa HERran edesä: ei hän
luopunut lerobmmin Nebathin pojan synneis-
tä, jokaIsraelin syndiä saatti tekemään, l. 14: ,4.

IV. 29. Pekahn Israelin Kuningan aikana
tuli Tiglath Messer AssyrianKuningas, ja ot-
ti Hionin, AbelVeth Maekan, Janohan, Ke-
dexen, Hasorin, Gileadin, Galilean ja kaiken
Naphmlin maan: ja«vei heidän Assyriaan.

32- Ia Hosm Elan poika teki Pekahmße-malian poikaa wastan liiton, ja löi hänen kuo-
liaxi, ja tuli Kuningaxi hänen siaansa, kah-
tenakymmmmdenä lothamin Usian pojan
wuonna.

31. Mitä enämbi Petahsta sanomista on, ja
kaikista kuin hän tehnyt on: katzo, ston kir-
joitettu IsraelinKuningasten Aikakirjasi».

, Aika K. 28: s.
V. 32. Toisna Pekahn Remalian pojan Is-

raelin Kuningan wuonna, tuli lotham, Usianludan Kuningan poika, Kuningaxi.
Ii i 33- Ia
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33. Ia »viiden ajastaikainm kolmatMkym-

mmdä oli hän tullesans Kuningan, ja hallitzi
kuusitoistakymmenda ajastaikaa Jerusalemisi»:hänen äitins kutzuttin Jerusi» Zadokin tytär.

»AikaK. 27: ~

34. Ia hän teki kuin HERralle yywästi kel-
pais ; kaiken sen jälken tuin hänen Isäns Usia
tehnyt oli.

35. Paitzi ettei he luopunet korteuxista: sillä
Kansa uhrais ja suitzutti wielä tortern illa: hän
rakensi HERran huonen ylimmäisen portin.

36. Mitä enämbi lothamista sanomista on,
jakaikista kuin hän tehnyt on: eikö se ole kir-
joitettu ludan Kuningasten Aikakirjasi» ?

37. Silloin rupeis HERm lähettämään lu-
dalle Rezin 'Syrian Kuningan, jaPekahn
Remalian pojan. *l. ,6: f. Es 7:,.

38. Ia lotham nukkui Isäins kansi», ja
haudattin Isäinsä tygö, IsänsDawidin Kau-
pungiin: ja Ahas hänen poikans tuli Kunin-
gaxi hänen siaansa.

16. Luku.
». Ahas ,'umalatoin ludan Runingas saaRe-

zin ja pekahn wihollisixensa. n. pyytä apua
Assyrian Runingalda. m Leettä oudon alta-
rin Jerusalemiin; uhrautta sen päällä; särke
pyhät kalut : ja wihdoinkuole
I. pekahn Remalian pojan seitzemändenä

wuonna toistatymmendä, tuli Ahas lo-
thamin ludan Kuningan poika, Kuningaxi.

2. Kahdenkymmenen ajastaikainm oli Ahas
tullesans Kuningaxi, ja hallitzi tuusitoistatym-
mmdä ajastaikaa Jerusalemisi»: ja ei hän teh-
nyt sitä kuin oli kelwollinm HERralle hänen
Jumalallensa, niinkuin Dawid hänen Isänsä.

»AikaK. 28: i.

3. Sillä hän waelsi Israelin Kuningasten
tiellä; ja hän käytti poikansa tulen läpitze
kanoitten kauhistuxm jälken, jotka HERm
Israelin lasten edestä oli ajanut ulos.
*;Mos. 18:21. 5 Mos. 18:,°. 2 AikaK 28:;.

4. Hän uhrais ja suitzutti korkeuxilla ja kuk-
kuloilla, ja kaikkein «viherjäisten puiden alla.

5. Silloin matkusti Rezin' Syrian Kunin-
gas, ja Pekah Remalian poika Israelin Ku-
ningas Jerusalemiin sotimaan: ja he piiritit

Ahaxen, ja ei kuitengan »voittanet händä.
* l. ,5: 27. Es. 7: 1.

6. Silloin myös Rezin Svrian Kuningas
sai Syrjäläisille Elochin jällens, ja ajoi Ju-valaiset Elothist ulos*; mutta Syrialaiset tu-
lit Elothiin, ja asuit siinä tähän päiwään asti.' l. 14: 22.

11. 7- Mutta Ahas lähetti sanansaattajat
Tiglath Pilesserin Assrian Kuningan tygö, ja.
kasti hänelle sanoa: minä olen sinun palwelias
ja poikas: matkusta tänne ja «vapahda mi-
nua Syrian Kuningan kädestä, ja IsraelinKuningan kädestä, jotka owat nosnel minua
wastan.

8. Ia Ahas otti kuldaa ja hopiata kuin hänlöysi HERran huonesta, jaKuningan huonen
Mwaroista; ja lähetti Assyrian Kuningalle
lahjoja. 2 Aika K. 28: 21.

9. Assyrian Kuningas kuuli händä, ja meni
ylös Damastuun ja moitti sen, jawei heidän
Kiriin*: ja hän löi Rezin kuoliaxi. *Amos i: 5.m. io. IaKuningas Ahas matkusti Tiglath
Pilesseriä AssyrianKuningasta wastan Damas-
tuun: jatuin hän näki yhden Almrin Damas-
kusi», lähetti Kuningas Ahas Altarin kuwan
ja muodon Papille Urialle, juuri niinkuin se
tehty oli.

11. Niin rakensi Pappi Uria Altarin: jateki
kaiken sen jälken kuin Ahas Kuningas hänelle
oli lähettänyt Damassusta: ja näin teki Uria
Pappi siihenasti kuin Ahas Kuningas tuli Da-
massusta.

12. Ia kuin Kuningas tuli ja näki Altarin,
astui hän Altarin tygö jauhrais sen päällä.

13- Ia sytytti sen päällä polttouhrins ja ruo-
kauhrinsa, ja kaasi sen päälle juomauhrinsa:
jakiitosuhrins meren, kuin hän uhrais, andoi
hän puistotta Almrille. 2 Aika K. 28.- 2,.

14. Mutta wasti Altarin', kuin HERranedesä seisoi, siirsi hän pois huonen edestä, niin
ettei se seisonut Almrin ja HERran huonen
wälillä; waan pani sen Almrin siwulle pohjan
puoleen. * 2 Aika K. 4:1-

-1- Ia Kuningas Ahas kasti Urialle papille,
sanoden: sillä suuremmalla Almrilla pitä sinun
uhmman polttouhrin huomenelmin, ja ruoka-
uhrin ehtona, jaKuningan polttouhrin ja ha-

nen
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ncn ruokauhrinsa, ja kaiken maa» Kan.an
polttouhrin, heidän ruokauhrins ja juomauh-
rinsa, ia kaiken polttouhrin weren, ja kaikkein
muiden uhrein weren, pitä sinun priistottanian
sen päälle- waan wastialtarista tahoon minä
wiela ajatella.

16. Uria Pappi teki kaikki kuin AhaSKunin-
gas hänelle käskenyt oli.

17. IaKuningas Ahas särki istuimen siwut*,
ja siirsi kattilan niiden pääldä, ja hän otti me-

ren niistä waffihärjistä pois, jotka sen alla olit,
ja pani sen kiwipermannolle. *, Kun. 7: 28.

18. Sitälikin Sabbathin peitteen , jonga he
huoneseen rakendanet olit. Ia Kuningan huo-
nen ulkonaisin sisällekäytätvän käänsi hän
HERran huonen ymbärins, Assyrian Kunin-
gan tähden.

19. Mitä enämbi Aharesta sanomista on, ja
mitä hän tehnyt on: eikö se ole kirjoitettu lu-
dan Kuningasten Aikakirjasi»?

20. Ia Ahas nukkui Isäinsä kansi», jahau-
dattin Isäins tygö Dawidin Kaupungiin":
ja Histia hänen poikans tuliKuningaxi hänen
siaansa. * 2 Aika K. 28: 27.

17. Luku.
1. Hosean , »viimeisen Israelin Runingan pa-

huus ja tyhmyys, n. Israel, se on, ia suku-
kundaa, wiedän Salmanassarilda Assyriaan,
heidän tottelemattomudensa tähden HVRraa
wastan. iil pakanat jotka pandin Samariaan,
raadellan jalopeuroilda iv. He opettelemat Ju-
malan lakia, kuitengin sekoittawat Hllißran
palweluxen, epäjumalitten palweluxella.

i-Hshaxen ludan Kuningan toisna wuonna
-" toistatymmmda, hallitzi Hosta Elan

poika Israelin ylitze Samariasa, yhdexän ajas-
taikaa.

2. Ia teki pahaa HERran edesä, mutta ei
kuitengan niinkuin ne IsraelinKuningat, jot-
ta hänen edelläns vlit.

3 Händä wastan sodei Salmanassar Assy-
rian Kuningas : ja Hosm tuli hänelle alem-
maisexi, niin että hän andoi hänelle lahjoja.

4- Mutta kosta Assyrian Kuningas sai tietä
Hosean tehnen liiton, ja lähettänen sanan-saattajat Soon. Egyptin Kuningan tygö, ja
ettei hän lähettänyt Assyrian Kumngalle lah-

jojawuosi wuodelda; niin piiritti Assyrian Ku--
nmgas hänen, japani hänen fangihuonesem.

il. 5. Ia Assyrian Kuningas meni kaikkeen
siihen maakundaan ylös: ja tuli Samariaan,
japiiritti sen tolmexi ajastajaxi.

6. Mutta yhdexännella Hosean ajastajalla
moitti Assyrian Kuningas Samarian, ja wei
Israelin Assyriaan,: ja pani heidän Halaan,
ja Haboriin, Gosan wirmn tygö, ja Mede-
rein Kaupungeihin. » Kun. 18: 10, n.

7. Ia se tapahdui, kosta Israelin lapset syn-
diä teitHERraa heidän Jumalalansa wastan,
jota heidän Egyptin maalda johdattanut oli,
Phamon Egyptin Kuningan käsistä: ja he pel-
kaisit wiemim jumalita. ; Mos. n: ;.

8. Ia»vaelsit patanoitten tapain jälken, jot-
ta HERm oli ajanut Israelin lasten edestä u-
los: ja niinkuin myös IsraelinKuningat teit.

9. Ia Israelin lapset peittelit asians HER-
ma lumalamns wastan , jotta ei hywät ollet,
jarakensit heillens korteuxia, kaikisa Kaupun-
geisans, setä linnoisi», että wahwoisa Kau-
pungeisa.

io. Ia nostit heillens patzaita ja
kaikilla korkeilla muorilla, ja kaikkein wiher-
jäisten puiden alla.

11. Ia he suitzutit kaikisa korkeuxisi» niinkuin
pakanat, jotta HERm heidän edestäns oli
ajanut pois : Ia teit myös hirmuisia töitä,
joillahe »vihoitit HERran.

12. Ia palwelit epajumalita, joista HER-
ra heille oli sanonut: senkaltaisita ei teidän pi-
dä tekemän. » Mof. »o: 2, ;. l.,;: ,1.

sMof. 5:7, 8.
13. Ia kosta HERm todisti Israelia ja In-

data wastan, kalkein Prophetain ja näkiäin *

kautta, ja andoi heille sanoa: palaikar rei-
dän tvärilda reildanne 5, ja pirakar minun
kastini ja saaryni, kaiken sen Lain jälken,
kuin minä reidän isillenne tastenyr olen, ja
minun myös palweliaini Prophetain kautta
ttille lähettänyt olen. * 1 Sam. 9:9.

-j- Jer. i«: n. l. ,5: 5. l. 35: »s.
14. Ia ei he totellet; mutta olit niskurit*,

niinkuin heidän esiisänstin, jotta ei usto»»etHERran heidän Jumalansa päälle.
* 5 Mos. ;i: ,7. Mal. 5: 7,, i).

liiz 15. Ia
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'5. Ia he katzoit ylön hänen kästyns ja hä-nen liittonsa, tuin hän heidän Isäins kansatehnyt oli, ja hänen tödistuxensa kuin hän hei-

dän seasans todisti: ja.waelsitturhisa menoi-sansa *, jateit turhia, kuin pakanatkin heidänymbärillänsä, joistaHERm oli kieldänyt, ett-
ei heidän pidäis tekemän niinkuin ne. f

* Nom. ii: 2i. 5 , Mos. ,8: 24.
16. Mutta he hyljäisit kaikki heidän HER-mns Jumalansa kästyt, ja teit heillens taxi

»alettua wasittam: ja teit metzistön, ja tur-
niarsit toto tailvallista sotajoukkoa, japalwe-
lit Vaalia. , Mos. ,2:8. I Kun. „: »8, ,o.

17. Ia täytit heidän poikans ja tyttärensä
tulen läpitze * ja pidil noimria ja welhouria :

ja myit itzens tekemään sitä kuin paha oliHEr-
ran edesä, händä wihoilmxensa.

* 3 Mos. 18: »1. l. »o: z, 4. 5 Mos. 18: 10.

»Kun. 16: ;.

18. Niin wihastui HERm suuresti Israelinpäälle, ja heitti* heidän pois tasivoins edestä:
niin ettei yhtän heistä jäänyt, waan ludan su-
kukunda yxinäns. * 05.,: s.

19. Ei myös Juda pitänyt HERmns Ju-
malansa taffyjä, waan he »vaelsit Israelinsäädyssä tuin he teit.

20. Sentähden hyljäis HERm kaiken Is-
raelin siemenen, waiwais heitä ja andoi ryö-
wärein käsiin; siihenasti että hän heidän kas-
lvoins edestä heitti pois.

21. Sillä Israel eroitti itzens Dawidin huo-
nesta, ja he teit heillens lerobmmin Nebathin
pojan Kuningaxi*. Hän käänsi IsraelinHEr-
rasta pois, ja saatti heidän suuresti syndiä te-
kemään. *

, KIIN. ,2: ,6, 20.

22. Ia niin waelsit Israelin lapset kaikisa
lerobmmin synneisä, kuin hän tehnyt oli: ja
ei lakannet siitä.

23. Siihenasti että HERm heitti Israelin
tasivoins edestä pois, niinkuin hän mnen sa-
nonut oli kaikkein palweliainsa Prophetain
kautta:' Ia Israel mietin pois omalda maal-
dans Assyriaan, tähän päiwään asti.

.

' Icr. 2c 19.
M 24, Ia Assyrian Kuningas andoi tulla

(Kamaa) Babelista jaKulhasta, jaAlvasta,
jaHemathista, ja Sepharwaimista, ja asetti

heidän Samarian Kaupungeihin Israelin las-ten siaan; jotta omistit Samarian, ja asuitniisä Kaupungeissa.
25. Mutta kosta he niisä ensin rupeisit asu-

maan, jaei peljännet HERma; lähetti HER-ra jalopeurat heidän sikaansa, jotka heidänsurmaisit.
26. Ia he puhuit Assyrian Kuningalle, sano-

den, pakanat kuins tänne annoit tulla, japa-
nit Samarian Kaupungeihin asumaan, ei tie-dä mitan maakunnan Jumalan säädyistä: sen-tähden lähetti hän jalopeurat heidän sikaansa,
jakatzo, ne surmawat heidän, sentähden ettei
he mitan tiedä maakunnan Jumalan säädyistä.

IV. 27. Mntta Assyrian Kuningas kasti, ja
sanoi, «viekät sinne yxi Papeista, kuin te siel-dä tvienet oletta pois: ja he mengän sinne, ja
asukan siellä; että hän opettais heille maan
Jumalan tamat.

28. Niin tuli yxi Papeista, joka »viety oli
Samariasta pois, ja asui BethElisä, jahänopetti heitä, kuinga heidän piti pelkämän HEr-
raa.

29. Mutta jokainen Kansa teki ihellens eri-
nomaiset jumalat, japanit ne korkeusten huo-
neisiin, jotka Samarialaiset tehnet olit: jokai-
nen Kansasta omasi» Kaupungisansi», josa heasuit.

30. Mutta ne Babelista teit Sukot Beno-
thin: ne Kulhista teit Nergelin: ne Hemathis-
ta teit Asiman.

31. Ia ne Awasta teit Nibehan jaTottakin:
ne Sepharwaimista poldit poikans Admmele-
tille ja Anameletille Sepharwaimin epäjuma-
lille.

32. Mutta he pelkäisit HERma: jateit heil-
lens Pappeia korkeudelle kaikkein heidän sea-
sans* («) jotka uhraisit heidän torteustensa
huonejsi». * 1 K«n 12:,,.

.

(») ilman eroitulM
23. He pelkäisit HERma, ja palwelit myös

epajumalitgns pakanain tawan jälken, kusta
he tullet olit. >.-

-34. Ia hamaan tähän päiwään asti tekewät
he tätä wanhan mwan jälken: niin ettei he pel-
kä, HERma/ eikä myös pidä heidän tapaaM
ja oikeuttansa, lain ja kästyn jälken, tuin
HERm kW Jakobin lapsill»:, jolle hän anW

Israe-
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Israelin nimen. i Mos. 3,: „. l. 35: i».
i Knn. iz: ;i.

35. Ia HERra oli tehnyt heidän kansans
liiton', ja kästenyt heitä, sanoden: älkät pel-
jätkö muita jumalita, ja älkät heitä kumarta-
ko, älkät heitä palwelko, ja älkät heille uh-
ratko. Duom 6: 10.

36. Mutta HERraa, joka teidän Egyptin
maalda toi ulos, suurella »voimalla ja ojetul-
la käsiwarrella, händä peljätkät, händä ru-
toilkat, ja hänelle uhratkat.

37. Ia pitäkät ne tawat, oikeudet, laki ja
kästyt, kuin hanteille kirjoittanut on, että te
kaikkena elinaikanan teette sen jälken: ja älkät
peljätkö muita jumalita.

38 Ia älkär unhorrako sirä liirroa, kuin
minä tein reidan kansanne; errer re pelkais
muira jumalira.

39. Murra peljätkät HERraa reidan
Jumalalanne: ja hän autta teitä kastein tei-
dän tvihamiestenne käsistä.

40. Mutta ei he totellet sitä; waan teitwan,
han tapansa jälken.

41. Ia näin nämät pakanat pelkäisit HER-raa, ja palwelit myös epäjumalitansi, : niin
m»ös teit heidän lapsensa, ja lastensa lapset,
kuin heidän Isänsiin tehnet olit, hamaan tä-
hän päiwään asti.

18. Luku.
1 Histia ludan Runingas on jumalinen: hä-wittä epäjumalat: lyö philisterit. v Israelinfangius kerroitan: Juda ahdistetan Sanheribil-dä; jota Aistia lahjoi turhaan. u> RabsakenSanheribin palwelian, pitkä japilkallinen puhe

Histian lähctettyin ja ludan Ransan t>'gö.
i. l>a tapahtui kolmandena Hosean Elan po-

jan Israelin Kuningan ajastaikana, ettäHstia Ahaxen ludan Kuningan poika tuliKuningaxi »Aika K. »8: »7.
2. Hän oli wiidenkolmattatymmenen ajas-

taikainm tullesansi» Kuningaxi, ja hallitzi nh-derän ajastaikaa tolniattatymmendä lerusa-lemisa: hänen äitins nimi oli Abi Satariantytär. »AikaK. 29: 1.

3. Ia hän teki sitä kuin otollinen oli HER-mn ede,ä: juuri niinkuin hänen Isansa Da-

4. Hän kutisti korkeudet, ja särki patzat, ja
häwitti metzistöt*, ja löi wastikärmen rikki,
jonga Moses tehnyt oli f: sillä Israelin lapset
suitzutit hänelle ainasiihen päiwään asti: jahän
kutzui sen Nehustan. "

2 Aika K. 31: 1.
1)4 Mos. 21: 9.

5. Hän turwais HERman Israelin Juma-
laan; niin ettei yxikän hänen kalmisens ollut
hänen iälkeensä, ei myös hänen edellänsä kaik-
kein ludan Kuningasten seasa.

6. Hän rippui HERmsi», ja ei luopunut
hänestä: ja piti hänen käskynsä kuin HERra
Mosexelle oli kästenyt.

7. Ia HERm oli hänen kansans, jakun-
gapäin hän meni, toimitti hän taitawasti:
hän luowui myös Assyrian Kuningasta, ja ei
paltvellut händä.

8. Hän löi Philisterit Gasaan asti, ja hei-
dän rajansa, wartiain tornista wahwoin Kau-
pungeihin asti.

ii- 9. Ia tapahtui neljändenä Histian Ku-
ningan wuonna, (se oli seitzemäs HoseanE-
lan pojan Israelin Kuningan wuosi) että Sal-nmnasser Assyrian Kuningas meni Samariata
wastan, ja piiritti sen.

iO. Ia moitti kolmen wuoden perästä, kuu-
dendena Histian wuonna : se on yhdexäs Ho-sean Israelin Kuningan wuosi : silloin «voitet-
tin Samaria. l. ,7: 6.

11. Ia Assyrian Kuningas «vei Israelin As-
syriaan, ja pani heitä Halahn ja Haboriin,
Gosanin wirmn tygö, Mederein Kaupungei-
hin.

12. Ettei he ollet kuuliaiset HERran heidän
lumalans anelle: ja rikoit hänen liittonsa, ja
kaikki mitä Moses HERran palwelia kästenyt
oli: sitä ei he totellet eikä tehnet.

13. Mutta neijändmätoistatnmmenendsnä
Histian Kuningan «vuonna, meni Sanherib
Assyrian Kuningas kaikkia ludan wahwoja
Kaupungeim wastan, jawoitti ne.

2 Aika K. ,2: ~ Es. ;6: 1. Syr. 48: :o.
14. Niin lähetti Histia ludan Kuningas

Lakixeen Assyrian Kuningan tygö, ja andoi
hänelle sanoa: minä olenrikkonut, mene minun
tyköäni pois, mitäs panet minun päälleni, sen
minä kannan. Niin pani Assyrian Kuningas

Hiffianlii 3
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Hlstlan luoan Kuningan päälle, kolme sama
leiwistätä hopiata, ja kolmekymmmdä leiwis-
tätä tuidaa.

15. Niin andoiHistia kaiten sen hopian tuin
HERran huonesa löyttin, jaKuningan huo-
nen mwaroisi».

16. Silloin särki Histia HERran Templin
o«vet ja tistot, tuin Histia ludan Kuningas
oli andanut silata; ja andoi ne Assyrian Ku-
ningalle.

.
.

111. 17. Ia Assyrian Kumgas lähetti Thar-
mnin, ja ylimmäisen Kamari palmelian, ja
RabSaten Lakixesta Kuningas Histian t»)gö,
suuren wäen kansi» Jerusalemiin: ja he nousit
jamenit Jerusalemiin: Ia nostuans jatulduan-
sa sinne, seisahdit he ylimmäisen kalalammi-
ton wesijuoxun tytönänä, polwun wieresä wa-
nuttajan pellolla. Es. 7: ~

iB. Ia kutzuit Kuningan: nun mcm Ella-
kin, Hilkkian * poika huonenhaldia heidän ty-
göns ulos, jaSebna kirjoittaja, ja loah A-
saphin poika Kantzleri. Esa. ;<i: ;. l. 22: »o.

19. Niin sanoi RabSake heille: sanotat nyt
Hissialle: niin sano se suuri Kuningas, Assy-
rian Kuningas: mitä on tämä turwa johon si-
nä luotat?

20. Ajattelettos (waikka ne owat tyhiat
puhet) neuwoa ja «voimaa olewan sotiaxes?
mihingä sinä sinus luotat, ettäs olet minusta
luopunut? .« .

21. Katzo, ios sinä uskallat sen säristyn ruo-
kosamvan* päälle Egyptistä? että se kuin noja

itzens sen päälle, se mene sisälle hänen käteensä,
ja läpitze pistä sen: niin on Phamo EgyptinKu-
ningas kaikille kuin luottamat hänen päällensä.

* Hes »9: 6.
22. Mutta jos te sanoisitte minulle: me us-

kallamme HERran meidän Jumalamme pääl-
le: eikö hän ole se, jonga korkeudet ja altarit
Histia kukistanut on? Ia sanoi ludalle ja Je-
rusalemille: tämän Almrin edesä kuin on Ie:
rusalemisi» pitä teidän kumartaman.

23. Lyö Ms nyt weto minun Herrani Assy-
rian Kuningan kansa: minä annan sinulle ta-
xituhatta hewoista, jos sinä taidat anda niitä
tuin niille mtzastawat.

24. Kuinga siis sinä taidat aja takaperin ph-

den päämiehen minun Herrani »vähimmistäpalwelioista? mutta sinä luotat sinus Egyptin
päälle, waunuin ja mtzasmiesten tähden.

25. Eli luuletkos että minä ilman HERratatähän paikkaan tullut olen, häwittämään tä-tä? HERm on minuUe sanonut: mene tata
maata wastan, ja hukum se.

26. Niin sanoi Eliakin» Hilkkian poika, ja
Sebna jaloah, NabSakelle: puhu sinun pal-
«veliais kansi» Syrian kielellä; sillä me ymmär-
rämme sen: ja älä puhu meidän kansamme
ludan kielellä, Kansan kuulden tuin muurinpäällä owat.

, 27. Mutta RabSake sanoi heille: ongo mi-
nun Herrani lähettänyt minun sinun Herrastygö eli sinun tygös, näitä sanoja puhumaan?
eikö enämmin niiden miesten tygö kuin muurin
päällä istumat, että heidän pitä syömän omaa
lokaansa ja juoman omaa mettänsä teidän
kansanne?

28. Niin seisoi RabSake, ja huusi korkialla
anella ludan kielellä, puhui ja sanoi: kuulkatsen suuren Kuningan ändä, Assyrian Kunin-
gan.

29. Näin sano Kuningas: älkät andako
Histian pettä teitänne: sillä ei hän woi wapah-
M teitä hänen käsistänsä.

30. Ia älkän andako Histia teidän tmwa-
M HERran päälle, sanoden: HERm on to-
tisesti pelastawa teitä, ja ei tämä Kaupungi
anneta Assyrian Kuningan käsiin.

31. Alkat kuulko Histiata; sillä näin sano
Assyrian Kuningas: Sopikat minun kansani,
jatulkat minun tygöni, niin jokamies on syö-
pä wiinapuustansa, jafikunapuustansa, ja on
juopa kalmostansa.

32. Siihenasti että minä tulen ja Wien teitä
siihen maahan, joka teidän maanne kaldainen
on, josa jywiä, wiinaa , leipää, wiinamäkiä,
öljypuita, öljyä ja hunajata on, nijn te elätte,
ja ette kuole: älkät kuulko Histiata, sillä hän
pettä teidän, kosta hän sano: HERm pelas-
ta meitä.

33. Ongo myös pakanoitten jumalatpelas-
tanet kukin maansa Assyrian Kuningan käsistä?

Es. >o: >°, ,1.

34. Kusa owat Hemathin ja Arphadin ju-
malat?
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malat? kusi» owat Sepharwaimin jumalat,
Henan ja Iwan ? owatto he Samarian pe-
lastanet minunkäsistäni?

N. Kusi» on joku taittein niidenmaatundain
jumalten smsi», tuin nmans on pelastanut mi-
nun kädestäni? että HERm nyt pelastais Je-
rusalemin minun kädestäni?

36. Ia Kansa »vaikeni, ja ei händä mitä-
tän wastanut; sillä Kuningas oli kästenyt ja
sanonut: ältat händä »vastatko.

37. Niin tuli Eliakin, Hilkkian poika huonen-
haldia, ja Sebna kirjoittaja, ja loah Asa-
phin poika Kantzleri Histian tygö rewäistyilla
«vaatteilla *; ja ilmoitit hänelle RabSaken sa-
nat. * 1 Mos. ,7: 29, 24. » Sam. i : n.

Matth. 26: 6s.

19. Luku.
1. Histias murheisansa lähettä Esajan tygö,

joka lohdutta händä. n Sanherib lähte pois
ja kirjoitta Histian tygö. ui. Histia rukoile
HlLßralda apua, ja saa siitä wakuturen. iv.
lLngeli lyö Assyrian leirisä 135220. miestä: San-
heribtapetan pojildansa.
1. Aoffa Kuningas Histia sen kuuli, rewäisi

hän waattcnsi», ja puki säkin ylönsä ja
meni HERran huoneseen. Es. 37: ».

2. Ia hän lähetti Eliakimin huonenhaldian
jaSebnan kirjoittajan wanhimmitten Pappein
kansi», puetettuna säkeillä Prophetan EsaianAmozin pojan tygö.

3. Ia he sanoit hänelle: näin sano Histia:tämä päiwä on waiwan, toran ja häwaisty-
xen päiwä: sillä lapset owat tullet synnyttämi-
ftlle, mutta ci ole »voimaa synnytta.

4' Jos HERra sinun lumalas kuulis kaik-
ki Rabsaken sanat, jongaKänen Herrans As-
syrian Kuningas on lähettänyt tänne, pilkka-
maan eläwäta Jumalata; että hän nuhtelishända niidensanain tähden kvin HERrasmunlumalas kuullut on : niin korota sinun rukou-xes niiden edestä kvin wielä jäänet owat.'

5. Koffa Kuningas Histian palweliat tulit
Esaian tygö ;

6. Sanoi Esaia heille: näin sanokat teidän
herrallenne? näin sano HERra: älä mitanpeljästy niiden sanain tähden kuins kuullut olet,

joilla Assyrian Kuningan palweliat minua ha-
wäisnet owat. Es. ,7: s.

7. Katzo, minä annan hänelle hengen, että
hän saa kuulla sanoman, ja palaja onmalle
maallensa: jaminä annan hänen kaatua mie-
kalla hänen maatunnasansil.

11. 8. Ia kosta RabSake palais, löisi hän
Assyrian Kuningan sotimasta Libnam wastan :

sillä hän olikuullut hänen mennexi Lakixesta poiS.
9. Ia kosta hän sai tuulla Thirhatasta E-

thiopian Kuningasta sanottaman: tatzo, hän
on mennyt sotimaan sinua wastan; niin hän
palais, ja lähetti sanan Histialle, ja andoi
hänelle sanoa:

io. Puhutat näin Histialle ludan Kunin-
galle, sanoden: älä anna sinun lumalas «vie-
tellä sinuas, jonga päälle sinä itzes luotat, ja
sanot: ei Jerusalem anneta Assyrian Kuningan
käteen.

ii. Katzo, sinä olet kuullut, mitä Assyrian
Kuningat tehnet owat kaikille maakunnille, ja
hukuttanet heitä t ja sinä palastettaisin ?

12. Owatko myös pakanoitten jumalat pe-
lastanet heidän, jotka minun Isäni hukuttanet
owat, Gosimin, Hamnin; niin myös Rese-
phin jaEdenin lapset, jotka Thelassaris olit?

13. Kusi» on Hemathin Kuningas, Arpha-
dinKuningas, Sepharwaimin, Henan jaI--
wan Kaupungin Kuningas?

m. 14. Kosta Histia oli ottanut kirjan sa-
nansaatmilda, ja lukenut sen; meni hän HER-
mn huoneseen, ja Histia lewitti sen HER-
ran eteen.

15. Ia rukoili HERran edesä, ja sanoi:
HERm Israelin Jumala, jota istut Kerubi-
min päällä", sinä olet ainoa Jumala kaikisa
maan »valdatunnisa: sinä olet tehnyt taiwan
ja maan. "

, Sam. : 4.
16. HGRra tallista korrva< jakuule, a-

wa HERra silmäs ja näe: jakuule San,
heribin sanar. joka ranne on
piltkamaan elarvära lumalara.

17. Se on tosi HERm, että Assyrian Ku-
ningat owat häwittänet pakanat ja heidän
maatundansi».

18. Ia owat heittänet heidän jumalansa tu-
leen; sillä ei ne ollet jumalab, mutta ihmisten

tät-
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kätten teot , puut jakilvet, sentähden owat he
ne hälvittänet.

19. Mutta nyt sinä HERra meidän Juma-
lamme, auta meitä hänen kädestänsä : että
kaikki maan waldakunnat tiedaisit, sinun HEr-
ra, oleman ainoan Jumalan.

20. Niin lähetti Esiua Amozin poika Histi-
an tygö, ja andoi hänelle sanoa : näin sano
HERra Israelin Jumala: minä olen kuullut
mitä minulda rukoillut olet, chanheribin Assy-
rian Kunigan tähden.

21. Nämät owat ne kuin HERra händä
»vastan puhunut on : Neitzy Zionin tytär katzo
sinun ylön, ja pilkka sinua, Jerusalemin ty-
tär wäändele päätänsä sinun jälkes.

22. Ketäs oletpilkannut jahawaisnyt? ketä
wastans olet korottanut anes? sinä olet nosta-
nut sinun silmäs sitä pyhää wastan Israelisa.

23. Sinä olet sanansaattaittes kautta hä-
»väisnyt HERraa, ja sanonut: minä olennos-
nut »vuorten kukkuloille minun lvaunueni pal-
joudella, Libanonin sitvuUe: minä tahdon ha-
kata maahan hänen korkiat Sedripuunsa, ja
»valitut hongans, ja mennä hänen wiimeiseen
majaansa, hänen ihanan mainionsa metzään.

24. Minä olen kaiwanut ja juonutmuuka-
laiset medet : ja olen kuiwannut kaikki piirite-
tyt ojat minun jalkapöydälläni. Es. 37: 25.

2;. Etkös ole kauka kuullut minun näitä teh-
nen, ja jo aika ennen näicä tvalmistanexi? nyt
olen minä sen andanut tapahtua, että wah-
watKaupungit pidäis kukistettaman häwinne-
xi kiwiroukkioxi.

26. Ia ne jotka siinä asumat, pidäis tule-
man heikoxi, peljästymän, häpeman ja tule-
man niinkuin ruoho kedolla, janiinkuin wiher-
jainen ruohon korsi katon päällä, ja niinkuin
kuiwettu oras ennen kuin se oljexi tule. Ps. 129: 6.

27. Minä tiedän sinun asuma sias, sinun
ulos jasisäUekäymises ; ja ettäs kiukuitzet mi-
nua wastan.

28. Ettäs kiukuitzet minua wastan, jasinun
ylpeydes on tullllt minun korwilleni; panen
minä rengani sinun sieramiis ja suitzeni sinun
suuhus, ja johdatan sinun sitä tietä myöden
takaperin, jotas tutitkin.

29. Ia tämä pitä oleman sinulle merkixi:

syö tällä ajastajalla * sitä kuin tasivanut ontoisella ajastajalla sitä tuin itzestäns kasiva f-mutta kolmannella ajastajalla kylwäkät ja lei-katkat, ja istuttakat wiinamätiä, ja syötät
heidän hedelmänsä. *Es.;7:z°. f, Mos. 2^:^

30. Ia jokaludan huonesta pääsnyt ja
nyt on, pitä wielä m»t alda juurtuman, ja yl-häldä hedelmöitzemän.

31. Sillä ne jäänet pitä käymän Jerusale-mista ulos, jaZionin wuorelda ne tuin pääs-
net owat. HERran Zebaothin tiiwaus tetenäitä. Es. 9: 7.

32. Sentähden sano HERra, Assyrian Ku-
ningasta näin: ei hänen pidä lulenmn tähänKaupungiin, eitä yhtän nuolda sinne ambua-
man: ei myös yhtän tilpe tuoman sen eteen,
ja ei yhtän mallia mtmdaman sen ymbärille.

33. Mutta hänen pitä sitä tietä palajaman,
jota hän tullut on: ja ei pidä hänen tähänKaupungiin tuleman, sano HERm.

34. Ia minä lvarjelm tämän Kaupungin ja
pelastan sen, minun tähteni, jaDawidin mi-
nun palweliani tähden.

IV. 35. Niin tapahtui sinä yönä, että HER-
ran Engeli meni ja tappoi Assyrian leirisä, sa-
ta tahdexantymmmdä, ja «viisituhatta miestä.'
Ia kosta he silloin warhain huommelmin nou-
sit, katzo, ne kaikki olit kuolluittm ruumit.

*
, Aika K.,»: 21. Es. 37: )s. Tob. 1: 21.

Syr. 42: 29. 1 Makk. 7: 41.
36. Ia Sanherib Assyrian Kuningas meni

matkaansa, palais ja oli Niniwesä.
37. Ia kosta hän rukoili Nisrotin hänen ju-

malans huonesa, niin hänen poikansa Adra-
Melct ja SarEzer tapoit hänen miekalla, ja
pakenit Ammein nmakundaan: jahänen poi-
kans Assarhaddon tuli Kuningaxi hänen si-aansa. Es. ,7:38.

20. LukU.
i. Histia sairastaisansa rukoile HERraa, j<

HERra lupa jatka hanen ikänsä, u Auringon
«arjo käy takaperin merkixi. ui- Histia osotta
BabelinRuningan palwclioilletawaransa :

jas ennusta hänelle Babelin fangiuden. iv. Hift
kia ryty HERran tahtoon ja kuole.
I. hilloin sairasti Histia kuolemallansa.' Ia
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Propheta Esaia Amozin poika tuli hänen ty-
gönsä, ja sanoi hänelle : näin sano HERra:
tOlmtta sinun ralois, sillä sinun pira n?r
kuoleman , ja ei elämän.

'

2 AikaK. 32: 24. Es. 3«: '.

2. Mutta hän käänsi kasivonsa seinän puo-
leen, rukoili HERraa, ja sanoi:

3. Ah HERra, muista että mina olen us-
kollisesti ja maalla sydämellä waeldanut sinun
edesäs, ja tehnyt mikä sinulle otollinen ollut
on: ja Histia itki hartasti.

4. Mutta kosta Esaia ei ollut wielä puoli
Kaupungiin käynyt ulos, tuli HERran sana
hanen tygöns, ja sanoi:

5. Palma, ja sano Histialle minunKansa-
ni päämiehelle: näin sano HERra sinun Isäs
Dawidin Jumala: minä olen kuullut sinun
rukouxes, janähnyt sinun kyyneles: katzo, mi-
nä parannan sinun: kolmandena päiwänä pi-
tä sinun menemän ylös HERran huoneseen.

6. Ia minä lisän sinun ikääs wiisitoistakym-
menda ajastaikaa, ja wapahdan sinun ja tä-
män Kaupungin Assyrian Kuningan kädestä:
ja»varjelen tämän Kaupungin minun tähteni,
ja minun palweliani Dawidin tähden.

7. Ia Esaia sanoi : luokat minulle fikuna-
rnpäle. Ia he toit ja panit paisuman päälle ,

ja hän tuli terwexi.
11.8. Histia sanoi Esaialle: mikä merkki sii-

hen on, että HERra minun paranda, ja että
minun pitä menemän kolmandena päiwänä
HERran huoneseen ?

9. Esaia sanoi : sinä saat tämän merkin HEr-
ralda, että HERra teke mitä hän sanonut on.
Pitäkö marjonkäymän kymmenen piirtoa edes-
räsin, taikka kymmenen piirtoa takaperin?

io. Ia Histia sanoi : se on kewiä että »varjo
käy edeskäsin kymmenen piirtoa: ei: mutta
että hän käwis kymmenen piirtoa takaperin.

11. Niin rukoili Esaia HERraa, ja hän
weti »varjon kymmenen piirtoa takaperin, jot-
ka hän oli käynyt «deskäsin Ahaxen Säjärisä.

Es. ;«:8. Syr 48: 31.m. 12. Silloin lähettißrodakßaledanVa-
ledanin poika Babelin Kuningas kirjoituxen ja
lahjoja Histialle: sillä hän oli kuullut Histiansittrastanexi. Es. 33: ~

15 Ia Histia tuuli heitä: ja osotti heille to
ko tawamhuonmst», hopian, kullan, tallit
tit, ja sen parhan öljyn, jakoto asehuoneissa
ja taitti mitä hänen mwaroisans oli. Ia ei
mitan ollut hänen huonesans jakaikesa hanen
wallasansi», jota ei Histia heille osottanut.

» Aika K. z»: 25, ;l.

14. Niin tuli Prophem EsaiaKuningas Hisi
kian tygö, ja sanoi hänelle: mitä nämät mie
het owat sanonet, jakusta he owat tullet sinun
tygös? Histia sanoi: he omat tullet kaukaiset-
da maalda, Babelista.

15. Hän sanoi: mitä he owat nähnet sinun
huonesas? Histia sanoi: he owat nähnet kaik
ti mitä minun huonesani on, ja ei ole mitä.,
minun tawaroisani, jom en minä heille osotta-
nut ole.

16. Niin sanoi Esaia Histialle: kuule HER-mn sanaa:
17- Katzo, aika tule, että kaikki sinun huo-

nestas, jakaikki mitä sinun esissäs koonnet o
mat tähän päiwään asti, wiedän pois Babe-
liin, ja ei jätetä mitan, sano HERm.

18. Ia myös lapset jotta sinusta tulewat,
jottassiität, otetan Camaripalwelioixißabe,
linKuningan huoneseen. Es. 39: 7.

Dan. 1: 18, 19.
19. Histia sanoi Esaialle: HERran sana

on hywä, jongas puhunut olet: ja sanoi wie-
lä: eikö se niin ole? kuitengin että rauha ja
ustollisuus minun aikanani olis.

iSam.;: 18. Es. ,9: 8.
20. Mitä enämbi sanomista on Hiskiasta, ia

hänen woimastansi», jamitä hän tehnyt on, ja
talalammitosta ja mesiruuhista, joilla hän wc
den johdattiKaupungiin: eikö se ole kirjoitet-
tu ludan Kuningasten Aikakirjasi»?

» AikaK 29: 1, ,c. l. 2,2: ;o.
21. Ia Histia nukkui Isäins kansa: ja Må-

naste hänen poikansa tuli Kuningaxi hänen
siaansa.

21. Luku.
l Manasse tule ludan Runingari, ,'a on per»

ki jumalaloin, n HERran ennustus ludan
perikadosta, m. Manasten «väkiwalda, ja kuo-
lema. iv. Arnon ludan Runingas Isäns kab
damen pahudesa, tapetan palwelioildansa.

Kk k i. Manasse



2. Kuningasten 2i. Luk.442
I. oli tahdentoistatymmmm ajastai-

<"l täinen tullesansi»Kuningaxi, ja hallitzi
wiisi ajastaikaa kudettakymmmdä Jerusalemi-
si» : hänen äitins nimi oli Hephziba.'

* 2 Aika K. ,;: i.

2. Ia hän teki pahaa HERran edesa, pa-
tanoitten kauhistusten jälken, jotka HERm
Israelin lasten edestä oli ajanut pois.

z. Hän rakensi korkeuxet jällens, jotka hä-
nen Isäns Histiakukistanut oli*; ja nosti Vaa-
lin Altarin, ja teki metzistön, niinkuin Ahab
Israelin Kuningas tehnyt oli s, ja kumarsi
toto taiwan sotajoukkoa, ja palweli niitä.

* l. ,8: 4. 1- ' Kun. 16: ;;.

4. Ia rakensi mnös Altarit HERran huo-
neseen, josta HERm sanonul oli: minä ase-
tan minun nimeni Jerusalemiin.

5 Mos. 12:5. 1 Kun. 8: 29. » Aika K. 7: '»-

5. Ia hän rakensi koko taiwalliselle sotajou-
kolle Altarit, molembiin pihoin HERran huo-neseen.

6. Ia käytti poikansa tulen läpitze *, ja otti
waarin linduin lauluista s ja merkeistä, ja piti
noitia ja merkkein sanoilta, ja teki paljo pa-
haa HERran edesä, jolla hän hänen »vihoitti.
*

; Mos ,8: »i. Icr. ;i: »5. 5 z Mos. 19: »6.
1 Sam. »z: 9.

7. Hän pani myös metzistöjumalan, jonga
hän tehnyt oli, huoneseen, josta HERm Da-
widille ja hänen pojallms Salomolle sanonut
öli: tähän huoneseen ja Jerusalemiin, jonga
minä walinnut olen kaikista Israelin sukukun-
nista, panen minä minun nimeni ijankaikkises-
ti. * *

2 Sam. 7: >o , Kun. 8: iy. Ps. 1,2: iz.
8. Ia ei liikuta enämbi Israelin jalkoja sii-

tä maasta, jonga minä heidän Isillens anda-
nut olen: jos he ainoastans pitämät ja teke-
wät taitti tuin minä heille kästenyt olen: ja
kaiken sen lain kuin minun palweliani Moses
heille kästenyt oli.

9. Mutta ei he totellet sitä: waan Manasse
»vietteli heitä, niin että he teit pahemmin tuin
pakanat, jotka HERm Israelin lasten edes-
tä häwittänyt oli.

11.10. Silloin puhui HERra palwelioittens
Prophetain kauttta, ja sanoi:

11. Että Manasse ludan Kuningas on nä-

mät kauhistuxet tehnyt, jotta pahemmat owattuin kaikki ne kauhistuxet, joita Amorrerit teh-net owat, jotka hänen edelläns olit: ja onmyös saattanut ludan simdiä tekemään epä-
jumalillansa. * * Icr. 15: 4.

12. Sentähden sano HERm Israelin lv,mala näin: katzo, minä saatan
dan ja Jerusalemin päälle, että kuka ikananssen kuule, pitä hänen molemmat korwansa soi-
man. * '

1 Sam.,: ,1. Ie»-. 19: ~

13. Ia minä wedän Samarian mittaus nuo-
ran Jerusalemin ylitze*, ja Ahabin huonenpainomimn, ja wirumn Jerusalemin niinkuin
astiat mirutetan: ne mirutetan ja käätän tu-
mollensi». * Es. ,4- 11. Wal w. 2: 8.

14. Ia minä hyljän ne jäänet minun peri-
misestäni, ja annan heidän mihamiestmsä kä-
siin, että heidän pitä oleman kaikille wihollisil-tens simlixi jaryostöxi.

15. Että he teit sitä kuin paha oli minun sil-mäini edesä/ ja owat minun wihoittanet, siitäpäimästä, jona heidän Isänsä läxit Egyptistä,
tähän päiwään asti.m. 16. Ia Manasse «vuodatti myös paljo
wiatoinda »verta, siihenasti että Jerusalem siel-
dä ja tääldä täynäns oli; ilman niitä syndejä
joillahän ludan saatti syndiä tekemään, että
he teit pahaa HERmn edesa. l. 24:», 4.

17. Mitä enämbi Manassesta sanomista on,
jakaikista kuin hän tehnyt on, ja niistä sonneis-
ta kuin hän teki: eikö ne ole kirjoitetut* ludanKuningasten aikakirjasi» ?

'

2 AikaK,,,: 2, ,c.
18. Ia Manasse nukkui Isäinsä kansi», ja

haudattin huonensa yrtimrhaan *, joka oli li-
siin yrtitarha: ja hänen poikans Arnon tuli Ku-
ningaxi hänen siaansa. *

» Aika K.;,: 20.
iv 19. Kahden ajastaikainm tolmatmkom-

mendä oli Arnon tullesans ludan Kuningaxi,
ja hallitzi kaxi ajastaikaa Jerusalemisi»'': hänenäitinsä nimi oliMesulemethHazurin tytärlot-
basta. '

2 Aika K.;,: 2,.

20. Ia hän teki sitä kuin HERralle ei kel-
wannut; niinkuin hänen Isänsä Manasse teh-
nyt oli.

21. Ia hän waelsi kaikkia niitä teitä kuin
hänen Isänsä waeldanut oli: japalweli epmu-

mall-
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malita, joita hänen Isäns palwellut oli, ja
kumarsi niitä. ,

22. Ia luowui HERrasta hänen Isäinsä
Jumalasta; ja ei waeldanut HERran tiellä.

23. Ia Amonin palweliat teit liiton händä
wastan, jatapoit Kuningan omasi» huonesan-
sa. 2 Aika K. 33: 24.

24. Mutta maakunnan Kansi» löi kaikki ne
kuoliaxi » jotka olit liiton tehnet Kuningas A-
monita wastan. Ia Kansa teki losian hänen
poikansa Kuningaxi hänen siaansa.

25. Mitä Arnon enämbi tehnyt on : eikö se
ole kirjoitettu ludan Kuningasten Aikakirjasi»?

26. Ia hän haudattin omaan hautaansa li-
san yrticarhasa: Ia hänen poikansa losia tuli
Kuningaxi hänen siaansa.

22. Luku.
~ losia aimo Runingas ludasa, parannutta

HERran huonen. v. Ruulduansa luettaman
sitä papilda Hilkialda löyttyä lakikirjaa, lähel-
tä prophetissan Huldan tygö kysymään HER-
ralda neuwoo. iv Hulda ennusta ludalle on-
nettomuutta : ei kuitengan losian aikana hä-
nen nöyryttämisensä tähden.
l. loosia oli tahdexan ajastaikainm tullesansi»

Kuningaxi, ja hallitzi yhden ajastajan
neliättäkymmendä Jerusalemissa *: hänen äi-
tinsä nimi oli ledida Adajan tytär Boztachis-
M. '

» Aika K. 2.4: '.

2. Ia hän teki sitä tuin HERran edes oli
telmollinen: ja waelsi taitella hänen Isänsä
Dawidin tiellä, jaei poikennut oikialle eli »va-
semmalle puolelle.

3. Mutta Kuningas losian kahdexandena
»vuonna toistakymmmdä, lähetti Kuningas
Saphanin Azalian pojan Mesullamin pojan
kirjoittajansa, HERran huoneseen, sanoden:

4. Mene ylimmäisen Papin Hilkian tygö,
ja anna hänen lukea se raha kuin HERm huo-neseen tuotu on; jonga owmwartiatKansalda
koonnet owat. 1.12:4,5,11.

5. Että ne annettaisi!» teettäille, jottaHEr-
ran huoneseen asetetut owat: ja he andaisit
työwäelle, jotta työtä tekewät HERmn huo-nesa, ja parandawat mitä HERmn huonesa
muwennut on.

6. Sepille, mkendaille, muumille, janiil-

le jotka hirsiä ja »vuoltuja kiwiä ostaman pitä,
huonen pamnnuxexi.

7. Waan ei kuitengan yhtän lukuapidä heil-
dä »vaadittaman niistä rahoista, jotta heidän
käsiins owat annetut; waan heidän pitä ustol-
lisesti niitä toimittaman.'

' l. 12: 15. 2 Aika K ,4: i».
11. 8- Ia ylimmäinen Pappi Hiltia sanoi

Saphanille kirjoittajalle: minä löysin Lakikir-
jan * HERran huonesta: jaHilkia andoi kir-
jan Saphanille, ja hän luki sen.

* 5 Mos. ,1: 24.
9. Ia Saphankirjoittaja tuliKuningan ty-

gö, ja ilmoitti Kuningalle asian, jasanoi: si-
nun palwelias owat koonnet ne rahat jotta
HERran huonesa löylyt owat, ja owat ne
jakanet työwäelle, jotta asetetut owat HER-
mn huoneseen.

io. Ia Saphan kirjoittaja ilmoitti Kunin-
galle, ja sanoi: Hiltia Pappi andoi minulle
yhden kirjan: ja Saphan luki sen Kuningan
edesä.

11. Kosta Kuningas tuuli Lakikirjan sanat,
rewäisi hän waattensa.

12. Ia Kuningas kasti Pappia Hilkiata, ja
Ahikamia Saphanin poikaa, ja Akboria Mi-
kajan poikaa, ja Saphania kirjoittajaa, ja
Asajata Kuningan palweliaa, sanoden:

, Aika K. ,4: 20.

13. Mengät ja kysytät HERmlda minun
puolestani, Kansan ja koko ludan puolesta,
tämän kirjan sanoista joka löytty on: silla se
on suuri HERran wiha joka meidän päällem-
me syttynyt on, ettei meidän Isämme ole
kuuliaiset ollet tämän kirjan sanoille, että he
olisit tehnet niitä kaikkia tuin siinä meille kir-
joitetut olit.

14. Niin meni Pappi Hiltia, Ahitam, At-
bor, Saphan ja Asaja Prophetissan Huldan
tygö, Sallumin Thituan pojan emännän,
Harhamin pojan, waatetten »vartian (ja hän
asui lerusalemis toisella puolella): ja he pu-
huit hänelle.

m. 15. Mutta hän sanoi heille: näin sano
HERm Israelin Jumala: sanotat sille mie-
helle jota teidän minun tygöni lähettänyt on:

16. Näin sano HERm: tatzo, minä jaa-
Kkt 2 tal.
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tan onnettomuden tähän siaan, ja hänen asu-
waisillensa; kaikki Lain sanat, kuin ludanKuningas lukenut on.

17. Että he owat luopunet minusta, ja sui-
tzuttanet wieraille jumalille, wihoittain minua
kaikilla heidän kättensä töillä : sentähden syttyy
minun wihani tätä siaa wastan, ja ei pidä
sammutettaman.

18. Mutta ludan Kuningalle, joka teidän
lähettänyt on kysymään HERralda, pitä tei-
dän näin sanoman: näin sano HERra Israe-
lin Jumala, niistä sanoista kuins kuullut olet.

19. Että sinun sydämes on pehminnyt ja olet
sinus nöyryttanyt HERran edesä, kostas kuu-
lit mitä minä sanoin tätä siaa ja hänen asuwai-
sians wastan, että heidän pitä tuleman hälvi-
tyxexi ja kirourexi : Ia olet repinyt
ja olet itkenyt minun edesäni, niin olen minä
myös kuullut sen, sano HERra.

20. Sentähden, katzo, kokoon minä sinua I-
säis tygö, ettäs kootan rauhasi» hautaas; ett-
ei sinun silmäs näkisi kaikke sitä onnettomutta,
kuin minä tälle sialle saatan. Ia he sanoit sen
Kuningalle jällens.

23. Luku.
~ Jostatuetta lakikirjan, jauudista liitonHlLr-

ran kansa, n Juuritta ulos kaiken epäjumalan
palweluxeN koko maakunnasta, m pitä pää-
siäistä: aja kaikki noidat ulos; waan ei sittek-
kän HERran wiha lakka. iv. losian loppu,
ja hänen 2. poikansa loahaxen ja lojakimin
onneloin hallitus.
1. l>a Kuningas lähetti : ja kaikki wanhim-

mat ludasta ja Jerusalemista, kokoun-
NUit hänen tygönsä. * *

- Aika K. 34: 29.
2. IaKuningas meni ylös HERran huo-neseen ja kaikki ludan miehet ja Jerusalemin

asuwaiset hänen kansansa, Papit ja Prophe-
tat, ja kaikki Kansa, pienet ja suuret : ja luet-
un heidän korwaisi» kuulden kaikki liittokirjan
sanat, jokaHENran huonesta löytty oli.

l. 22: z.
z. Ia Kuningas seisoi yhden patzan tykö-

nä ', ja teki liiton HERran edesä, että heidän
piti waeldaman HERran jälken, j.apitämän
hänen kaffyns, todisturens ja saatyn/a kqikes-
ta sydämestänsä, ja kaikesta sielustansa, että

heidän piti pitämän nämät liiton sanat, jotta
kirjoitetut olit tasa kirjasi». Ia taitti Kansamielistyi siihen liittoon. l. „: ,4.

n. 4. Ia Kuningas kasti Hiltiam ylimmäij,
ta Pappia, jaPappeja toisesta wuorosta, ja
owenwartioita, otta HERmn Templista kaik-
kinaiset kalut *, jotka Vaalille, metzistölle ja
laitelle taiwalliselle sotajoukolle tehdyt olit f:
ja hän poltti ne ulkona Jerusalemin edefäKid-
ronin laxosa, ja niiden luhta tannettin sieldö
BethEliin. " Syr 49: ;. l) 2Kun. 2,: 7.

5. Ia hän otti epäjumalten papit pois Ajot-
ta ludan Kuningat asettanet olit suitzutta-
maan torteuxifa, ludan Kaupungeisi», ja ym-
bärins lerusalemita: jane jotta suitzutit Vaa-
lille, Auringolle, ja kuulle ja plHneteiUe,,j<»
kaikelle taiwalliselle sotajoukolle, f , Os. 10:5.

Zeph. l: 4. Kun. 21: ;.

6. Ia andoi wiedä metzistön * HERran
huonesta, ulos Jerusalemista, Kidronin ojan
tygö, japoltti sen Kidronin ojan tykönä, ja
musersi tuhwaxi, ja heitti sen tuhwan Kansan
lasten hautoin. *»AikaK. ,4: 4.

7. Ia kutisti huomin huonet, jotta olit
HERran huonen tykönä, joisi» waimot kudoit
huoneita metzistölle.

H. Ia hän totois kaikki Papit ludan Kau-
pu«geista,ja saastutti korkeuxet joisi» papit sui-
tzutit, Gebasta BerSebaan asti. Ia hän ku-
kisti porttein korkeuxet*, jotka olit Josuan
Kaupungin päämiehen portin wajasa, joka oli
»vasemmalle puolella Kaupungin porttia sisälle
mmnesä. ' Jer. n: ,;.

9. Ei kuitengan korkeusten papit uhrannet
kosta»» HERran Almrilla lerusalemisa; mut-
ta söit kaldiaista leipää heidän weljeinsäkeskellä.

io. Hän saastutti myös Tophetin, jota on
Hinnomin lasten laxosa; ettei yxikän täyttäisi
poitaans jatytärtänsä mlen läpitze, Motetille.

. 11. Ia otti ne hewoiset pois, jotta ludan
Kuningat Auringolle asettanet olit, HERran
huonen fisälletäymiseen, Nethan Meletin Ka-
maripalwelian majan tykönä, jotaoli Esikau-
pungeisa: jaAuringon rattat poltti hän tulesi».

12. Niin myös Altarit, jotkakaltoin päälle*
Ahaxen Salis olit, jotta ludan Kuningat,
tehnet olit. Ia ne Altarit, kuin ManaD tch-

nyt
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nyt oli, niisä kahdesti HERran huonen piha-
sass, särkiKuningas; japakeni sieldä, jaheitti
heidän Mhkans Kidronin ojaan. » Jer. 19: ,3.

Zeph 1: 5. 1-,Kun. »1 : 5.
13. Ia ne korkeuxet jotta Jerusalemin edes

olit, oikialla puolella Mashithin «vuorta, jot-
ka Salomo IsraelinKuningas mkendanut oli
AstharotilleZidonin kauhistuxelle, jaKamoxelle
Moabin tauhistuxelle, jaMiltomille Ammonin
lasten kauhistuxelle'; ne saastutti myösKunin-
«as. * 2 Mos. 23: ,4. i Kun. «: 5, 7

14. Ia särki patzat, ja häwitti metzistöt*:
ja täytti heidän siansa ihmisten luilla.

'
» Mos ,4: 13 4 Mof. 33 - 52. s Mof. 7: f.

15. Niin mnös VethElin Altarin, sm kor-
keuxen kuin lerobeam Nebathin poika tehnyt
oli, jota Israelin saatti syndiä tekemään *:

hän kutisti sen Altarin ja korkeuden; ja poltti
korkeuden, surwoen tuhwaxi, ja poltti myös
metzistön. * , Kun 12: »8.

16. Ia losia käänsi hänens, ja näki ne hau-
dat jotka olitwuorella, lähetti ja andoi tuotta
luut haudoista, ja poltti ne Almrilla, ja saas-
tutti sen i HERmn sanan jälken,kuin Juma-
lan mies hautanut oli, joka nämät niin ennen
puhunut oli. 1 Kun. 13: ». » Aika K, 34: 5.

17. Ia hän sanoi: mikä haudan merkki tä-
mä on kuin minä näen? IaKaupungin Kan-
sa sanoi hänelle: se on sen Jumalan miehen
hauta, joka Juvasta tuli, ja näitä huusi, kuius
tehnyt olet Marille BethElisä. 1 Kun. 1,: 3°.

18. Ia hän sqnoi: anna hänen maam, ja
älkät yxikän liikuttako hänen luitansa. Näin
tulit hänen luunsa wapahdewxi sen PropheMn
luiden kansa, jokaSamariasta tullut oli.

»3- Ia losia pani myös kaikki torteustenhuonet SamarianKaupungisa pois, jotka Is-raelin Kuningat tehnet olit wihaa tehoittaxm-sa: ja teki heidän kansans peräti niin kuin hänBethElisä tehnyt oli. '
20. Ia hän tappoi kaikki korkeusten papit,

kuin siellä olit Almreilla, ja poltti ihmisten luut
niiden päällä: japalais Jerusalemiin. "

»AikaK. 34: s»'<l.m. 2i. Ia Kuningas täffi kaikke Kansa ja
sanoi: pitäkät HERralle teidsn lumalallenePääsiäistä; niinkuin kirjoitettu on tämän lii-

ton kiriäsi». , Mof. I» : ;» «c. 5 Mos. is : 2

, Aika K. ?<?: i.

22. Sillä ei yhtän Pääsiäistä ollut niin pi-
detty tuin tämä, Duomarein ajasta jotka olit
duominnet Israelia; jakaikkein Israelin Ku-
ningasten jaludan Kuningasten aikana.

23. Mutta kahdexandena toistakymmenende-
nä Kuningas losian wuonna, pidättin tämä
Pääsiäinen HERralle Jerusalemisi».

24. Ia losia pertais kaikki noidat, merk-
kein tulkitziat, kuwat ja epäjumalat, ja kaik-
ki kauhistuxet tuin nähtin ludan maalla ja
Jerusalemisi»; että hän pidäis Lain sanat*,
jotta kirjasi» kirjoitetut olit, jongaPappi Hil-tia löysi HERran huonesta. *

, Mos. 19: 31.
l. 2°: 27. s Mos. ,8: 11. Es. 8: 19.

2?. Hänen wertaisms ei ollut uxikän Kunin»
gas ennen händä, jotaniin kaikesta sydämes-
tänsä, kaikesta sielustans, ja kaikesta lvoimas-
Mnsi», hänens käänsi HERran Mgö, kaiken
Mosexen Lain jälken: ja hänen jälkens ei mllut
myöskän hänen kaltaistansa.

26. Kuitengin ei käändynyt HEßm wihans
suuresta julmudesta, jolla hän ludan päälle
»vihoitettu oli, kaikkein kehoitusten tähden, joil-
la Manasse hänen kehoittanut oli.

27. Ia HERM sanoi: minä heitän myös
ludan pois minun kasivoini edestä * niinkuin
minä Israelin heittänyt olen: ja hyliän tämän
Kaupungin jonga niinä walinnut olen, Jeru-
salemin, ja sen huonm josta minä puhunut 0-
len: minun niineni on olewa siellä.

1,-24:), 4.
IV. 28. Mitä ellämbi losiasta sanomista on,

ja kaikista kuin hän tehnyt on; eikö se ole kir?'
joitettu ludan Kuningasten Aikakirjasa?

29. Hänen ajallans matkusti Phamo Nekö
Egyptin Kuningas, Assyrian Kuningasta was-
tan Phmtin wirmn tygö '; mutta Kuningas
losia meni händä wastan, ja se tappoi hällen
Megiddosa, sittekuin hän ossnähnyt f hänen.
*

, Aika K. ».5: »o. Jee.46: ». f 2 Kun. 14: z.
ZO. Ia hanen palwelians weit hänen kuol-

luna pois Megiddosta, ja weit hänen Jerusa-
lemiin , ja hautaisit hänen omaan hautaansa*.Ia maan Kansa otti loahaxen losian pojan,

KkkZ woi-
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woitelit jateit hänen Kuningaxi Isänsä siaan.s

*
2 Aika K. ,5: »4. -s!. ;6:i.

31. Kolmen ajastajan «vanha kolmattakym-
mendä oli loahas kosta hän tuli Kuningaxi,
ia hallitzi kolme Kuukautta Jerusalemisi». Hä-
nen äitinsä nimi oli Hamuml, Jeremian ty-
tär Libnasta.

32. Ia hän teki pahaa HERran edesä; niin-
kuin hänen Esissänskin tehnet olit.

33. Mutta Phamo Nekö sitoi hänen kiinni
Riblalhisi» Hamathin maalla, ettei hän halli-
lössi Jerusalemisi»: ja pani sakko «veron maan
päälle, sata leiwistätä hopiata, ja leiwistän
kuldaa.

34. Ia Pharao Nekö teki Eliakimin losian
pojan Kuningaxi hänen Asansa losian siaan,
ja muutti hänen nimensä lojakimixi; mutta
loahaxen hän otti ja wei Egyptiin, siellä hän
kuoli.

35. Ia lojakim andoi Pharaolle hopian ja
kullan; kuitengin lasti hän maan merollisexi,
andamaan hopiata Phamon kästyn jälken:
itzekungin maakunnan Kansan teki hän me-'
rollisexi woimansi» perästä hopiaan jakuldaan,
Pharaolle Netolle andarmsi».

36. WiioenkolmatMkymmmen ajastajan
wanha oli lojakim kosta hän Kuningaxi tuli,
ja hallitzi yxitoistakymmmdä ajastaikaa Jeru-
salemisi» *: hänen äitinsä nimi oli Zebuda Pe-
dajan tutär Rumasta. * 2 Aika K. 36 - 5.

3-7. Ia hän teki pahaa HERmn edesä; niin-
kuin hänen Isänskin tehnet olit.

24. Luku.
1. ludan waiwa Manassen syndein tähden:

Jojakimin kuolema, ja hänen poikansa lojaki-
nin huono hallitus, n. lerusale»n piiritetän
rtebukadnezarilda, ja Jojakin parhan wäen
kansa wiedän fangixi Badeliin. in. Zidekian
wiimeisen ludan Rllningan toimetoin menetys.

i. aitanansa noustNebtjt.adNezarßa-
belin Kuningas: ja lojMm tuli hänel-

le alemmaisexi kolmexiwuodexi; mutta hän
käänsi itzens, ja erkani hänestä.

* »Aika K. 36: 6.
2. Ja HERra andoi tulla häsim päällens

sotawaen Kaldeasta, Syriastaf Moabistq ja

Ammonin lapsista, ja andoi ne tulla ludeqau
hukuttamaan händä ; HERran sanan jälken,
niinkuin hän oli. puhunutpalweliainfa Prophe-
tain kautta. " 'l. 2<>: 17. t. 2»: .s.

1.23:27. Jer. 13: 9.
3. Mutta st tapahdu» Juvalle HERran sa-nan jälken, että hän heitä heittais pois kasiwolns edestä; Manassen syndein tähden kuinhän tehnyt oli. 1.,i: 11.

4. Ia myös wiattoman weren tähden jonga
hän »vuodatti, ja täytti Jerusalemin wiatto,
malla merellä*: sitä ei HERra tahtonut an-
da andexi. * l. «: is.

5. Mitä enämbi lojakimista sanomista on,
jakaikista hänen teoistansa ; eikö st ole kirjoi-
tettu ludan Kuningasten Aikakirjasi» ?

l Aika K. 36: 4. .
6. Ia lojakim nukkui Isäinsä kansa: ja

hänen poikans lojakin tuli Kuningaxi hänensiaansa. .
,

7- Ia Egyptin Kuningas ei lähtenyt enä
maaldansa, sillä Babelin Kuningas oli ha-neidä ottanut kaikki pois mitä EgyptinKunin-
gan oma oli, Egyptin ojasta Phratin wiirtaan
asti.

8. Kahdexantoistakymmenen wuotinen oli
lojakin tuUesans Kuningaxi, ja hallitzi kosine
Kuukautta lerusalemisa : hanen äitins ninst
oli Nehustha Elnathanin tytär Jerusalemista.

9. Ia hän teki pahaa HERran edesä; niin-
kuin hänen Isänskin tehnyt oli.

11. 10. Silloin matkustit NebukadNezarin
Babelin Kuningan palweliat ylös Jerusale-miin: jaKaupungi piiritettin. Dan.,:,.

11. Ia NebukadNezar Babelin Kuningas,
tuli Kaupungin tygö; ja hänen palweliMsa
piiritit sen:

i2. Niin lojakin ludan Kuningas meni äi-
tinensä Babelin Kuningan tygö, jahänen Pal-
mellansa, ja ylimmaisens, sa KamaripalnA
ansa. Ia Babelin Kuningas otti hänen kah-
dexandena hänen waldakundanfa wuonna.

13. Ia hän otti kaiken tawaran HEZlraldhuonesta, jaKumngan huonesta: jarikkoi kaik-
ki kullaiset astiat, jotka Salomo Israelin Ku-
ningas oli HERran Templiin andanut tehdä,
niinkyjnHjWraMhunu.toli, . .

1.2°:i7. Es)?: s.
. 14. I"
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14. Ia «vei toto Jerusalemin, taitti ylim-

mäiset, taitti »voimalliset sotamiehet, kymme-
nen tuhatta fangia, ja taitti puusepät, ja rau-
tasepät pois *: niin ettei yhtäkän jäänyt, waan
töihimmät kansasta maalle. "

, Sam. ,3: 19.
15. Ia wei lojatinin, ja Kuningan äitin,

Kuningan emännät, ja hänen Kamaripalwe-
liansa pois Babeliin. Ia ne woimalliset maal-
da, wei hän myös Jerusalemista fangina Ba-
beliin. 2 Aika K. 36: 10.

16. Ia kaikki wätewätmieket, seitzemän tu-
hatta, ja tuhannen puuseppää jarautaseppää,
kaikki wäkewät sotamiehet: Ia Babelin Ku-
ningas wei heidän fangina Babeliin.

Icr. 52: 28.
ui. 17. Ia Babelin Kuningas asetti Ma-

thanian hänen setänsä Kuningaxi hänen siaan-sa, ja muutti hänen nimensä Zidetiaxi.
Jer. 37: ».

18. Phden wuodenwanha tolmattatymmen-
dä oli Zidetia * tullesans Kuningaxi, ja halli-
tzi yntoistatymmmdä »vuotta Jerusalemisi».Hänen äitinsä nimi oli Hamutal Jeremian ty-
tär Libnasta. *iAika K. 3:15. »AikaK. 36: 11.

Ie»-, 52: 1.

19. Ia hän teki pahaa HERran edesä; niin-
kuin Jojakin myös tehnyt oli.

20. Sillä se tapahdui niin Jerusalemin ja
ludan kansa HERmn »vihasta, sihenasti et-
tä hän heitti heidän pois kastvoins edestä. Ia
Zidekia erkani Babelin Kuningasta.

25. LttkU.
l Jerusalem on piirityren alla ja elaturen

puuttesa. n. Zidekia fangitan: Lempii polde-
tan: koko Raupungi häwitetän: tawara ja wä-
ki wiedän Vabeliin. m. Gedalia jätetän haldi-
«xi, joka tapetan Ismaelilda. lv. lojakin kun-
nioitetan Nabelisa.
1. «>iin tapahtui yhdexändenä hänen walda-

kundans wuonna, kymmendenä päiwä-
nä kymmenennellä Kuulla, että NebukadNe-
lar Babelin Kuningas tuli kaiken wäkensä kan-sa Jerusalemin eteen ', ja he sioitit heitäns seneteen : jarakensit saarron joka taholda sen ym-
barille. '

, Aika K. 36: 17.
2. Ia niin oli se Kaupungi piiritetty Kunin-

gas Zidekian ensimmäiseen wuoteen asti toista-
tymmendä. Jer 39: i- l.5»: 4.

3. Mutta yhdexännellä Kuukaudella, tuli
sangen suuri naltäKaupungiin; niin etteimaa-
kunnan Kansalle mitan syömistä ollut.

Jer. 52: 6.
11. 4. Niin kukistettin Kaupungi, jakaikki

sotamiehet pakenit yöllä ulos porttitietä, nii-
den kahden muurin wälildä, jotamene Kunin-
gan trydimaahan (waan Kalderil olit ymbäri
Kaupungita) ja hän (») pakeni sitä tietä
myöden tasaiselle kedolle. (») Kuningas.

5. Mutta Kalderein fotawäti ajoiKuningas-
ta takaa, ja he käsitit hänen lerihon kedolla:
jakaikki sotamiehet jotka hänen tykönäns olit,
olit hänestä hajonnet.

6. Mutta Kuningan he otit kiinni, ja weit
hänen Babelin Kuningas tygö Riblathiin: ja
he duomitzit hänen.

7. Ia he tapoit Zidekian lapset hänen sil-
mäinsa nähden ': japuhkaisit Zidekian silmät,
ja sidoit hänen karilla wastitahleilla ja weit
Babeliin. * Jer. 39:6.

8. Seitzemändenä päiwänä »viidennellä Kuu-
kaudella, se on yhdexästoistakymmmes Nebu--
kadNezariN Babelin Kuningan aiastaika; tuli
NebuzarAdan .huowin päämies Babelin Ku-
ningan palwelia , Jerusalemiin.

9. Ia poltti HERran huonen ja Kuningan
huonen: ja kaikki huonet Jerusalemista, niin
myös kaikki suuret huonet, poltti hän tulella.

iO. Ia kaikki Kalderein somwäki jotka huo-
win päämiehen kansa olit, Hrjit muurit tuin
Jerusalemin ymbärillä olit.

.

11. Mutta muun. Kansan joka Mnyt oli
Kaupungiin, ja ne jolta Babelin Kuningan
tygö paennet olit, m sen-muun yhteisen Kan-san weiMbUMAöan huowin päämies pois.

12. Ia niitä halwimbia maatlmnasa jättl
huowin pasmies, wltMMm ° miehixi ja vel-
domiehixi,

13. Mutta/Kaldetit särjit waffiset patzat
HERran huonesa, ja istuimet, jawastimeren
joka HERmn huones ja weit niiden
waffen BahMn. *

, K.»«t>/: I". »7:19.
?4< Ia padat, lapiot, weitzet, lusikat", ja

kaikki
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kaikki wastiset astiat, joillapalweltin, otit he
pois. '

1 Kun. 7: 50.
15. Huowin päämies otti myös pannut ja

maljat, jotka olit kokonans kullasta ja ho-
plasta.

16. Kaxi patzasta, yhden meren, ja istui-
met jotkaValomo oli andanut raketa HER-
ran huoneseen; joita wastiastioita ei taittu
kaikkia punnita.

17. Pxi patzas oli kahdexantoistakymmendä
kynärätä korkia, jasen. kruunu * oli myös »vas-
kesta, joka kruunu oli kolme kynärätä korkia,
ja werkko ja Granatin omenat ymbäri kruu-
nun olitkaikki wastesta: tainkaltainen oli myös
toinen patzas werkkoinensi». f "

1 Kun. 7 - 16.
2 Aika K. 3: 15. -x Icr. 5,: 21.

18. Ia huowin päämies otti Papin Sera-
jan siitä ensimäisestä wuorosta, ja Papin Ze-
phanian toisesta wuorosta; jakolme owenwar-
tiata. 4 Mos. 3.

19- Ia yhden Kamarihaldian otti hänKau-
pungista, joka oli sotawäen haldiaxi asetettu,
ja wiisi miestä niistä kuin seisoit aina Kunin-
gan edesä, jotkaKaupungista löyttin : Ia So-
pherin sodanpäämiehen , joka maan Kansan
opetti sotimaan; niin myös kuusikymmendä
miestä maan mäestä, jotkaKaupungista löyttin.

20. Nämät otti NebuzarAdan huowin ylim-
mäinen, ja wei Babelin Kuningan tygö Rib-
lathiin.

21. Ia Babelin Kuningas löi ja tappoi ne
Riblatisa Hemathin maalla. Näin wietin Ju-
da pois maaldansa.m. 22. Mutta sen mäen päälle kuin ludanmaasa jäljellä oli, jonga NebukadNezar Ba-
belin Kuningas jättänyt oli , asetti hän Geda-
lian Ayikamin pojan Haphanin pojan.

Iti. 40: 5, 3.

23. Kosta kaikki sotajoukkoin päämiehet ja
muut kuulit Babelin Kuningan korottanenGedalian, tulit he Gedalian tygö Mizpaan:
Ismael Nethanian poika, ja lohanan Kare-
ahn poika, ja Seraja Thanhumethin Neco.
phathiterin poika, jalaesanja Maekathin poi-
ka, heidän miehinensä.

24. Ia Gedalia wannoi heille ja heidän mie-
hillensä, ja sanoi heille: älkät peljätkö ollaKal-
derin alimmaisna: pysykät maasi» , ja palwel-
kat Babelin Kuningasta, niin te menestytte.

25. Mutta stitzemännellä Kuukaudella tuli
Ismael Nethanian poika, Elisaman pojanKu-
ningallisesta sugusta, ja kymmenen miestä hä-
nen kansans , ja tapoit Gedalian * ja ne Ju-
valaiset jaKaldealaiset jotka hänen kansans o-
lit Mizpaasi». * Icr. 41: ~

26. Niin nousi kaikki Kansi» sekä suuret että
pienet, jasotawäen päämiehet, ja tulit Egyp-
tiin : sillä he pelkäisit Kaldealaisia.

IV. 27. Seitzemändenä ajastaikana neljattä-
kymmendä, sittekuin lojakin ludan Kunin-
gas oli »viety pois, seitzemändenä päiwänä kol-
mattakymmendä, toisella Kuukaudella toista-
kymmendä otti Emil Merodak Babelin Ku-
ningas cnsimäisnä waldakundans wuonna lo-
jaklnin ludan Kuningan ylös fangihuonesta.

Jer 52: 31.
28. Ia puhui hänen Kansans ystäwällisesti:

ja asetti hänen istuimens ylemmä niiden Ku-
ningasten istuimita , jotkahänen tykönäns olit
Babelisa.

29. Ia muutti hänen fangeudens waattet:
ja hän söi aina hänen tykönäns kaiken elinai-

kansa.
30. Ia määräis hänelle hänen osansa, hä-

nelle aina jokapäiwäKuningalda annetta,kaik-
kena hänen elinaikanansa.

Toisen Kuningasten Kirjan loppu.

Ensimäinen Aika Kirja
Josa Kirjoitetan:

l- Kansan alusta japolwilugusta, hamasta enfimälsestä Ihmisestä, Babelin fangeuteen asti: Adomif-
ta min Abrahamiin, Isoakin ja latobiinasti, kap. i. «. z. 4. 5. d. 7. 3. V. «.Hei,
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U. Heidin ensimeisestä Kuninga stans Saulista, hänen onnettomasta sodastansa Philisterejä wastan, kuin»

«« ha» myös on poikinensa tapet», rvaldalunda otettu po»S, hänen tottelemattomudensa tähden HERraa
»astan, ja annettu Dawibllle, lap. 10.

m. Kuningas Dawidista ja hänen teoistansa, kirjat» loppuun asti, l. Kuinga hän on Kuningaxi woidel-
tu, ja hänen Sangareistansa, kap. ii. 12. 2. Kuinga hän rakensi HCRran Arkille majan lerufalemisa, on
«nbanut sinne noula HERran Arlin, ja asettanut soittomiehiä HERralle, tap. 13. 15» »6.17. 3. Sotinut
ymbärinsolewaisten maalundain kansa, heitä woittanut ja werollisexi tehlwt, lap. 14. lk. ie/. 2a. 4. Pa-
hoin tehnyt Kansan lukemisesa, tap. «l. 5. Koonnut kalua, j» neuwonut poikaans Salomota rakmdamaan
HERralle huonetta, säätänyt Lewitain, Pappein, soittaitten jaowenwartioiden jä»-jestyxen, kuinga he wuo-
eoin piti ottaman virastansa waarin, kap. 22. 23. 24. «5. 26. 6. Hänen Rubtinoisians ja neuwonaudaisian-sa, tap. »7. 7. Mitä hän on andanut Templin rakennuxexi, neuwonut Kansaa ja poikaansa hänen wiitisei-
stllänst, ja kuollut, tap. 28. 29.

i< Luku.
i patriarkain polwiluku Adamista tuoahan,

ja Noahsta Abrahamiin asti. n Abrahamistaesaun ja Israeliin asti. m. Vsaun sikiät, ja
lLdominRuhtinat.
i. dam, Seth, Enos. » Mos. 5:3.

2. Kenan, Mahalaleel, lared.
3. Henok, Methusala, La»nek.

4. Noe, Sem, Ham ja laphet.
1 Mos 9: 18.

5. laphetin lapset: Gomer, Magog, Ma»
dai, lawan, jaTubal : Mesek jaThims.

1 Mos. ,»: ».

6. Gomerin lapset: Astenas, Riphat ja
Thogarma.

7. Niin myös lawanin lapset: Elisa, ja
Tharsisa: Kitim ja Dodanim.

8. Hamin lapset: Kus, Mitzmim, Put ja
Kanaan. 1 Mos. 10: s.

9- JaKusin lapset: Seba, Hewila, Sab-
cha, Raema ja Sabtheta: jaRaeman lapset:
Skeba ja Dedan.

10. Kus siitti Nimrodin : tämä rupeis ole-
maan woimallinen maalla. i Mos. ,«: 8.

i». Mizraim siitti Ludim, Anamim, Leha-bim, Naphtuhim:
12. Niin myös Pattusim ja Kastuhim; jois-

ta Philisterit owat tullet, jaKaphthorim.
iz. Kanaan siitti Zidonin esikoisensa, jaHe-thin.
14- Niin myös lebusin, Amorin ja Ger-gosin.
15- Ia Hewin, Arkin, jaSinin.
16. Ja Arwadin, Zemarin ja Hemathin.
17. Semin lapset: Elam, Assur, Arphak-

sad, Lud, ja Aram: Uz, Hul, Gether jaMa-
sek. 1 Mos. 10: ».

iB. Arphaksad siitti Salahn: jaSalah siit-ti Eberin. i Mof. 11: 14.
19. Eberille oli syndynyt kaxi poikaa: yhden

nimi oli Peleg, että hänen aikanans oli maa
jaettu, jahänen weljens nimi oli loktan.

i Mos. 10: »5.
2Q. loktan siitti Almodadin ja Salephin :

Hazarmawethin ja larahn.
21. Hadoramin, Usalin jaDiklan.
22. Ebalin , Abimaelin ja Skeban.
23. Ophirin, Hemilän jalobabin: Nämät

owat kaikki loktanin lapset.
24. Sem, Arphaksad», Salah.

' iMos. ii: 10.

25. Eber, Peleg, Regu.
26. Serug, Nahor, Tharah.
27. Abram, se on Abraham. > Mof. ,7: s.
11. 28. Abrahamin lapset: Isaak* ja Is-mael f *

I Mos. 2.: ~ z. -f I Mos. 16: 15.
29. Nämät owat heidän sukukundansa: Isimaelin esikoinen Nebajoth, Kedar, Adbeel ja

iMos.»s:i,.
30. Misina, Duma, Masa, Hadad,a The.ma.
31. lethur, Naphis jaKedma: Nämät o-

wat Ismaelin lapset.
32. Keturan Abrahamin toisen emännän lap.

set kuin hän synnytti: Simran, loksan, Me-dan, Midian, lesbak jaSua: ja loksiminlapset : Skeba jaDedan. 1 Mos ,5: ~

33- Midianin lapset: Epha, Epher, Henok,Ablda, ja Eldaa. Nämät owat kaikki Ketu.ran lapset.
Lll 34- Ia



34., Ia Abraham siitti Isaakin. Isaakinlapset olit Esau ja Israel. , Mos. »5: »5, ,6.
m. 3;. Esaun lapset: Eliphas, Reguel, le-us , laelam jaKomh. > Mos. ,6: ~ »c.
36. Eliphan lapset: Theman, Omar, Ze-phi, Gaethan, Kenas, Thimna jaAmalek.
37. Reguelin lapset: Nahath, Semh,Sam-

mah ja Missa.
38. Seirin lapset: Lothan, Sobal, Sibe-

on, jaAna: Dison, Ezer jaDisan.
> Mos. ,6: »<,.

39. Lothanin lapset: Hori jaHomam: Mut-
ta Lothanin sisar oli Thimna.

40. Sobalin lapset: Alian/Manahath, E-
bal, Sephi jaOnam. Sibeonin lapset owat:
Aja ja Ana.

41. Anan lapset, Dison. Disonin lapset:
Hammm, Esban, lethmn jaKaran.

42. Ezerin lapset; Bilhan, Saewan, Jac-
kan. Disanin lapset: Uz ja Aran.

43. Nämät owat Kuningat jotka hallitzit
Edomin maalla, ennenkuin yrikän Kuningas
hallitzi Israelin lasten seasa: Bela Beorin poi-
ka; jahänen Kaupungins nimi oli Dinhaba.

1 Mos. »6: zi, »c.
44. Ia kosta Bela oli kuollut, tuli lobab

Semhn poika Vozmsta Kuningaxi hänen
siaansa.

45. Koffa lobab oli kuollut, tuli HusamKuningaxi hänen siaansa, Themalaisten maal-
da.

46. Koffa Husam oli kuollut, tuli hauen
siaansa Kuningaxi Hadad Bedadin poika, jo-
ka löi Midianiterit Moabiterein kedolla: Ia
hänen Kaupunginsa nimi oli Awith.

47. Koffa Hadad oli kuollut, tuli hänen
siaansa Kuningaxi Samla Mazrekasta.

48. Koffa Samla oli kuollut, luli Saul
Rehobothin wirmn tyköä Kuningaxi hanen
siaansa.

49. Koffa Saul oli kuollut, tuli BaalHa-
nan Ahborin poika Kuningaxi hänen siaansa.

50. Kosta BaalHanan oli kuollut,, hallitzihänen siasans Hadad, ja hänen Kaupungins
nimi oli Pagi: Ia hänen emändäns nimi oli
Mchetabeel Matreoin tytär Mesahabin tyttä-
ren.

;i. Kosta Hadad oli kuollut, olit Ruhtinatse Ruhtinas Thimna, se Ruhti>nas Alja, se Ruhtinas letheth:
* I Mss. ;6 : 40.

52. Se Ruhtinas Oholibama, se RuhtinasEla, se Ruhtinas Pinon.
53- Se Ruhtinas Kenas, se Ruhtinas The-man, se Ruhtinas Mibzar.
54. Se Ruhtinas Magdiel, se RuhtinasIram: Nämät olvat Edomin Ruhtinat.

2. Luku.
l Israelin pojat yhteisesti; ja lu-

dan polwilut?u erinomaisesti, Dawidiin asti,Hä-
llen nepaistensä kansa..: l». Raledin hPmokurl»
da. m. Rirjat learimin asuwaiset jakirjoitta-
jat laberesa.
i.«>ämät owat Israelin lapset": Ruben,

«" Simeon, Lewi, »a Juda, Isastar, ja
Sebulon. *

i Mos, 46: 8, »c.
2. Dan, Joseph, jaBenjamin, Naphtali,

Gad, ja Asser.
3. ludan lapset: Ger, Onan, Sela, ne

kolme synnytti hänelle Suhan tytär se Kana-
nealainm. Ia Ger ludan esikoinen oli paha
HERmncdesä, sentähden tappoi hän hanen.

1 Mos ?8: ), 7. l. 46: 12.

4. Ia Thamar hänen miniänsä, synnytti
hänelle Perezen jaSemhn *: niin että ludan
lapsia oli kaikkians wiisi. * 1 Mos ,8: »9, ;°.

5. Perezen lapset: Hezron jaHamul.
6. Semhn lapset,: Simti, Ethän, Hc-

man, KalkoljaDam: ja heitä kaikkians oli
myös wiisi.

7. Karmin lapset: Akar, joka Israelin mm-
helliseri saatti, ryhtyjänsä kirottuun. Jos. ?-. >

8. Ethanin lapset, Azaria.
9. Hezronin lapset, jotka hänelle owat syn-

dynet: lemhmeel, San, jaKalubai.
io. Ram siitti Aminadabin: Aminadab siitti

Nahessonin ludan lasten paamjehen.
*

4 Mos. 1: 7. Ruth. 4-. '9. Matth. 1 : 4.
ii. Nahesson siitti Salman: Salma siitti

Boaxen.
12. Voas siitti Obedin: Obed siitti Isäin.
13. Isai siitti* esikoisms Eliabin: toisinA-

binadabln, kolmannen Siluean. 1 Sam. ><.- >°>

14. Nel-

450 i. a. but.i. Aika
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14. NeljännenNethaneelin, wllomiiciißad-

damin.
15. Kuudennen Ozemin, ja seitzemännm Da-

widin. 1 Sam. 17: il.

16. Ia heidän sisarensa olit Semja jaAbi-
gail. Serujan lapset: Abisai *, Joab ja A-
sael, ne kolme. *

, Sa,n. 6.
17. Ia Abigail synnytti Amasan; jalether

Ismaeliteri oli Amasan Isa.
li. 18. Kaleb Hezronin poika siitti hänen e-

mändäins Asuban ja lerigotbin kansa; ja nä-
mät owat hänen lapsens: lessr, Sobab ja
Ardon.

19. Ia koffa Asuba kuoli, otti Kaleb hänel-
lms Ephmthin, joka synnytti hänelle Hurin.

20. Hur siitti Urin, ja Uri siitti Vezaleelin.
»Mos. »>: 2.

21. Sitte meni Hezron Makirin Gileadin
Isän tyttären tygö, ja nai hänen, koffa hän
oli kuudenkymmenen ajastaikainm: ja hän syn-
nytti hänelle Segubin.

22. Ia Segub siitti lairin: ja hänellä oli
kolmekolmattakymmmdä Kaupungita Gilea-
din maatunnasa.

23. Mutta Gesur ja Aram sait heilda lai-
rin tyläc *, Kenathin ja hänen tyttärms, kuu-
sikymmmdä Kaupungita: kaikki nämät owat
Makirin Gileadin Isän lapset. *4 Mus. ,2: 41.

24. Kosta Hezron oli kuollut Kalebin E-
phmtasi»; niin Hezronin emändä Abia synnytti
hänelle Assurin Thekoan Isan.

25. Ia IfmhmeeliUa Hezronin esikoisellaolit lapset: hänen esikoisens Ram: jaBuna,
Oren, Ozem ja Ahia.

26. Ia lerchmelilla oli «vielä toinen emän-
dä, hänen nimens oli Atam: hän on Ona-
min äiti.

27. Ia Ramin lemhmeelin esikoisen lapset:
Maaz, Jämin ja Eker.

2«. Ia Onamilla olit lapset, Samai ja
lada: Samain lapset, Nadab ja Abisur.

29. Ia Abisurin.emännän nimi oli Abihail:
ja hän synnytti hänelle Mbanin ja Molidin.

30. Nadabin lapset: Seled ja Appaim: IaSeled kuoli lapsitoinna.
3'. Ia Appaimin lapset: lisei: ja liseinlapset: Sesan: S.esamn lapset - Ahelai.

32. Ia ladanin Samain weljen lapset
lecher ja Jonathan. Ia lether kuoli lapsi?,
toinna.

33- Ia Jonathanin lapset Peleth ja Sasi»:nämät olvat lemhmeelin läpsit.
34. Sesanilla ei ollut yhmn poikaa, mutta,

tyttäritä. Ia Sesanilla oli Epypnlainm pal
«veliä, hänen nimens oli larha.

35. Ia Sesim,andoi larhalle hänen
liallensa tyttärms emännäxi: hän synnytti hä-
nelle Athain.

36. Athai siitti Nathanin: Nathan siitti
Sabadin.

37. Sabad siitti Ephlalin: Ephlal siitti O-
bedin.

38. Obed siitti Jehun: Jehu siitti Asarian.
39. Asaria siitti Halezin: ja Halez siitti El-

leasan.
40. Elleasi» siitti Sissemain: ja Cissemai

siitti Sallumin.
41. Sallum siitti lekamian: ja lekamia

siitti Elisaman.
42.. Kalebin lemhmeelin weljen lapset, Me-

si» hänen esikoisens; hän on Siphin Isä: ja
Maresan Hebronin Isän lapset.

43- Ia Hebronin lapset: Komh, Thapuah
Rekem ja Sama.

44. Sama siitti Rahamin lorkamin Isan:
jaRekem siitti Samain.

45. Ia Samain poika Maon: ja Maon
oli Vethzurin Isä.

46. Ia Epha Kalebin waimo synnytti Ha-
ranin, Mosanin ja Gasexen: ja Haran siitti.Gasexm.

47- Ia lahdainin lapset: Rekem, lotham/
Gesan,. Pelech, Epha ja Saaph.

48. Maeka Kalebin waimo synnytti Sebe-
rin ja Thirhenan.

49- Ia hän synnytti myös Saphin Mad-
mannan Isan, ja Sewan Mahbenan Isän,
jaGibmn Isän: Ia Aksa oli Kalebin tytär.

Jos 15: '6.
50. Nämät olit Kalebin lapset Hurin pojan

Ephmtan esikoisen: Sobal, Kiriath leari-min Isa.
;i. Salma Bethlehemin Isa: Hareph Beth-

gaderin Isä.
Lll 2 52»1a
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52. Ia Sobalilla Kiriachlearimin Isälläoli poikia , Haroe , HatziMenyhot.
m. 53. Ia Kiriachlearimin sukukunnat:

lethriterit, Puthiterit, Sumahiterit ja Mis-
railerit. Heistä owat ne Zaegachiterit ja Es-ihoaliterit tullet.

54. Salman lapset, Bethlehem ja Netopha-
literit, loabin huonen Kruunut: japuoli osaa
Manahtitereist owat Zareitherit.

55. Ia kirjoittajain sukukunnat kuin asuit
labexesa , owat Thireachiterit , Simeachite-
rit, Snkathiterit. Nämät owat Kinityerit,
jotka owat tullet Hamathista Rekabin huonen
Isästä.

3. Luktt.
i. Dawidin lapset. « Salomonin lapsistalu-

dan Runingat Vabelin fangeuteen asti. m. Ie»
konian lapset fangeuden alla ja jälken.
i. g«ämät olit Dawidin pojat, jotka hänelle

syndynet olit Hebronisi» *: An,non esi-
koinen jota synnyi Ahinoamista lesreeliterista,
toinen Daniel Abigailista Karmeliteristä.

'2 Sam. ): ~

2. Kolmas Absalom Maekan poika Thai-
main Gessurin Kuningan tyttären: neljäs A-
doniah Hagithin poika.

3. Wiides Sephathia Abitalista: kuudes
lethemm, hänen emännästans Eglasta.

4. Nämät kuusi owat hänelle syndynet He-
bronisi». Ia hän hallitzi siellä seitzemän wuot-
ta, ja kuusi Kuukautta: mutta Herusaiemisahallitzi hän tolmmchättatymmenda ajastaikaa.

5. Ia nämät owat hänelle syndynet lerusa-
lemis*: Simea, Sobab, Nathan, ja Sa-
lomo, ne neljä BathSuasta Ammielin tyttä-
restä. * »Sam. 5; '4-

6. Sitte lebehar, Elisama ja Eliphaleth.
7. Nogah, Nepheg, ja lapia.
8. Elisama, Eliava, Elipheieth; ne yhderän.
9. Nämäl owat kaikki Dawidin pojat; il-

man muiden waimoin lapsim. Ia Thamar'
oli heidän sisarensa. '

2 Sam.,,: ~

11.10.Rehabmm * oli Salomon poika: hä-
nen poikans Abita f hänen poikans Assa, hä-
nen poikans losaphat. '

'Kun »: 41.
Matth 1:6. -Z-1 Kun. ,4- ?>.

11. Hänen poikans loram', hänen poikans

Ahasia, hänen poikansa loas. *,«„». ,:,z
12. Hänen poikans Amasia *, hänen

kanS Asaria, hänen poikansa lotham.
*

2 Kun ,2: 2,.

n. Hänen poikans Ahas ', hänen poikans
Histia, hänen poikansa Manasse.

* 2KU». 15: i«.
»4. Hänen poikans Arnon, hänen poikansa

losia. »Kun. 2!: 26.
15. Mutta losian pojat olit, esikoinen lo-hanan ', toinen lojakim j, kolmas Zedekia§,

neljäs Sallum. *
, Kun. 2,: 2«.-z- 2 Kun. ,;: '4. § » Kun. 24: ,7.

16. Mutta lojakimin lapset: lekania HH,
nm poikansa, Zidekia hänen poikansa.

ili. 17. Mutta lekonian sen fangitun lap-
set': hänen poikans Smlthiel.

* 2 Kun. 24: 6, Jer. 22: ;o.
18. (Hänen poikans) Maltimm, Phada»

ja, Senmzar, letamia, Hosama, Nedabia.
19. Phada,an pojat, Zerubabel ja Simei:

Zerubabelin pojat Mesullam ja Hanania, ja
heidän sisarens Selomith.

20. Hesuba, Ohel, Berekia, Hasadia, Iv«
sabHesed: ne wiisi.

21. Hananian pojat Pelathia, ja Jesaja:
Rephajan pojat, Arnan pojat, Obadian po-
jat, Sekanian pojat.

22. Mutta Sekanian lapset: Semaja:la
Semajan lapset: Hattus, legml, Bariah,
Nmria, Saphath; ne kuusi.

23. Nmrian lapset; Elioenäi, Histia, As-
ritam; ne kolme.

24. Elioenain lapset: Hodajewa, Eliasib,
Plaja, Atub, lohanan, Delaja, jaAnani:
ne seitzemän.

4. Luku.
l ludan lawiambi beimokunda perezestä ja

Selästä, ja niiden asundo. n. Simeonin lap-
set ja heidän urhollisildensa.
laudan lapset: Perez', Hezron, Känni,

Hur ja Sobal. '

i M°s.,«: «?>

l. 4<l: ,2. ,Ma K. 2:4.
2. Mutta Rmja Sobalin poika siitti la-

hathin: lahath siitti Ahumain ja Lahadm:
namat owat Zorathiterein sukukunnat.

3. Ia
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, Ia nämät Ethamin Isän: lesreel, les-

ma, ledbas, ja heidän sisarens.nimi oli Haz-
Pnuel Gedorin Isä, ja Eser Husan

Isä. Nämät owat Hurin lapset, sen ensimai-
sen Ephmtan pojan Bethlehemin Isän.

~ Mutta Ashurilla Thekoan IsM* ol» ka,
rj emändätä, Helm jaNaera.

», Ma K2:
6. Ia Naera synnytti hänelle Ahusamin, He-

vherin, Themin, Ahastharin: nämat owat
Naemn lapset.

7. Mutta Helmn lapset: Zereth, lesohar
ja Ethnan.

8. Mutta Koz siitti Anubin jaHasobeban:
ja Aharhelin Harumin pojan sukukunnat.

9. Mutta laebez oli kuuluisambi hänen wel-
jejänsä; ja hänen äitinsä kutzui hänen laebez,
sillä hän sanoi: minä olen hänen synnyttänyt
kiwulla.

10. Ia laebez rukoili Ijmelin jumalata,
ja sanoi: jos sinä minua hywin siunaisit ja le-
witäisit minun maani rajat, ja sinun kätes o-
lis minunkansani, ja asetassit sitä pahaa, ettei
se minua waiwaisi. Ia Jumala andoi tapah-
tua niinkuin hän rukoili.

ii. Mutta Kalub Suahn weli siitti Mehirin;se on Esthonin Isä.
i2. Mutta Esthon siitti Bethßaphan, Pa-

stan, Thehilincm IrNahaxen Isän: Nämät
owat Rekan miehet.

13. Kenaren lapset: Othniel* ja Saraja:
Olhnielin lapset, Hathath.

*los. n:»?. Duom.,: 5.
14. Ia Meonathai siitti Ophmn, ja Sara-

ja siitti loabin laxon seppäin Isän: sillä he o-
lit puusepät.

i;. Kalebin* lephunnen pojan lapset: Iru,
Ele» jaNaam: Elan lapset, Kenas.

*
4 Mos. ,2: 12.

16. lehalelin lapset: Siph, Sipha, Thi-ria ja Asiireel.
17. Eftan lapset: lether, Mered, Epher ja

Jalon: ja hän (») siitti Mirjamin, Samain,lesoahn, Esthemoanin Isän.
(») ni« Meredin emanoä. v. ,z.

i». Ia hänen emändans Judia synnytti Ie-

redin Gedorin Isän, Heberin Sokon Isän,
lekuchielin Sanoahnlsän: Nämät owat Vi-
thian Pharaon tyttären lapset, jonga Marco
otti.

19. Hodijan emännän Nahamin Kegilan
Isän sisaren lapset: Garmi ja Esthemoa,
Maekathiteri.

2c». Ia Simonin lapset: Amnon, jaRin-
na, Benhanan, jaThilon. lezein lapset : So-
heth jaBenSohech.

2i. Selan * ludan pojan lapset: Er Lekan
Isä, Laeda Maresan Isä, ja liinainkutojan
sugut Astean huonesa. '

, Mos.;«:
22. Niin myös lokim, jaKoseban miehet,

loas ja Saraph, jotka herrat olit Moabisa
jalasublakemisa : nämät owat wanhat asiat.

23. He olit sawenwalajat, ja asuit moisioi-sa jaumbiaidoisa, jaKuningan tykönä työnsä
tähden, siellä he asuit.

ui. 24. Simeonin lapset *: Nemuel ja Jä-
min , larib , Serah , Saul. *

1 Mos. 46:10.
25. Sallum hänen poikans : Mibsam hänen

poikans, Misma hänen poikansa.
26. Mutta Misman pojat olit: Hamuel hä-

nen poikansa, Sakur hänen poikans, Simei
hänen poikansa.

27. Simeillä oli kuusitoistakvmmendä poi-
kaa jakuusi tytärtä : mutta hänen weljillens ei
ollut monda lasta : sillä kaikki hänen sukukun-
dans ei enändänyt heitänsä niinkuin ludanlapset.

28. Ia he asuit BerSebasi» ', Molodasa
jaHazarSualisa. ' Jos '9: 2.

29. Ia Bilhasa ja Ezemisä ja Tholadisi».
30. Ia Bethuelisä, ia Hormasa ja Sikla-

giia.
3,. Ia VethMarkabothisa jaHazar Sumi-sa, Vethßirisä, ia Saaraimisa. Nämät olit

heidän Kaupunginsa, Dawidin hallituxeenasti.
32. Ia heidän kylänsä' Emm, Äin, Ri«n-

mon, Thoken ja Asan : wiisi Kauplmgita.
33- Iakaikki ne klstät jotka olit niidenKau-

pungein ymbäristöllä Vaaliin asti. Tämä on
heidän asumasians ja sukukundans heidän kes-kenänsä.

34. Ia Mesobab, lamlek, ja losath A-
masian poika.

Lilz 35. Joel
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35. Joel ja Jehu losidian poika, Serajan

pojan. Askelin pojan.
?6. laekvbah, lesohajah, Asa-

jah, Adiel Isineel ja Venajah.
37- Ia Ziza Sivhin poika Alonin pojan,

I«dajan pojan, Simrin pojan, Semahn po-
j>»n,

zB. Nämät nunitettin päämiehixi heidän su-
fukulldains seasa:, ja heidän Isäins huone ha-
joitti ilzens paljouden tähden.

Zy. Ia menit pois ja tulit haman Gedoriin
'asti itäiselle puolellelaxoa; etzimään laiduinda
lanibaillensa.

40. la' he löysit lihmvan ja hywän laitui-
n,en', ja maan joka oli awam ja lawia, rau-
ballinöttia lewollinen: silla Hamin lapset olit
ennen siöllä'asunet.

s. Ia ne kuin niminomattain kirjoitetut o-
lit, tulit Histian ludan Kuningan aikaan, ja
lve löit niiden muiden majat, ja Meonitat kuin
sieldä löyttin, ja häwitit heidän hamaan ta-
Mn panvään asti , ja asuit heidän siallansa :

silla siellä olit laituimet heidän lambaillensa.
42. Ia silloin meni heistä liki wiisisataa mies-

tä, joM olitSimeonin lapsista, Seirin wuo-
relle: ja Platia, Nearia, Rephaja, ja Usiel
liscin lapset, olit heidän päämiehensä.

43. Ia tapoit ne kuin olit paasnet ja jäänet
Anialekitereistä ; ja asuit siinä tähän päiwään
asti.

5. Luku.
1. Rubenin esikoisuden kadotus, lapset, ja so-

ta Hagantereitä wastan. il, Gadin ja puolen
Manassen volwiluku, uljus jaasundo. m. Nai
den kolmen snkllkunnan siirtämys 2lssyriaan.

L lMubenin Israelin esikoisen lapset: silla hän
hän oli msimäinen poika'"; mutta että

hän Isansa »vuolen saastutti f, annettin hänen
esikoisudensa Josephin Israelin pojan lapsille §:
ja ei hän ole polwilugusa luettu esikoisexi.
'

i Mos. l?: ,2. ti Mos. ,5:2,. § i Mos. 48: 5.
-i"l 1 Mos. 49: 4.

2. Silla Juda oli «voimallinen weljeinsä sea-
sa, japaäruhtinat owat hänestä : ja Josephil-
la on esikoisuus.

3. Niin öwät Rubenin Israelin msimässgn

pojan lapset', Hanot, Pallu, Hezronin ja
Karmi. '

1 Mos. 46: ?. , Mos. 6: ,4.
4 Mos. 26: s.

4. Ia Joelin lapset: Semaja hänen poi-
kans, Gog hänen poikans, Simei hänen poi-kansa.

5. Hänen poikansa Mika, hänen poikans
Reajah, hänen poikansa Vaal.

6. Hänen poikansa Bemh, jonga Thilgatl)Pilnesser Assyrian Kuningas wei fangin':
hän oli Rubeniterein paaruhtinas.

'

2 Kun. 15: 29.
7. Mutta hänen »veljensä heidän sukutun,

dainsi» jälken, koffa he heidän sukukunnisanspolwllukuun luettin; pidit he lejelin jaZaka-rian heidän pääruhtinasnansa.
8. Ia Bela Amxm poika, Seman pojan,

Joelin pojan: hän asui Aroerisä haman Ne-
boon ja Baalmeoniin asti.

9 Ia asui itään päin siihenasti kuin tullan
korpeen, Phmtin wirmn tyköä; sillä heidänkarjans oli pallo mändonyt Gileadin maalla.

10. Ia Saulin ajalla sodeit he Hagarite-
reitä «vastan, niin että ne langeisit niiden kät-
ten kautta: jahe asuu heidän majoissansa, kai-
kes itäisesa puolesi» Gileadin maata.

11.11. Ia Gadin lapset asuit" juuri heidänkohdallans Basanin maasa Saltaan asti.
* Jos,;: 24.

12. Joel ylimmäinen, Saphan toinen, lae-
nai jaSaphath Vasanisi».

13. Ia heidän weljens heidän Isäinsä huo-
nen jälken, Mikael, Mesullam, Seba, lo-
rai, laekan, Sia ja Eber, seitzemän.

14. Nämät owat Abihalin lapset Hurin po-
jan, Jaroahin pojan, Gileadin pojan, Mikae-
lin pojan, lesisain pojan, lahdon pojan Bil-
sin pojan.

15. Ahi Abdielin poika, Ginin pojan, oli
päämies heidän Isäins huonesa.

16. Ia he asuit Basanin Gilmdisa, ja hä-
nen kylissänsä, ja kaikisa Saronm esikaupun-
geissa, haman heidän mjoins asti.

17. Nämät olit kaikki luetut polwillikmm
lothamin* ludan Kuningan, ja lerobea-
min f Israelin Kuningan aikana.

* 2 Kun. 15: 5. f 2 Kun. 14: »;.

18. Rv-
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S. Rubenin lapset,. Gaditerit ja plloli Ma-
nassen sukukundaa, jotta olit urholliset miehet,
joitakilpenä miekkaakannoit, jataisit jouhen
jännittä, ja olit oppinet sotimaan; joita oli
neljä wiidettätymmendä tuhatta, seitzemän sa-
taa ja kuusikymmmdä, jotta kelpaisit sotaan
menemään." >

19. Ia koffa he läxit sotaan Hagaritereitä!,
lethuria, Naphesta * ja Nödabia wastan. .

* i Mos. 25: 15.,
20. Niin he autettin niitä wastan) ja Hugl»

tilerit annettin heidän käsiinsä, Mkaikki tuin
heidän kamans olit: silla he huusir JunM
lan tMo ftdasi»/ ja hän heidän ru-
touxensa, errä he väneen. ;

21. Ia he weit heidän karjansa pois, wiisi
tymmmdä tuhatta Kamelia, kaxi sata ja «vii-
sikymmendä tuhatta lammasta, taxi tuhatta
aasia; niin myös sata tuhatta Ihmistä. '

22. Sillä siellä langeis monda haawoitettu-
na, erra lora oli lumalalda. Ia he Äftlit
niiden siasi» fangiuteen asti. .

2 Kun.,?: ; 6.
23. Ia puolen Manassen sukukunnan lapset

asuit maasa; Vasanista haman Baal Her-
moniin ja Seneriin, ja Hermonin »vuoreen
afts: sillä heitä oli m olida. .'

'

24. Ia nämät olit päaruhtinat heidän I-säins huonesa: Epher) lisei, Eliel, M-jel,
Jeremia, Hodawia, lahdiel, wäte«vät ja
»voimalliset miehet, ja kuuluisat päaruhtinat
heidän Isäins huonesa.m. 2;. Ia kosta he syndia I-säins lumalata wastan , ja teit huoruitu nm
den Kansain epäjumalain kansa maasa,
tuin Jumala oli häwittänyt heidän edestänsä.

*, Kun. ,7:7.
26. Niin herätti Israelin Jumala PhulinAssyrian Kuningan hengen, ja Thilgath Pil-nesserin AssyrianKuningan hengen, ja «veiRu-

beniterit, Gaditerit, ja puolen Manassen su-
kukundaa pois; ja wei heidän Halahn, Ha-boriin ja Hamhn, ja Gosanin wirmn tygö,
ha<nan tähän päiwään asti. 2 Kun. 15: 19,29.

6. Luku.
' Z.ewin lapset, ,'a heistä tullut ylimmäiset

papit fangeuteen asti. v. L.ewin kolmen pojan

lapset. ili. Dawidin Z. weisajata. iv. Aaronin
poikain toimitus, ja ylimmäiset papit, Salo
mon aikaan asti: ja heidän Raupunginsa.

i.czewin lapset: Gerson, Kahath jaMemri.
» Mos. 46: 11. 2 Mos. 6: ,6. 4Mos. 26:57.

1 Aika K. »;: 6.
2. Mutta Kahathin lapset: Amrcun, Zese-

har, Hebron ja Usiel.
3. Ammmin* lapset: Aaron,! Moses ja

Mirlam: Aaronin lapset: Nadab, Abihu,
Elmzar ja Ithamar. '

» M°s. 2-.,.

4. Eleazar siitti Pinehaxen: Pinehas siitti
Abisuan.

5. Abisua siitti Buutin: Buuti siitti Min.
6. Usi siitti Srmjan: Semja siitti Äiera-

jothin.
7. Merajoth siitti Amarian: Amaria siitti

Ahitobin.
8. Ahitob siitti Zadotin *: Zadok siitti Ahi-

mazin. '

2 Sam. 8: 17. l. ><: 27.

9. Ahimaz siitti Asarian: Asana, siitti
hananin.

10. lohanan siitti Asarian, joka oli Pappi
siinä huonesa; jongaSalomorakensi Jerusale-
misi».

11. Asana siitti Amarian: Amaria siitti A-
hitobin.

12. Ahitob siitti Zadokin: Zadok siitti Sal-
lumin.

13. Sallum siitti Hilkian Hilkia siitti A-
sarian. * 2 Kun. «: 4.

14. Asana siitti Semjan: Scraja siitti lo-
zadakin.

15. lozadak myös mmi pois, silloin kosta
HERm andoi ludan ja Jemsalemm «vietä
fangina NebukadNezarin kautta. 2Kun n.

11. ,6. Lewin lapset: Gerson, Kahath jss
Memri.

17. Ia nämät olit Gersonin lasten' nimet.
Libni ja Simei. *

2 Mof. 6: 17.
18. Kahathin lapset: Ammm, lezehar, He-

bron ja Usiel.
19. Memrin lapset: Maheli. ja Muusi: M

mat owat Lewitain sukukunnat heidän Minsseasa.
20. Gersonin poika oli Libni, hänen poikan-sa lahath, hännn poikans Sima.

21. Ha-
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2i. Hänen poikans loah, hänen poikans

Iddo, hänen poikans Semh, hänen poikan-
sa leathmi.

22. Kahathin lapset.hänen poikans Amina-
dab, hälim poikansa Komh, hänen poikans
Asslr.

23. Hänen poikans Elkana, hänen poikans
Abiasaph, hänen poikans Ass,r.

24. Hänen poikansa Thahath, hänen poi-
kans Uriel, hanen poikans Usta, hänen poi-
kans Saul.

25. Elkanan lapset: Amasai ja Ahimoth.
26. Elkanan, hänen poikans Elkana, hä-

nen poikans Sophai, hänen poikansa Nahath.
27. Hänen poikan Eliab, hänen poikansa

Jeroham, hänen poikans Elkana. 1 Sam.,:».
28. Samuelin lapset: hänen esikoisens Was-

ni, ja Abia.
29. Memrin lapset: Maheli, hänen poikan-

sa Libni, hänen poikans Simei, hänen poi-
kans Usa.

ZO. Hänen poikans Simea, hänen poikans
Hagia, hänen poikans Ajaja.

m. 31. Ia nämät owat ne kuin Dawid a-
setti weisamaan HERran huoneseen, kosta
Arkki lewais.

32. Ia he palwelit «virsillä seurakunnan ma-
jan asuinsian edesä, siihenasti että Salomo

rakensi HERran huonen Jerusalemisi»: jahe
seisoit wimsans heidän asetuxensa jälken.

33. Ia nämät owat ne tuin siellä seisoit, ja
heidän lapsensa: Kahathin lapsista, Heman
»veisaja Joelin poika, Samuelin pojan.

34. Elkanan pojan, lerohamin pojan, E-
limin pojan, Thoahn pojan.

3;. Zuphin pojan, Elkanan pojan, Ma-
thanin pojan, Amasain pojan.

36. Elkanan pojan, Joelin pojan, Asari-
an pojan, Zephcmian pojan.

37- Thayatin pojan, Wrin pojan, AbiAsa-
phin pojan, Komhn pojan.

38. lezeharin pojan, Kahathin pojan, Le-
win pojan, Israelin pojan.

39. Ia hanen weljens Assaph seisoi hänen
oikialle puolellansa: ja Assaph oli Beretian
poika, Simeian pojan.

40. Mikaelin pojan, Baeseian pojan, Mäl-
kiän pojan.

41. Ethnin pojan, Semhn pojan, Adajan
pojan.

42. Ethanin pojan, Simman pojan, Si-mein pojan.
43. lohachin pojan, Gersonin pojan, Le-win pojan.
44. Mutta heidän weljmsä, Memrin lap-

set, «vasemmalla puolella: Ethän Kisin poika,
Abdin pojan, Mallutin pojan.

45- Hasabian pojan, Amasian pojan, Hil-kian pojan.
46. Amsin pojan, Banin pojan, Samerinpojan.
47. Mahelin pojan, Muusin pojan, Mem-rin pojan, Lewin pojan.
IV. 48. Ia Lewitat heidän weljmsä, olit an-

netut kaikkinaisiin »virkoin, Jumalan huonenasuinsiasi».
49. Ia Aaron ja hänen poikans olit sytyt-

täjät * polttouhrin Marilla, ja suitzutus Al.
tarilla taittinaisis töissä siinä kaikkein pvhimmä-
sä; sowittamas Israelia, juuri niinkuin Mo-ses Jumalan valwelja käsienyt oli.

* 2M05.;0: 7, 8. 4 Mos. 4:16.
50. Nämät owat Aaronin lapset: Elmzarhänen poikans, Pinehas hänen poikans, Abi-sua hänen poikansa.
51. Vuki hänen poikans, Usi hänen poikans,

Semja hänen poikansa.
52. Memjoth hänen poikans, Amaria hä-

nen poikans, Ahitob hänen poikansa.
53. Zadok hänen poikans, Ahimaaz hänen

poikansa.
54. Ia nämät owat heidän asuinsiansa ja

kyläns heidän mjoisansa: Aaronin lasten Ka,
hathiterein sukukunnasta; sillä arpa langeis
heille.

55- Ia he annoit heille Hebronin ludan
maalda, ja hänen esitaupungins hänen ymbä-
ristöldänsä. 4 Mos. ,5: «;. Jos. «: »,.

56. Mutta Kaupungin pellot jasen kylät an-
noit he Kaleville lephunnen pojalle.

Jos. ,1: 1».

57. Niin annoit he Aaronin lapsille ne wa-
pat Kaupungit *, Hebronin ja Libnan esitau-
punginensa: latherin jaEsthemoan esitaupun-
gMMsa. *;Mos. lz»:». 58-Hl-
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58. Hilen esikaupungeinensi,; ja Debirin esi-

kaupungeinensi».
59. Asanin esikaupungeillensa, ja BethSe-

mexen esikaupungeinens.
60. Ia Bmlaminin sukukunnasta, Geban

esikaupungeinens, Alemethin esikaupungeinens,
ja Anathothin esikaupunginensi». Ia kaikki
Kaupungit heidän sukukunnisans olit kolme-
toistakymmendä Kaupungia

61. Mutta ne muut Kahathin lapset heidän
sugusims, siitä puolesta Manassen sukukunnas-
ta, sait kymmenen Kaupungita arwalla.

62. Gersonin lapset heidän sukukundainsa
jälken, sait Isastarin sukukunnalda, Asserin
sukukunnalda, Naphmlin sukukunnalda ja
Manassen sukukunnaldaBasanisi» kolmetoista-
kymmendä Kaupungita.

63. Ia Memrin lapset heidän sukukundain-
sa jälken, sait arwallaRubenin sukukunnalda,
kaxitoistakymmendä Kaupungita.

64. Ia Israelin lapset annoit myös Lewi-
taille Kaupungit esikaupungeinensi».

65. Ia annoit arwan jälken ludan lasten
sukukunnasta, Simeonin lasten sukukunnasta,
Venlaminin lasten sukukunnasta, ne Kaupun-
git kuin he nimitit.

66. Mutta ne kuin olit Kahathin lasten su-
gusta, sait heidän mjaKaupunginsa, Ephmi-
min sukukunnasta.

67. Niin annoit he heille nämät «vapat Kau-
pungit, Sikemin ja hänen esikaupungins, E-
phmimin wuorelda; niin myös Gestrin jahä-
nen esikaupunginsa. Jos. 21: 21.

68. lokmmmin ja hänen esikaupungins, ja
VethHoronin esikaupunginensi».
, 69. Ajalonin esikaupunginensi», ja Gadßi-
monin esikaupungillensa.

7O- Niin myös puolesta Manassen sukunnas-
ta, Anerin esikaupunginens, jaBileamin esi-
kaupunginensi, , annoit he Kahathin lasten su-
kukunnalle kuin jäänet olit.

71. Mutta Gersonin lapsille annoit he puo-
lesta Manassen sukukunnasta, Golan Vasanisesikaupunginens, ja Astherotin esikaupungi-
llensa.

72. Isastarin sukukunnasta, Kedexen esikau-punginmsa, jaDobmthin esikaupunginensi».

73. Ramothin esikaupunginens, jaAnemin
esikaupungillensa.

74. Asserin sukukunnasta, Masalin esikau-
punginens ja Abdonin esikaupunginensi».

75. Hukokin, esikaupunginens, ja Rehobin
esikaupunginensa.

76. Naphtalin sukukunnasta, Kederen Gcr-
lileas esikaupunginensi», Hammonin esikau-
punginens ja Kiriathaimin esikaupunginensi».

77. Muille Merarin lapsille annoit he Se-
bulonin sukukunnasta, Rimonin esikaupungi-
nens, jaThaborin esikaupunginensi».

78. Ia tuolda puolen Jordanin lerihoonpam, itään käsin Jordanin tyköä, Rubenin
sukukunnasta, Bezerin korwesa esikaupungi-
nensi», ja Jahzan esikaupunginensi».

79. Kedamothin esikallputlginens, ja Me-
phaatin esikaupunginens.

Bc>. Gadin sukunnasta, Ramothin Gilea-
dis esikaupunginens, Mahanaimin esikaupun-
ginensi».

Bi. Ia Hesbonin esikaupunginens, ja lae-serin esikaupunginensi».

7. Luku.
L.uetellan 1 Isastarin lapset, n. Benjanlinin.

m. Naphtalin ja Manassen lapset, iv. Ephrai-
min lapset, joista myös losua oli. v. Asserin
lapset.
i. stzlsastarin lapset": Thola, Pua, lasub,

ja Simron, neljä. * i Mos. 46: 1,.

4 Mos. 26: 2,, 24.
2. Tholan lapset: Usi, Nephaja, leriel,

lahemai, lebsam ja Samuel, jotka olit pää-
miehet heidän Isäins huonesa Tholasta, ja
wäkewät miehet sukukunnisansa: heidän lukuns
oli Dawidin aikana karikolmattakymmenda
tuhatta jakuusi sataa.

3. Usin lapset: lesmja. Ia lesmjan lapset..
Mikael, Obadia, Joel ja lesia, wiisi, jaolit'
kaikki päämiehet.

4. Ia heidän kansans heidän sukukunnisansIsäins huonesa, oli sotajoukko tuusineljättä-
tymmendä tuhatta: sillä heillä oli monda e-
mändatä ja lasta.

5. Ia heidän weljens jalot miehet kaikestaIsastarin sukukunnasta, olit seitzemän vhde-
rät-Mm m
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rättäkymmendä tuhatta, nämät kaikki luettin
polwilukuun.

n. 6. Benlaminin lapset *: Bela , Beker,
lediael , ne kolm e. "

i Mos. 46: 21.

4 Mos. 26: ,8.
7. Belan lapset: Ezbon, Usi, UNel, leri-

moth ja Iri, ne wiisi, päämiehet heidän I
säins huonesta, wäkewät miehet , ja heitä luet-
tin pollvilukuun kaxikolmattakymmendä tu-
hatta, ja neljä neljättäkummendä.

8. Bekerin lapset: Semira, loas, Elieser,
Elioenai, Omri, leremoth, Abia, Anacoth
jaAlemeth : ne kaikki olit Vckerin lapset.

9. Ia olit luetut polwilukuun heidän suku-
kunnastans, heidän Isäins huonen päämiehet,
kaukymmendä tuhatta ja kaxisataa jaloa
miestä.

10. ledialin lapset: Bilhan. Bilhan lap-
set: leus, Benlamin, Ehud,Knaena,Se-
than, Tharsis ja Ahisaar.

11. Ne olit kaikki lediaelin lapset, heidän
Isäins sukukundain päämiehet, ja wakewät
miehet; seitzemäntoistakymmendä tuhatta ja
kaxi sataa, jotka sotaan läxit.

12. Supim ja Hupiin olit Irin lapset. Mut-
ta Husim Aherin lapset.

m. 13. Naphtalin lapset': lahziel, Guni,
lezer jaSallum, Bilhan Lapset.

*
' Mos. 4<: 24. 4 Mos. 26: 48.

14. Manassen lapset: Esriel, jonga hänen
emändänsä synnytti; mutta hänen jalkawai-monsa se Syrjäläinen synnytti Makirin Gilea-
din Isan.

15. Ia Makir otti Hupimin ja Supimin ty-
kö emännän , joka oli molembain sisar Maeka
nimeldä: hänen toisen poikans nimi oliZeloph-
kad. Ia Zelophkadilla oli tyttäritä.

4 Mos. 27: 1.

16. Ia Maeka Makirin emändä synnytti
pojan, jonga hän kuyui Peretz, ja hänen wel-
jenö kutzuttin Sares. Ia hänen poikans oli
Ulam,a Rakem.

17. Mutta Bedam oli Ulamin poika. Nä-
mät omat Gileadin lapset, Makirin pojan,
Manassen pojan.

,8, Ia hänen sisarens Moleheeth synnytti Is-
hudtn, Abieserin jaMaholan.

19- Ia Semidalla, olit nämät lapset: Ahe-an, Sikem, Likhi ja Aniam.
IV. 20. Näniat owat Ephmimin lapset' -

Suthelah, jaBered hänen poikans, Thahatlihänen poikans, Elalmda hänen poikans, Tha-hath hanen poikansa. - 4 Mos. 26: ,5.
21. Sabad hänen poikans, Suthelah hänenpoikans, Eser ja Elmd. Ia Gathin miehet,siinä maasa syndynet, söit heidän kuoliaxi: sil-iä he olit mennet ottamaan hejdän karjaansa.
22. Ia heidän IsansEphmim murhehti tawwan aitaa: ja hänen weljmsä tulit lohdutta-maan händä.
23. Ia hän meni emändäns tygö, ja hänsiitti ja synnytti pojan; jonga hän kutzui Bria,

että hän oli ollut ahdistuxesi» huonesimsa.
24. Hänen tyttärms oli Seem, hän rakensialammaisen ja ylömmäisen BethHoronin ja

UsenSemn.
25. Hänen poikans oli Rephath ja Reseph,

jaThelah hänen poikans, Thahan hänen poi-
kansa.

26. Laedan hänen poikans, Amihud hänenpoikans, Elisama hänen poikansa.
4Mos. ,: 10.

27. Nun hänen poikans, losua hänen poi-
kansa. Jos. 1: 1.

28. Ia heidän tawamnsa ja asuinsians oli
BethEl, hänen kyläinsä kansa, ja Naeran
itään päin,jaGezer ländeen päin hänen kyläin-
sä kansa, Sekem hänen tyläins kansi», ha-
man Azzaan asti hänen kyläinsä kansi».

29. Ia Manassen lasten poikain tyköä,Beth-
Sean ja hänen kylänsä, Thaenak ja hänen
kylänsä, Megiddo ja hanm kylänsä, Dor ja
hänen kylänsä. Naisä asuit Josephin Israelin
pojan lapset. Jos. 17: ».

V. 30. Asserin lapset': lemna, lesua, le-
sui, Bria jaSerah heidän sisarensa.

*
, Mos. 46: ,7. 4 Mos. 26: 44, 46.

31.. Brian lapset olit: Heber ja Matiel: se
on Birsawithin Isa.

32. Ia Heber siitti laphletin, Somerin,
Hothamin; jaSuan heidän sisarensa.

33. laphletin lapset: Pasah, Bimehal ja
Asuath; ne olit laphletin lapset.

34. Somerin lapset: Ahi, Rahga, Jehu-
ba ia Aram. 35-
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N. Ia hänen weljens Heleniin lapset: Zo-
pha, Icmna, Seles ja Amal.

36. Zophan lapset: Suah, Harnepher, Su-
al, Beri,ja lemra.

37. Bezer, Hod, Sama, Silsa, lethran
jaVeera.

z8- letherin lapset; lephunne, Phispa ja
Ara.

39. Ullan lapset: Arah, Haniel jaRizia.
40. Nämät olit kaikki Asserin lapset, »vali-

tut päämiehet heidän Isäins huones, wäkewät
miehet, ja päämiesten päaruhtinat, ja luettin
polwittain sotajoukkoon : ja heidän lukuns oli
kuuslkolmattakymmenda tuhatta »niestä.

8- Luku.
i. Nimittellän usiammat Benjaminin jälken-

tulewaiset, ja heidän asumuxensa. n. Näistä
on Saul, se esimmäinen Israelin kuningas tul-
lut.
i. siitti' Velan ensimäisen poi-

kansa, Asbalin toisen, Amhn kolman-
nen. *

I Mos. 46: 21. 4 Mos. 26: ,8.
I AikaK. 7: 6.

2. Noahn neljännen, Raphan wiidennen.
3. Ia Velalla oli lapsia, Addar, Gemh,

Abihuo.
4. Abisua, Naeman, ja Ahoah.
5. Gem, Sephupham jaHumm.
6. Nämät owat Ehudin lapset; jotta olit

Isäin päämiehet niiden seasa tuin asuit Geba-
si»: ja hän wei heitä Manahatiin.

7. Kuin olit: Naeman, Ahia ja Gem, hän
«vei heidän pois; ja siitti Usan ja Ahihudin.

8. Ia Semhaim siitti Moabin maalla, sit-
tekuin hän heidän tyköäns lastenut oli, Huusi-
mista ja Baemsta hänen emännistänsä.

9. Ia hän siitti emännästäns Hodesta lo-babin, Zibian, Mesan, ja Malkam.
io. leusin, Sakian ja Minnan. Nämät

owat hänen lapsens Isäin päämiehet.
11. Husimista siitti hanAhitobin jaElpaalin.
12. Elpaalin lapset olit, Eber, Mismm ja

Samed: se rakensi Onon jaLodon, ja hänenkylänsä.
13- Ia Bria jaSama olit Isäin päämiehet

niiden tuin asuit Ajalosi»: ne ajoit niitä takaa
jottaasuit Gathisa.

14. Ja Ahio, Sasat ja leremoth.
15. Sebadia, Amd, Ader.
16. Mikael, lespa, ja loha, Brian lapset.
17. Sebadia, Mesullam, Histi, Heber.
18. lesmemi, lestia, ja lobab, Elpaalin

lapset.
19. Jakin,, Sitri, ja Sabdi.
20. Elimai, Zilthai, ja Eliel.
21. Adaja, Bmja ja Simrath, Simein

lapset.
22. lespan, Eber, ja Eliel.
23. Abdon, Sitri, jaHanan.
24. Hanania, Elam, ja Anthothia.
25. lephdeja jaPnuel, Sasatin lapset.
26. Samsemi, Seharia, ja Athalia.
27. laeresia, Elia ja Sitri, lerohaminlapset.
28. Nämät owat Isäin päämiehet heidän

sukukunnisansa: ja he asuit Jerusalemissa.
29. Mutta Gibeonis asui Gibsonin Isa; ja

hänen emändäns nimi oli Maeka. l. y: »5.
30. Ia hänen ensimmäinen poikans oli Ab-

don; sitte Zur, Kis, Baal, ja Nadab.
31. Gedor, Ahio ja Seter.
32. Mutta Mitloth siitti Simean: ja he a-

suit myös Jerusalemisi» weljeins kohdalla hei-
dän kansans.

11. 33. Ner siitti Kisin *: Kis siitti Saulin:
Saul siitti f Jonathanin, Melkisuan, Abi-
Nadabin, ja Esbaalin.

* I Sam. 5»: l. -f l. !4: 4Y.
34. Jonathanin poika oli Meribaal: Meri-

baal siitti Mikan.
35. Mikan lapset olit: Pithon,Melek,Thae-

rm ja Ahas.
36. Ahas siitti loaddan: loadda siitti Ale-

methin, Asmawetin ja Simrin: Simri siitti
Mozan.

37. Moza siitti Vinmn: hänen poikans oli
Rapha, hänen poikans Elmsa, hänen poi-
kans Azel.

38. Mutta Azelilla oli kuusi poikaa, joiden-
ga nimet olit: Esrikam, Bokru, lesmael,
Searia, Obadia, ja Hanan. Nämät kaikki
olit Azelin pojat.

39. Esekin hänen weljens lapset: Ulam ha-
Mm M 2 nen
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nen ensimmäinen poikansa, leus toinen,Elipe-
leth kolmas.

40. Mutta Ilamin lapset olit wahwat mie-
het ja jalot joutzimiehec, ja heillä oli paljo poi-
kia ja poikain poikia, sina ja wiisikymmendä.
Nämät kaikki owat Benlaminin lapsista.

9. Luku.
1 L.uetellan ensimmäiset Jerusalemin asuwai-

set fangeuden jälken, yhte,«'esti n p.ipit ja
K.ewitat erinomaisesti; joiden wirat myös ni-
mitellän. ii». Saulin jaJonathanin sukujuon-
ne kerroitan.
I. koko Israel luettin * polwilugun jälken,

ja katzo, he owat kirjoitetut Israelin
Kuningasten kirjaan: ja Juda mietin Babeliin
heidän pahain tekoinsi» tähden.

* 2 Sam. 24: 9.
2. Mutta ne ensimmäiset asujamet, jotta

tulit perindöönsä jaKaupungeihinsi»'; olit Is-
rael, Papit, Lewitat ja Nethinimit.

* Esr. 2: 1. Nch. il: l, »c.
3. Ia silloin asuit Jerusalemisi»' ludan

lapsista, Venlaminin lapsista; jaEphmimin
jaManassen lapsista. * Neh. „: 4.

4. Uthai Amihudin poika, Omrin pojan,
Imrin pojan, Banin pojan, Perezen ludan
pojan lapsista.

5. Mutta Siionista Asaja ensimmäinen poi-
ka ja hänen poikans.

6. Semhn lapsista, leguel weljinensä; kuusi
sataa ja yhdexänkymmendä.

7. Venlaminin lapsista, Sallu Mesulla-
min poika, Hodawian pojan, Hasunan pojan.

8. Ia lebneja lerohamin poika, ja Ela
Usin poika, Mikrin pojan: ja Mesullam Se-
phatian poika, Reguelin pojan, lebnejan po-
jan.

. 9. Niin myös heidän weljens sukukundain-
si» jälken, yhdexan sataa ja kuusikuudettakym-
mendä: nämät kaikki owat ollet Isäin päämie-
het, heidän Isäins huonesa

11. io. Papeista, ledaja, lojarib, ja Jakin:
n. Ia Asana Hilkian poika, Messullan po-

jan, Zadokin pojan, Memjothin pojan, A-
hitobin pojan *, Jumalan huonen päämies.

* Nch. 11 - 11.

12. Ia Adaja lerohamin poika, Pashurinpojan, Melkian pojan: ja nmös Maesai Adie-
lin poika, lahsemn pojan, Mesullamin pojan,
Mesille.liethin pojan, Immerin pojan.

13. muos heidän welieins päämiehet
Isäins huonesa, tuhannen seitzemän sataa ja
kuusikymmmdä, wäkewätä miestä, toimitta-
maan «viran menoja Jumalan huonesa.

14. Mutta Lemiläistä; jotka olit Merarin
lapsista, Semaja Hambin poika, Asrikamin
pojan, Hasabian pojan.

15. Ia Bakbakar, Heres, ja Galal, ja
Mathania Mikan poika, Sikrin pojan, Asa-phin pojan.

16. Ia Obadia Semajan poika, Galalin
pojan, leduchun pojan, ja Berekia Assan poi-
ka, Elkanan pojan, joka asui Netophatiterein
kylissä.

17. Ia owen wartiat olit Sallum, Akub,
Talmon, Ahlman, ja heidän weljmsä: Sal-
lum oli ylimmäinen.

18. Sillä he olit tähän saakka wartioinnet
idaisellä puolella Kuningan porttia: ne olit o-
wen wartiat Lewin poikain seasa.

19. Ia Sallum Koren poika AbiAsaphin
pojan, Komhn pojan ja hänen weljens hänen
Isäns huonesta, ne Korhiterit, heidän wirkans
menoisa, wartioitzemaan seurakunnan majan
owipieleen : ja heidän Isänsä pitä wanioitze-
man HERran leiris sisällekäymistä.

20. Mutta Pinees Elmzarin poika oli en-
nen ollut heidän päämiehensä; silla HENra oli
hänen kansans. 4 Mof 25: 7.

21. Ia Sakaria Meselemian poika oli «var-
tia seurakunnan majan owen edesä.

22. Kaikki nämät olit walitut owea warti-
oitzemaan-, kaxi sataa ja kaxitoistakymmendä,
jotka olit luetut polwiluwun jälken heidän ky-
issänsä. Ia Dawid ja Samuel, se näkiä',
asettit f heitä «virkaan heidän ussollisudesansi».

'

1 Sam. 9: Y. 1- ' AikaK. 2;: 6.
23. Niin että he ja heidän lapsens ottaisit

HERran huonesta waarin, seurakunnan ma-
jan huonesta, että he sitä «vartioitzit.

24. Ia ne owen »vartiat olit asetetut neljää
ilmaa kohden: itään, ländeen, pohjaan ja e-
teläan päin.

25. Mutta
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25. Mutta heldan weljens olit maan kylissän-
sä, niin kuitengin, että heidän piti tuleman si-
jalle seitzemändenä päiwänä ', ja ajasta niin
aikaan heidän tykönäns oleman. *

2 Kun. n: 5.
26. Sillä Lewitat olit uskotut olemaan nel-

jän ylimmäisen owen wartiaxi : ja he olit myös
kätkyin jaHERran huonen tawamin päällä.

2 Makk.;: ic>.

27. Ia he olit yötä Jumalan huonetta ym-
bärins*: sillä heidän piti sitä wartioitzeman,
ja awajaman , joka amu. '

1 Kun. 6: 5.
28. Ia muutamat olit heistä wiran asetten

päälle: sillä heidän piti ne kandaman ulos ja
sisälle lugun jälken.

29. Ia muutamat heistä olit asetetut astiain
ja pyhäin kaluin päälle, sämbyläjauhoin, mii-
nan, öljyn, pyhän sawun jamyös yrtein päälle.

30. Mutta muutamat Pappein lapsista teit
hywin walmistettuja »voiteita.

31. Ia Mathithia Lemiläistä, Sallumin sen
Korhiterin ensimmäinen possa, oliuffottu siihen
tuin pannussa walmistettin.

32. Ia Kahatithereistä heidän weljistäns o-
lit asetetut katzomusleipäin ylitze*, että he nii-
tä walmistaisit joka Sabbathina.

* , Mos. 24: 5.
33. Nämät owat weisajat, Lewitain Isäin

päämiehet, wapat heidän kammioisans: sillä
he olit siellä assareisans päiwää ja yötä.

34. Nämät owat ylimmäiset Lewitain Isat,
päämiehet heidän sukukunnisansa: he asuit Je-rusalemisi».m. 35. lejel Gibeonin Isä asuit Gibeonisa:
hänen emändänsä nimi oli Maeka. l. 8: 29.

36. Ia hänen ensimmäinen poikans Abdon,
Zur, Kis, Baal, Ner ja Nadab.

37. Gedor, Ahio, Sakaria, ja Mikloch.
38. Mutta Mikloch siitti Simmmin; jotka

myös asuit heidän weljeins kohdalla, «veljinen-
saJerusalemisi». l.8: ,2.

39- Ia Ner siitti Kisin: Kis siitti Saulin:
Saul siitti Jonathanin, Meltisuan, Abina-
dabin, Esbaalin.

40. Ia Meribaal oli Jonathanin poika: ja
Meribaal siitti Mitan.

4i. Mikan pojat olit Pithon,Melet jaTha-
herea.

42. Ahas siitti laeran : laera siitti Aleme-
thin, Asmawethin ja Simrin : Simri siitti
Mozan. .

43. Moza siitti Vinejan : ja Raphaza o!»
hänen poikans, Eleasa hänen poikans, Azel
hänen poikansa.

44. Ia Azelille oli kuusi poikaa, ja namät
olit heidän nimensä : Amkani , Bokru , les-
mael, Searia, Obadia ja Hanan: ne owat
Azelin pojat.

ic>. Luku.
Rirjoitetan. 1 Saulin ja hänen poikainsa

surkia loppu, il Heidän ruuniinsa rantelcmus
ja hautamtnen. m. Syy Saulin onnettc»> >:> en.

i-ANutta Philisterit sodeit Israelia wastan :

ja Ismel patmi Philisterejä, ja he lan-
geisit lyötynä Gilboan wuorella.

, Sam.;,: 1, il.
2. Ia Philisterit kowan ajoit Saulia ja ha-

nm poikiansa takaa: ja Philisterit löit Jona-
thanin, Abinadabinja Maltisuan Saulinpojat.

3. Ia sota oli angam Saulia wastan, ja
joutzimiehet tulit hänen päällens, jahän hawoi-
tettin ambuilda.

4. Niin sanoi Saul asmskandajalle: wedä
miettas ulos, japistä minua läpitze, ettei nä-
mät ymbärinsleittamattomat tulisi, ja tekisi
häpiallisesti minulle. Mutta hänen asenskan-
daja ei tahtonut: silla hän pelkäis suuresti.
Niin otti Saul miekan, ja langeis sm päälle.

r. Koska hänen asenskandaja näki Saulin
kuollexi, langeis myös hän miekkaan, jakuoli.

6. Ia niin Saul kuoli, ja kolme hänen poi-
kaansa, ja koko hänen huonensa kuoli yhtä
haawan.

7. Kosta Israelin miehet, jotka laxosa olit,
nait heidän paennen, ja Saulin poikinms kuol-
lexi; jätit he Kaupunginsa ja pakenit: Ia
Philisterit tulit ja asuit niisä.n 8. Toisna päiwänä tulit Philisterit riisu-
maan lyötyjä: ja he löysit Saulin poikinms
mataman Gilboan wuorella.

9. Ia sittekuin he hänen riisunet olit, otit he
hänen päänsä ja aseensa; jalähetit Philistereinmaan ymbärins, ja annoit ilmoitta heidän e-
pajumalillmsi» jaKansalle.

M n, n» 3 10. Ia
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io. Ia panit hänen aseensa, heidän juma-

lansa huoneseen: ja hänen päänsä löit he kiinni
Dagonin huonen päälle.

11. Kosta kaikki Gileadin labexesi» kuulit,
kaikki mitä Philisterit Saulille tehnet olit.

12. Nousit kaikki wäkewät miehet, ja otit
Saulin ja hänen poikainsa ruumit, jaweit ne
labexeen: ja hautaisit heidän luunsa tammen
ala labexesa, japaastoisit seitzemän päiwää.

2 Sain. 2:
iii. 13. Janiin kuoli Saul pahoisa teossan-sa, kuin hän HERma wastan tehnyt oli ettei

hän pitänyt HERmn sanaa', ja että hän
myös etzei welhowaimoa kyspäxens hänelda. f

'

1 Sain. 15: 11, 2;. 1- 1 Sain. 28: 7.
14. Ia ei kysynyt HERmlda, sen tähden

tappoi hän hänen: ja käänsi waldakunnan
Dawidille Isäin pojalle.

11. Lnkn.
1. Dawid woidellanRuningaxi'' woitta leru»

salemin ja Zionin linnan , ja menesty, li. Rir»
joitetan Dawidin parhat Sangarit ja heidän
urotekonsa, ui. Dawidin sotauljat nimitellän.
l. toto Israel totois itzens Dawidin tygö

Hebroniin: ja sanoi: tatzo, me olemme
sinun luus ja lihas. 2 Sam. 5:1.

2. Ia aina ennmgin Saulin ollesa Kunin-
gasna , johdatit sinä Israelin ulos ja sisälle *.

Ia HERra sinun lumalas on sanonut sinul-
le: sinun pitä kaitzeman minunKansaani Is-
raelia , ja sinun pitä oleman minun Kansani
Israelin päämiehen. ', Sam. ,8:5, 6. l. 19:8.

3. Ia kaikki Israelin wanhimmat tulit Ku-
ningan tygö Hebroniin, ja Dawid teki liiton
heidän kansans HERran edes Hebronisi». Ia
he «voitelit Dawidin Israelin Kuningaxi *

HERran sanan jälken Samuelin kautta.
* , Sam. 16: 12.

4. Sitte meni Dawid, ja koto Israel Je-
rusalemiin, se on lebus: sillä lebuserit asilit
siinä maalla.

5. Ia lebuxen asuwaiset sanoit Dawidille:
ei sinun pidä tuleman tänne *: mutta Dawid
woitti Zionin linnan, se on, Dawidin Kau-
pungi. *

2 Sam. 5: 6.
6. Ia Dawid sano i : jota lebuserit ensin

lyö, hänen pitä oleman pään ja ylimmcsssen. Niin Joab Zerulan poika astui ensin »-los, ja tuli päämiehexi.
7- Ia Dawid asui linnasi»; sentähden ku-tzuit he sen Dawidin Kaupungin.
8. Ia hän rakensi Kaupungin ymbärins

Millosta, ja sitte taiten ymbärins. Ia Joabjättine elämään jotka jäänet olit Kaupungiin.
9. Ia niin Dawid menestyi ja tuli wäkewä-ri: jaHERra Zebaoth oli hänen kansans.
11. 10. Nämät owat ylimmäiset Dawidinwäkewämbäin seasa *, jotka miehullisesti hänenkansans pidit hänen waldakunnasims koko Is-raelin tykönä, niin että hän tehtin kuningaxi

HERran sanan jälken Israelin ylitze. f
* 2 Sam. 2»: 8. 1-1 Sam. 16: 12.

ii. Ia tämä on Dawidin wäkewitten luku:
lasobean, Hakmonin poika ylimmäinen pää-
miesten seasa. Hän nosti keihäns, ja löi kerral-
la kolme sataa.

12. Hänen jältens oli Elmzar, Dodon A-
hohiterin poika: hän oli kolmen Sangarinseasa.

13. Tämä oli Dawidin kansa Pasdammi-misa, kosta Philisterit olit koonnet itzens sinne
sotaan. Ia oli kappale peldoo ohraa täynäns:
jaKansi» pakeni Philisterejä. 2 Sam. 25: n.

14. Ia he astuit keskelle peldoa, ja «varjelit
sen, ja löit Philisterit. Ia HERm andoi heil-
le suuren autuuden.

15. Ia ne kolme niistä kolmestakymmenestä
ylimmäisestä, tulit kalliolle alas Dawidin ty-
gö, Adullamin luolaan. Mutta Philisterein
leiri oli Rephaimin laxosa.

16. Ia Dawid oli silloin linnasi»: ja Phi-
listerein Kansa olit.silloin Bethlehemisä.

17. Ia Dawid himoitzi, ja sanoi: tuta
andais minun juodasiitä medestä, tuin on tai-
ivosa Bethlehemin portin tykönä?

2 Sam. 2;: 15.
18. Niin ne kolme juoxit Philisterein leirin

läpitze, ja ammunsit wettä taiwosta Bethlehe-
min portin tyköä: otit ja kannoit Dawidille:
waan ei Dawid tahtonut sitä juoda, mutta
kaasi sen HERran eteen.

19. Ia sanoi: Jumala andakon sen kauka-
na olla minusta, että minä tämän tekisin.' pi»

däisto
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däiffö minun juomannäiden miestan werta hei-
dän hengens waarasa? sille he owat sen tuonet
hengensäwaamlla: sentähden eihän tahtonut
sitä iuoda. Sen teit ne kolme Sangarita.

20. Abisai loabin weli, hän oli ylimmäi-
nen kolmesta, ja hän nosti teihänsä ja löi kol-
me sataa, ja hän ylistettin niiden kolmen seasa.

21. Ia hän oli kolmen seasa tuuluisambi nii-
tä kahta, ja oli heidän päämiehensä; Mutta
niiden kolmen (») tygö ei hän tullut.
(2) s 0. niiden kolmen ensimmäisen, joista puhutan

v. 15, iy. «.Sam. 2,: 8, y, 11.

22. Benaja lojadan poika wäkewän miehen
poika, jota suuria töitä tehnyt oli, Kabzeelis-
ta: hän löi taxi Moabiterein jalopeuraa, ja
hän meni alas, ja löi jalopeuran kestellä kai-
woa, lumen aitana.

23. Hän löi myös Egyptin miehen, joka oli
wiittä kynärätä pitkä, ja sen Egyptiläisen tä-
desä oli keihäs niinkuin kängan puu, mutta
hän meni alas hänen tygöns saumalla, tem-
mais keihän Egyptiläisen kädestä, ja tappoi
hanm omallakeihällänsa.

24. Näitä teki Benaja lojadan poika: ja
hän ylistettin niiden toimen Uljasten seasa.

25. Ia oli tuuluisambi niitä kolmekymmm-
dä : Mutta niiden kolmen tygö ei hän tullut.
Ia Dawid teki hänen salaisexi neuwormsa.

m. 26. Niin myös SotaSangarit: Asa-
hel ' loabm weli : Elhanan Dodonin poika
Bethlehemista. f »2 Sam. 2: ,8. f 2 Sam. 2,: 24.

27. Samoch Haroriteri, Heles Pelonileri.
28. Im Ikexen Tekoitsrin poika: Abjeser

Anthotiteri.
29. Sibbetai Husathiteri: Ilai Ahohiteri.
30. Mahemi Nethophatiteri: Heled Bae-

nan Nethophatiterin poika.
3l- Ithai Ridain poika Gibmsta Bmla-minin lapsista: Benaja Pirgathoniteri.
32. Humi Gasin ojista: Abiel Arbathiteri.
33 Asmawethßaharumiteri : Eliahba Saal-bonilherl.
34- Hasimin Gssonitherin lapset: JonathanSagen Hamritherin poika.

35- Ahiam Sakarin Hamriterin poika: E-
llphal Urin poika.

36. Hepher Makerachitsri; AhiaPelonitheri.37- HezroKarmeliteri: Naemi Main poika.

38. Joel Nathanin weli: Mibhar Hagnn
poika.

39. ZelegAmoniteri: Naherai Berothiterl,
loabin Zerujan pojan asenkandaja.

40. Ira lethriteri: Gareb lethriteri.
41. Uria Hetheri: Sabad Ahelain poika.

42. Adina Sisän Rubeniterin poika, Rube-
niterein päämies, ja kolmekymmendä oli hä-
nen kansans.

43. Hanan Maekan poika : losaphat Ma-
thoniteri.

44. Usia Asthrathiteri ; Sama jalajel HK-
thamin Aroeritherin pojat.

45. lediael Simrin poika: loha hänen wel-
jensä, Thiziteri.

46. Eliel Mahetiwiteri: leribai ia losa-
wia Elnaamin pojat: lethma Moabiteri.

Eliel, Obed jalaesiel Mesobajasta.
12. Luku.

1. Nimitellän ne iotka tulit Dawidin tygö Zi-
klagiin, Saulin eläisä u. Ne jotka Saulin
kuoleman tulken tulit Hebroniin Dawidia Ru>
ningaxi tekMHän.
1. Mit Dawidin tvgö Ziklagiin, kosi

ka hän Meiä oli suljettu Saulin Kisin
pojan edestä; ja l>e olit myös niiden Sångar-
ten siasi», kuin sotaan autit.

2. Ia olit soweliat ambujat jouhella molem-
min käsin, kiivillä, nuolilla ja jouhilla: pau-
lin »veljistä, Benlaminista.

3. Ahieser päämies, ja loas, Semajan
Gibeathiterin pojat: lesiel ja Pelet Asinaive-
thin pojat : Baraka ia Jehu Anchothiteri.

4. lesmaja Gibeoniten, wäkewä kolmen-
kymmenen seasa, ja ylitze kolmenkymmenen:
Jeremia, Jahesiel, lohanan jalosabad Ge,
derathiteri.

5. Eleusai lerimoch, Bealia, Semaria,
jaSar»batia Harophiteri.

6. Elkana, lesiia, Asareel, loeser,ja la-
sobeam Korhiteri.

7. loela jaSabadia lerohamin lapset Ge-
dorista.

8. Gaditereistä eroilit heitäns Dawidin ty-
gö linnaan korwesa, wäkewät Sangarit ja
sota miehet , jotka kilpeä ja keihästä kannoit :

jaheidän kastvons olit niinkuin jalopeuran kas-
wot,
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wot, ja nopiat niinkuin metzäwuohet muo-
rilla.

9. Ensimmäinen Eset, toinen Obadia, kol-
mas Eliab.

10. Neljäs Masmanna, wiides Jeremia.
11. Kuudes Athai, seitzemäs Eliel.
i2. Kahdexas lohanan, yhdexäs Elsabad.
13. Kymmenes Jeremia, yritoistatymme-

nes Mahbanai.
14. Närnät olit Gadin lapsista sodan pää-

miehet: »vähin sadan päälle, ja suurin tuhan-
nen päälle.

15. Nämät owat ne kuin menit Jordanin y-
litze ensimäisnä Kuunna, kosta se oli täysi kaik-
kiin reunoinsi» asti : ja he ajoit pakoon kaikki
kuin astut laxosa, itään ja ländeen päin.

* Jos. ?: 15.
16. Ia sinne myös tulit Venlaminin lapsis-

ta ja ludasta, Dawidin tygö linnaan.
17. Ia Dawid mmi ulos heidän tygönsä,

ja wastais, ja sanoi heille: jos te tulitte rau-
han kansa minun tygöni auttamaan minua,
niin olkon minun sydämeni teidän kansanne:
waan jos te tulitta pettämään minua minun
wiyollisillmi, waikka ei waäryttä ole minusa,
niin meidän Isäimme Jumala nähtön ja mn-
gaiffon!

»8. Ia hengi «vaikutti Amasain päämiehen,
kolmenkymmenen seasa: Sinun me olemma,
Dawid, ja pidämme sinun kansas Isäin poi-
ka, rauha, rauha olkon sinulle, rauha ol-
kon sinun aurrailles! sillä sinun lumalas
aurra sinua. Niin ottiDawid heidän tygöns,
ja asetti heidän sotalväm päämiehixi.

19. Ia Manassesta langeis Dawidin tygö,
kosta hän tuli Philisterein kansi, Saulia was-
tan sotaan, waikka ei he auttanet heitä: sillä
Philisterein päämiehet annoit neuwonpitestä
hänen tyköäns mennä pois, ja sanoit: jos hän
lange Herrans Saulin tygö, niin se tule mei-
dän hengemme waamxi. i Sam. 29: 4.

20. Kosta hän meni Ziglagiin, langeis hä-
nen tygöns Manassesta, Adna, Josabad, Ze-
diael, Mikael, Josabad, Elihu, jaZilthai;
tuhanden päämiehet Manassesta.

21. Ia he autit Dawidia sotajoukkoa was-
tan*: sillä he olit kaikki »vakewät miehet, ja

olit päämiehet sodasa. * 1 Sam.,°: ~

22. Ia jokapaitvä tuli muutamia Dawidintygö auttamaan händä; siihenasti etta si tullsuurexi sotajoutoxi, niinkuin Jumalan sota-joutoxi.
11. 23. Ia tämä on sotaan hangittuin pää-

miesten luku, kuin tulit Dawidin tygö Hebro-niin , taändamään Saulin waldatundaa hä-nen tygönsä, HERran sanan jälken.
1 Sam. 16: iz. 2 Sam. 5:1. i Aika K. „: l.

24. ludan lapsista kuin kannoit kilpeä jakei-hästä; oli kuusi tuhatta jakahdexan sataa so-
taan hangittuta.

25. Simeonin lapsista watewät miehät soti-
maan , seitzemän tuhatta ja sata.

26. Lewin lapsista, neljä tuhatta ja kuusisataa.
27. Ia lojada niiden päämies, jotka olitAaronista; ja hänen kansans oli kolmetuhat-

ta ja seitzemän sataa.
28. Ia Zadok wäkewä nuorukainen, ja hä-

nen Isans huonen kansa oli karikolmattatyn»-
mendä päämiestä.

29. IaVenlaminin lapsista Saulin «veljis-
tä kolme tuhatta: sillä siihenasti pidit heistäsangen monda wielä Saulin huonen kansi».

30. Ia Ephmimin lapsista kaxikymmendä
tuhatta ja tahdexan sataa: wäkewät ja yliste-
lyt miehet heidän Isäins huonesa.

31. Ia puolest Manassen sukukunnasta tah-dexantoistakymmendä tuhatta; jotka olit ni-
meldäns nimitetyt tulemaan ja tekemään Da-
widiaKuningaxi.

32. Ia Isastarin lapsista, jotka olit taita-
wat aikain tietäjät ymmärtämään mitä Israe-
lin tekemän piti; kaxi sataa heidän päamies-
täns, jakaikki heidän «veljensä teit heidän käs-
kynsä jälken.

33. Sebulonista, jotka menit sotimaan, han-
gitut sotaan kaikkinaisilla somaseilla; «viisikym-
mendä tuhatta; asettamaan heitäns yximieli-
sesti jarjestyxeen.

34. Naphtalista tuhannen päämiestä, ja sei-
tzemänneljattäkymmendä tuhatta heidän kan-sans, kuin kannoit kilpeä jakeihästä.

35. Danista hangitzit sotaan tahderantol-
mattakymmmdä tuhatta ja kuusi sataa.

36. Asse-
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36. Asserista kuin menit hangittuna sotimaan,

neljäkymmendä tuhatta.
37. Tuolda puolelda Jordanin Rubenite-

leistä, Gaditereistä, japuolesta Manassen su-
kukunasta, kaikkinaisilla aseilla sotaan, sata
ja kaxikymmendä tuhatta.

38. Kaikki nämät sotamiehet sodan toimit-
tajat tulit täydestä sydämestäns Hebroniin, te-
kemään Dawidita koko Israelin Kuningaxi :

niin myös kaikilla muilla Israelisi», oli yxi mieli
tehdä Dawidia Israelin Kuningaxi.

Z9. Ia he olit siellä Dawidin tykönä kolme
päiwää, söit ja joit: sillä heidän weljens olit
walmistanet heidän eteensä.

40. Ia ne myös kuin likin olit heidän ymbä-
rilläns Isaffariin, Sebuloniin ja Naphthaliin
asti, he toit leipiä aaseilla, Kameleilla, Muu-
leilla ja härjillä ; syötäwitä jaul,oja, fikunita,
rusinoita, »viinaa, öljyä, härkiä ja lambaita
wiljalda; silla ilo oli Israelisa.

13. Luku.
i. Dawid kokoßansan noMmaan liiton llrk-

kia Rirjat leavinlistä. v. Mutta
tomuden tähden, anda sen wiedä ObedMdomin
huoneseen.
i.stza Dawid piti neuwoa *, tuhanden ja sä-

tain pääruhtil»ain ja kaikkein päämies-
ten kansa.' '2 Sam. s- 2. '

2. Ia Dawid sanoi kaikelle Israelin joukol-
le: jos se teille kelpa, ja jos se on HERralda
meidän lumalaldamme, niin toimittakamme
kaikella muotoo menemään muiden meidän
weljeilnme tygö, koko Israelin maahan, jaPap-
pein ja Lewitain tygö Kaupungeihin, joisaesi-
kaupungit owat; että he kokonnuisit meidän
tygomme.

3. Ia noutakam meidän JumalammeArkki
meidän tygömme: sillä emme Saulin aikana
siitä lukua pitänet.

4. Niin kaikki joukko wastaiSMtä niin piti
tehtämän: sille se kelpais kaikelle Kansalle.

5. Niin Dawid kokois kaiken Israelin E-
gyptin Sihorista aina Hamathiin asti ', nou-
tamaan Jumalan Arkkia Kirjath learimistä.

' I°s ', -~ 5.
6. IaDawid meni jakaikki Israel*, Baa-

lathiin s, Kiriath learimiin, jokaon luuda-
si», noutamaan sieldä HERran Jumalan Ark-
kia, kuin Kerubimin päällä istu, jonganimeä
rukoillan. '

2 Sam. 6: 1. 1) Jos. 15: 9.
7. Ia he panit Jumalan Arkin uteen Mau-

nuun, weit hänen AbiNadabin huonesta *: ja
Usa ja Ahio ajoit »vaunua, f

'

i Sam. 7:1. f - Sam. 6: ;.

8. Mutta Dawid ja kaikki Israel iloitzit Ju-
malan edesä kaikesta woimastansa, lauluilla,
kandeleilla, Psaltareilla, trumbuilla, Sym-
baleilla jaBasunilla.

11. 9. Ia he tulit Kidonin lakeudelle: niin
ojensi Usa kätens Arkia pitelemään : sillä har-
jat poikkeisit siwulle. 2 Sam. 6: s.

10. Niin HERran wiha julmistuiUsim pääl-
le, ja löi händä, että hän ojensi kätens Ark-
kia pitämän *; niin että hän siinä kuoli Juma-lan edesä. * 4 Mos.>: 15, 19. iMa K. 15: iz.

11. Niin Dawid tuli murhellisexi, että HEr-
ra Usan rewäis rikki. Ia hän kutzui sen paikan
PerezUsi», tähän päiwään asti. .

12. Ia Dawid pelkäis Jumalata sinä päi-
wänä, ja sanoi: kuinga minun pitä »viemän
Jumalan Arkin minun tygöni ?

13. Sentähden ei Dawid andanut wieda
Jumalan Arkkia tygöns Dawidin Kaupun-
giin ; waan andoi poiketa ObedEdomin Gi-
thiterin huoneseen. 2 Sam. 6: 10.

14- Ia Jumalan Arkki »viipyi Obed Edo-
min tykönä hänen huonesansi» kolme kuukaut-
ta : Ia HERra siunais ObedEdomin huonen,
ja kaikki mitä hänellä oli.

14. Luku.
l Hiramin lähetys Dawidille: Dawidin e-

männät ja lapset Jerusalemisi», n philisterit
lyödän soteisansa Dawidita wastan, karin ker-
roin.
1. stza Hiram Tyrin Kuningas lähetti siman-saattajat Dawidin tygö, ja Sedripui-
ta, muuraita, japuuseppiä rakendamaan hä-nelle huonetta. 2 Sam. 5:11, «.

2. Ia Dawid ymmärsi että HERra olihänen wahwistanut Israelin Kuningaxi: sillähanen waldakundans korkeni hänen KansansIsraelin tähden.
Nnn 3- Ia
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3. Ia Dawid otti wielä emändia Jerusale-

misi»: ja hän siitti wielä poikia ja tyttäritä.
4. Ia niiden nimet, kuin hänelle olit syndy-

net lerusalemis, olit*: Sammua, Sobab,
Nathan , jaSalomo. *

, Sam. 5 - 14.
1 Aila K. ): 5, 6.

5. lebehar, Elisua, jaEliphaleth.
6. Noa, Nepheg, ja laphia.
7. Elisama, Baellada, ja Eliphaleth.
11. 8. Ia kuin Philisterit kuulit Dawidin

»voidellun koko Israelin Kuningaxi, nousit
kaikki Philisterit Dawidita etzimaän. Kosta
Dawid sen kuuli, meni hän heitä wastan.

2 Sam. 5: 17.

9. Ia Philisterit tulit, ja leivitit heitäns
Rephaimin laxoon.

io. Mutta Dawid kysyi neuwoa Jumalal-
da, ja sanoi: pitäkö minun menemän ylös
Philisterejä wastan, ja tahdotkos Keitä anda
minun käsiini? HERra sanoi hänelle mene, ja
minä tahdon anda heidän sinun käsiis.

11. Ia kosta he menit ylös BaalPerazimiin
päin, löi Dawid heidän siellä: InDawid sa-
noi: Jumala on hajottanut minun wihamie-
heni minun käteni kautta, niinkuin wesi hajo-
tetan; sentähden kutzuit he sen paikan nimen
BaalPerazim. Es. 28 - 21.

12. Ia he jätit sinne heidän jumalansa; ja
Dawidin kästyn jälken poltettin ne tulesi».

13. Mutta Philisterit kokoisit heitäns jällens,
ja asetit itzens alas laxoon. 2 Sam. 5: 2,.

14. Ia Dawid kysyi jällens neuwoa Juma-
lalda, ja Jumala sanoi hänelle: ei sinun pi-
dä menemän heidän jälkens; mutta poikke heis-
tä, ettäs tulisit metzäfikunapuiden kohdalla hei-
tä wastan.

15. Iakostas kuulet metzäfikuna puiden lad-
wat hawisewan; niin mene sotimaan : sillä
Jumala on mennyt sinun edelläs lyömään
Philisterein sotajoukkoa.

16. Ia Dawid teki niinkuin Jumala hänel-
le oli kastenyt; Ia he löit Philisterein sotajou-
kot Gibeonista niin Gaseriin asti.

17. Ia Dawidin nimi kuului kaikisa maisa :

Ia HERra andoi hänen pelkonsa tulla kaik-
kein pakanain päälle.

15. Luku.
1. Dawid »valmistettuansa sian Jumalan Arkille, tahettä sitä noutamaan <lH«d Vdominhuonesta. 11 papit ja lewitat pyhittawk

iyens, ja asettawat weisajat, Dawidin käskyn
jälken. lii. Arkki karmetan Raupungiin Uolla:
Mikal kayo ylönDawidin sydämmesänsil.
i. han rakensi hänellms huoneita Dawi-

>>) din Kaupungiin : ja walmisti sian Ju-malan Arkille, jawalmisti hänelle majan.
'

2 Sam. 6: 17.
2. Silloin sanoi Dawid : ci yhdengän pi-

dä kandaman Jumalan Arkia, waan Leivität':
sillä HERm on heidän walinnut kandamaan
Jumalan Arkkia, ja palwelemaan handans
ijankaikkifesti. *

4 Mos. 4.' 15.
3. Sentähden,kokois Dawid koko Israelin

Jerusalemiin, kandamaan HERmn Arkkia
ylös siihen paikkaan,- kuin hän hänelle «valmis-
tanut oli.

4. Ia Dawid andoi myös tulla kokoonA-
aronin lapset ja l. 6: 1, «.

5. Kahatin lapsista, päämiehen Urielin, sa-
dan jakahdenkymmenen weljmsä kansa.

6. Memrin lapsista, päämiehen Asajan,
kahden sadan ja kahdenkymmenen «veljensä
kansa.

7. Gersonin lapsista, päämiehen Joelin, sa-
dan ja kolmenkymmenen «veljensä kansi».

8. Elizaphan lapsista, päämiehen Semajan
kahden sadan «veljensä kansa.

9. Hebronin lapsista, päämiehen Elielin,kah-
dexankymmenm »veljensä kansi».

io. Usielin lapsista, päämiehen Amminada-
bin, sadan ja kahdmtoistakymmmm »veljensä

kansi».
il. 11. Ia Dawid kutzui Papit Zadokin ja

Abjatharin; ja Lewitat, Urielin, Asajan, Joe-
lin, Semajan, Elielin jaAmminadabin.

12. Ia sanoi heille: te tuin oletta Isäin pää-
miehet Lewitain seasa; pyhittätät * teitänne
teidän weljeinne kansi», kandamaan ylös HEr-
ran Israelin Jumalan Arkkia, siihen siaan,
jonga minä hänelle walmistanut olen.

*
2 Mos. iy: 10.

13. Sillä ennen koffa et te läsnä ollet, teki
HERm meidän Jumalamme raon meisä *,

ettei»
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etten me händä etzinet, niinkuin me.dän tekemän
piti. *

» Sain. 6:6,7. 1 Aika K 13: ia.

14. Niin Papit jaLewitat pyhitit heitänsä,
HERran Israelin Jumalan Arkkia kanda-
maan.

15. Ia Lewitain pojatkannoit Jumalan Ar-
kin niinkuin Moses HERran sanan jälken käs-
kenyt oli, heidän olallansi»' korennoilla jotka
siinä olit. f * 4 Mos. 7: ?. -l 2 Mos. 25: ,4.

16. Ia Dawid sanoi Lewitain päämiehille:
että he asetaisit heidän weljistäns weisaita har-
puilla, Psaltareilla, tandeleilla, jaSymbaleil-
la, niin että he olisit kuullut weisawan korkial-
la anella ilon kansa.

17. Niin Leivität asetit Hemanin * Joelin
poian, ja hänen »veljistäns Assaphin Verekiqn
pojan: ja Memrin pojista heidän messistänsä,
Ethanin Kusajan pojan. " l. 6: ;,.

18. Ia heidän kansans heidän weljens toises-
ta »vuorosta, Sakarian , Benin, laesielin,
Semimmothin, lehielin, Unnin, Eliabin,
Venajan, Maesejan, Mathithian, Eliphele-
jan, Miknejan, ObedEdomin, jalejelin,»-
-wcn «vartiat.

19. Sillä Heman, Assaph ja Ethän olit wei-
sajat wastisymbaleilla, helistäin hellällä anella.

20. Mutta Zakaria, Asiel, Semimmoth,
lehiel, Unni, Eliab, Maesia ja Benaja,
Psaltarilla Alamothin päällä.

21. Waan Mathithia jaElipheleja ja Mik-
neja, ja ObedEdom, lejel ja Asasia, wei-
saisit kahdemn kielisilla kandeileilla heidän edel-
länsä.

22. Mutta Kenanja Lelvitain päämies «vei-
sumestari, piti neuwoman heitä ylhäisesti wei-samaan: sillä hän oli sangen taitawa.

23. Ia Berekia ja Elkana olit Arkin owen
wartiat.

24. Mutta Papit Sakania, losaphat,
Nethaneel, Amasai, Zakaria, Benaja, ja
Eliezer, soitit Basunilla Jumalan Arkin edesä:
ia ObedEdom ja leheja oli Arkin owen war-
tiat.

m. 25. Niin meni Dawid ja Israelin wan-
himmat ja tuhanden päämiehet, noutamaan
HERran liiton Arkkia, ObedEdomin huones-ta * ilolla. '

2 Sam. 6: 12.

26. Ia koffa Jumala autti Lewitaita, jot-
ta kannoit HERmn liitonArkkia, uhraisit he
seitzemän talpeja ja seitzemän oinasta.

2 Sain. 6: 1».

27- Ia Dawid oli puetettu liinawaattella,
ja taitti Lewitat jottaArkkia kannoit, ja wei-
sajat, jaKenania »veisumestari «veisaitten kan-sa : Oli myös Dawidin yllä liinainen päälis-
tvaate. 2 Sam. 6: 14.

28. Näin saatti koko Israel HERran liiton
Arkin isolla, Basunain, trometein, helmin
Symbalein, Psilltarein jaKandelein kansa.

29. Kosta HERran liiton Arkki tuli Dawi-
din Kaupungiin; katzoi Mikal Saulin tytär
akkunasta, ja näki Dawidin hyppäwän ia
soittaman, niin hän katzoi hänen sydämmesän-
sä ylön. 2 Sam. 6:16.

16. Luku.
i. Arkki pannan siallensa- Dawid uhra: siu-

na ja.rawiye Ransaa: ta asettane jotkakiittä-
wät HERraa, weisulla. n Säätä ihanan kii-
toswirren, ensixi weisatta 2lrkin edesä. m. 2l°
setta ne jotkapalwelusta piti tekemän HERran
majan edesa Gibeonisa
i. Awsta he Jumalan Arkin olit kandanet si-

"»- sälle, asetit he sm kestelle majaa, jonga
Dawid oli walmistanut '; ja uhraisit poltto-
uhria jakiitosuhria Jumalan edesä.

"

2 Sam. 6: 17.
2. Ia kosta Dawid oli täyttänyt polttouh-

rit ja kiitosuhrit; siunais hän Kansaa HER-mn nimeen. 4 Mos. 6: 2,.

3. Ia jakoi jokaitzelle Ismelis sekä miehille
että «vaimoille, jokaitzelle leiwän, ja kappa-
len lihaa, ja mitan miinaa. 2 Sam. 9:19.

4. Ia hän asetti HERran Arkin eteen muu-
tcunita Lewitaita palwelioixi; ylistämään, kiit-
tämään ja kunnioittamaan HERma Israelin
lumalata.

;. Kuin olit: Assaph ensimmäinen, Zakariatoinen, lejel, Semimmoth, lehiel, Mathi-
thia, Eliab, Benaja, ObedEdom, jalejel,
Psilltarein ja harpuin kansi»: mutta Assaph
kilisewaisten Symbalein kansa.

6. Ia Benaja ja lehasiel Papit, «vasiitor-
willa aina, Jumalan liiton Arkin edesä.

Nn n 2 ii. 7. Si-
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il. 7- Sinä päiwänä asetti Dawid ensistkiittämään HERma, Assaphin jahänen wel-

jeinsäkautta.
8. Kiittäkät HERma, ja saarnattat hä-

nen nimeensä, julistakat hänen töitäns Kan-
sain smsa. Ps. >a5: ~ le. Es., 2: 4.

9. Weisilttat hänelle, soittatat hänelle, pu-
hutat kalkkista hänen ihmellisista töistänsä.

iO. Plistäkät hänen pyhää nimeensä, niiden
sydän iloitkan, jotta etziwät HERma.

11. Etzität HERma ja hänen «voimaansa,
etzität hänen ka>'woians alati.

i2. Muistakat hänen ihmellisiä töitänsä, jot-
ka hän tehnyt on, hänen ihmeitänS jasuunsa
huomioita.

13. Te Israelin hänen palwelians siemen, te
Jakobin hänen walittunsi» lapset.

14. Hambä on HERm meidän Jumalani,
hän duomitzi kaikesa mailmasa.

15. Muistakat ijankaikkisesti hänen liittoansa,
mitä hän on kästenyt tuhanelle sukukunnalle.

16. Jonga hän teki Abrahamin kansa *, ja
hänen «valaans Isaakin kansa.
*-

I Mos. 15:18. l. 17: 2. l. 22: 16. Luk. 1 : 7Z.
17. Ia sääsi sm Jakobille säädyri, ja Israe-

lille ijankaikkisexi liitoxi.
18. Ia sanoi: sinulle minä annan Kanaan

maan ', teidän perimisenne arwan.
'

l Mos. I, : 15. l. 26: ~ l. 28: ,;. l. 35: 11.

19. Kosta te wähät ja Harmat olitte, ja
muukalaiset siinä:

20. Ia l)e waelsit Kansasta Kansaan, ja
yhdestä waldaku'.nnasta toiseen Kansaan.

21. Eipä hän sallinut heitä kenengän wahln-
goitta, waan mngatsiKuningat heidän tähten-
sä. .

' iMos. 12: 17. l. 20: 2.

22. ruwerko minun woidelruihmi,
ja alkar pahaa rehkö minun propheraille-
ni. Ps. «f: 15.

23. Weiiatkat HERralle kaikki maa, julis-
takat päiwä päiwäidä hänen autuuttansa.

Ps. 96: 1, zc.
24. Luetelkat pakanain seasa hanen kunnia-

tansa, kaikkein Kansain smsa hänen ihmei-
tänsä.

25. Sillä HERm on suuri ja sangen tiitet-
tapä, peljättäpä kaikkein jumalittm smsa.

26. Silla kaikki pakanain jumalat owat e,
päjumalat: Mutta HERm on taiwat tehnyt.

27. Kaunistus jakunnia on hänen edesänsa:ja wäkcwys ja ilo on hänen siasansa.
28. Te Kansain sukukunnat luokat HER-ralle, luokat HERralle kunnia jawoima.
29. Tuokat HERralle hänen nimens kun-

nia, tuotat lahjoja, ja tulkat hänen eteens.Kumartatat HERraa pyhäsä taunistuxesa.
Ps. 29: 1,2.

30. Peljätkät händä taitti mailma: hänon maan wahwistanut, ettei se liiku.
31. Taiwat iloitkan ja maa riemuittan, sa-nottatan pakanain seasa että HERra hallitze.
32. Meri pauhattan> jamitä siinä on; kedot

iloitkan, ja kaitti kuin sen päällä on.
P5.98:7. 5.

33. Ia ihastutan kaikki puut metzisä HER-
ran edesä: sillä hän tule duomitzemaan maata.

34. Kiittäkät HERma, sillä han on hywä,
ja hänen laupiudms on ijankaikkinen.

Ps. »07:1. Ps. 1,8: 1. P5.,,6: i.
35- Ia sanotat: auta meitä Jumala mei-

dän wapahtajamme ja koko meitä, ja kehitä
meitä pakanoista; että me kiitäisimme sinun
pyhää nimeas, jakerstaisimme meitäm sinun
tiitoresas. Ps. ,c>6: 47.

36. Kiitetty olkon HERm Israelin Juma-
la ijantaikkisesta ijankaikkiseen: jakaikki Kan-sa sanotan Amen! ja kiittäkän HERma!

37. Nain jätti hän HERran liiton Arkin e-
teen, Assaphin ja hänen «veljensä, palwelemaan
alinomati Arkin edesa jokapaiwäisesä tyosä.

38. Mutta ObedEdomin ja hänen kahdexan
«veljmns seitzemättäkymmendä: Ia ObedEdo-
min ledithun pojan jaHossan, owen wartiaxi.

m. 39. Ia Papin Zadotin, ja Papit hä-
nen weljmsä, pani hän HERmn majan eteen
Gibeonin korkeudeUe. 4M0f.18:i.4. '

40. Tekemään päiwä päiwäldä HERralle
polttouhria polttouhrin Altarilla, amulla ja
ehtolla; kaiketi niinkuin kirjoitettu on HER-mnLaisi», ja hän Israelille kästenyt oli.

41- Ia Hemänin ja ledithunin heidän kan-sans, jamuut walitut, kuin nimeldäns nimi-
tetyt olit, kiittämän HERma, että hänen lau-
piudms on ijankaikkisesti.

42. Ia
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42. Ia Hemanin ja ledithunln heidän kan-

sans wastitorwilla jaSymbaleillasoittamaan,
ja Jumalan kandeleilla. Mutta ledityunin
pojat pani hän owen wartiaxi.

43. Ia näin matkusti kaikki Kansa kukin
kotiansa : Dawid myös palais siunamaan huo-
nettansa.

17. Luku.
~ Dawid aikoi rakenda HVRralle huonetta;

mutta H«Rra kieldä sen Nathanin kautta, v.
Messias luwatan Dawidin siemenestä, in. Da-
wid tiiltä HERraa jarukoile lupauxen täyttä-
»nystä
-1 tapahdui, kosta Dawid asui huonesan-sa, sanoi hän prophetalle Nathanille:
katzo, mina asun Sedrihuonesi», ja HERran
liiron Arkki on waatetten alla. 2 Sam. 7: ».

2. Nathan sanoi Dawidille: kaikki kuin si-
nun sydämesäs on, tee: sillä HERra on sinun
kansas.

3. Multasina yönä tuli Jumalan sana Na-
thanin tygö, jasanoi:

4. Mene, ja sano minun palwelialleni Da-
widille: Näin sano HERra: ei sinun pidä
minulle rakendaman huonetta asuaxeni:

5. Sillä en minä ole asunut yhdesakän huo-nesa, siitä päiwastä kuin minä Israelin lapset
johdatin ulos, tähän päiwään asti: waan mi-
nä olen aina ollut majoija jaTabernaklisa.

6. Kuhunga ikänäns niinä »vaelsin koko Is-
raelisa, olengo minä puhutellut jotakutaDuo-
marita Israelisi», jonga mina olen kästenyt
kaita minun Kansaani, ja sanonut: mixet te
ole minulle rakendanet Sedrihuonetta?

7. Niin sano nyt näin minun palwelialleni
Dawidille: Näin sano HERra Zebaoth: mi-
nä olen ottanut sinun kedolda kusas lambaita
kaitzit ', minun Kansani Israelin päämiehexi.

"

1 Sam. ,6: 11. Ps. 78:70.
8. Ia olen ollut sinun kansas kuhungas ikä-näns waelsit: ja olen häwittänyt kaikki sinun»vihamiehes edestäs, ja olen tehnyt sinulle ni-

men , niiden suurten nimen jälken kuin maan
päällä owat.

9. Mutta minä panen minun Kansalleni Is-raelille paikan, jaistutan sen niin, että se sii-

nä asu, ja ei ena liikuteta: ja pahan Kansan
ei pidä mä sitä waiwaman niinkuin ennen.

io. Ia siitä ajasta kuin minä asetin Duoma-
rit minun Kansalleni Israelille, painoin minä
kaikki sinun wibamiehes alas: ja minä ilmoi-
tan sinulle HERran rakendawan sinulle huo-
nen.

ii. ii. Ia pitä tapahtuman, koffa sinun ai-
kas on täytetty, että sinä menet Isäis tygö,
niin minä heraran sinun siemenes sinun ial«
kes , joka pira oleman sinun pojistas: ja
minä wahrvisian hänen waldakundansa.

2 Sam. 7:1»'
12. Hän mkenda minulle huonen": jäminä

wahwista hänen istuimens ijankaikkisesti. f
'

i Kun. 5: 5. .l. 6: 12. -f 1 Aika K. 2«: 6, 7.
Ps. ~2:1,.

13. Minä olen hänen Isansa, ja han
«n minun poikani *: ja en minä käännä mi-
nun laupiuttani häneldä pois, niinkuin minäsen käänsin häneldä pois, joka sinun edelläs
oli. 'Ps 89: 27. Ebr.,: 5.

14. Mutta minä asetan hänen minun huo-neseen», ja minun waldakundaani ijankaikki-
sesti ; niin että hänen istuimens on pyspwainen
ijankaikkisesti.

ui. 15. Ia koffa Nathan taittein näiden sa-
nain jältm, jakaiken tämän näyn jälken Da-
widin kansa puhunut oli:

16. Niin tuliKuningas Dawid ja oli HER-
ran edesä, ja sanoi: tuta olen minä HERm
Jumala? ja mikä on minun huoneni, ettäs
olet saattanut minun tähän asti?

17. Ia tämä on wähä ollut sinun silmäis e-
desa, Jumala, mutta sinä olet myös puhu-
nut sinun palwelias huonelle kaukaisista asioisi
m: ja olet katzellut minun niinkuin ihmisen
hahmosi», joka on HENra Jumalatorteudesa.

18. Mitä Dawid enä mahta anoa sinulda,
ettäs kunnioitaisit palwelias '? silla sinä tun-
net palwelias. f * 2 Sam. 7:18. 5 Es. 49-1.

19. HERm, sinun palwelias tähden, ja si-
nun sydämes jälken, olet sinä kaikki nämät suu-
ret asiat tehnyt; ilmoittares kaikki ne suurettyöt.

20. HGRra, ei «le sinun taldaista», ja
ei ole "wmalara paiyi sinua, kaiken sin jal-

Nnn 3 ken
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5 Mos. 1-24. 1.4:;4. iKU1,.«.2,. Ps. 86: 8.

. E 5,7.: ,6. Dan. z : 29. Os. 1,: 4.
21. Ja kuta Kansi» maan päällä, on niin-

Min sinun Kansas Israel; jota Jumala men-
nyt on Kansaxi, ja te-
kemään itzellens nimeä suurista ja hirmuisista
töistä >! zajainpatanait ulos ftnun Kansas edes-
tä, jongas Egyptistä »vapahtanut olet?

2,2. Ia olet tehnyt sinun Kansas Israelin
ijankaikkisexiKansaxi: ja sinä HERraokt-heidän lumalaxensi» tullut. /

23. Nyt HERra, se sana jongas puhunut
olet palweliastas ja hänen huonestansa,wah-
wistukon ijankaikkisesti! ja tee niinkuins puhu-
nut olet. 2Scun. 7: 2s.

24. Wahwistukon ja suurexi tulkon sinun
nimes ijankaikkisesti! että sanomisin: HERm
Zebaoth,, Israelin Jumala, on Jumala Is-
mcksi», ja sinun palwelias Dawidin huone ol-
kon pysyiväinm sinun edesäs.'

25. Silla sinä »ninun Jumalani olet ilmoit-
tanut sinut palwelias torwain kuullen, ettäs
mkmnat hänelle huonen: sentähden on sinun
palwelias aikoinut rukoilla sinun edesäs.

26. Nyt HERm, sinä olet Jumala: ja si-
nä olet tätä hywää puhunut palwelialles.

27. Niin rupe nyt siunamaan sinun palwe-
lias huonetta, eitä se pysyis ijankaikkisesti si-
nun edesäs: sillä sinä HERm olet siunannutsen, niin olkon se siunattu ijankaikkisesti!

2 Sam. 7: 29.

18. Luku.
~ Dawid lyö pakanat ymbiristöldänsa. u.

Saa Lhoulda lajoja, jotka hän muun saalin
fan sa pyhittä, ni. Edomealaiset lyödän: Da-
widin »virkamiehet luetellan.
I. /Smitte löi Dawid Philisterit, ja waati a-

lans heidän': ja hän otti Gathin ja
hanen kylänsä Philisterein kädestä. ' «Sam. 8-1.

2. Hän löi myös Moabiterit; nun että he
tulit Dawidille alemmaisexi , ja weit hänelle
lahjoja.

3. Dawid löi myös HadadEserin Zoban
Kuningan Hamathisa; silloin kuin hän meni a-
settamaan sotajoukkoonsaPhraiin meden tygö.

4. IaDawid »voitti häneldä tuhannen «vau-nua, seitzemantuhatta hewoismiestä, jakaxi-tymmendä tuhatta jaltamiesta. Ia Dawidmiskais* taitti waunut, ja piti heistä tallellasatawaunua.f '105.,i:6,9. -l-2Sam.B: 4s. Ia SyrialaisetDamaffusta tulit Hadad-Eserin Zoban Kuningan apuun; muttaDa-wid löi Syrialaisista taxikolmattatymmendä
tuhatta miestä.

6. Ia Dawid asetti wartiat Syrian Da-mastuun, niin että Syrialaiset tulit Dawidin
alemmaisiri, ja »veit hänelle lahjoja; sillä HER-ra autti Dawidia tunga ikänäns hän waelsi.

7. Ia Dawid otti ne kullaiset kilwet, kuinolit HadadEserin palwelioilla; ja wei ne Je-rusalemiin.
8. Otti myös Dawid HadadEserin Kau-

pungeista Thibehatista ja Kunista juuri paljo
wa>ke'; josta Salomo waffimermf, patzat,
ja «vastiastioita teki. '

2 Sam. 8: z. -f. Kun. 7:,».
11. 9. Ia koffa Thou Hemathin Kuningas

kuuli Dawidin lyönen kaiken HadadEserin Zo-ban Kuningan sotajoukon.
io. Lähetti hän poikans Hadommin Kunin-gas Dawidin tygö, terwehtämän hända ystä-

»vällisesti, ja siunamaan händä, että hän Ha-dadEserin* kansa sotinut ja hänen lyönyt oli;
sillä Thoulla oli sota HadadEserin kansa: niin
myös kaikellaisia kullaisia, hopiaisia ja »vaski-
sia astioita (lähetti hän). *

2 Sam. 8 - ,°.

11. Ia Kuningas Dawid pyhitti ne HER-
ralle, sm hopian jakullan kansi» kuin hän oli
ottanut kaikilda pakanoilda, Edomereildä,
Moabitercildä, Ammonin lapsilda, Philiste-
reildä jaAmaletitereilda.

m. 12. Ia Abisai Zerulan poika löi suola-
laxosi»' Edomereistä, kahdexantoistatymmcn-
dä tuhatta. * 2 Sam. 8: ,;. Ps. 6c>: 2.

13. Ia asetti wartiat Edomiin, niin että
kaikki Edommlaiset olit Dawidin alemmaiset;
sillä HERm autti Dawidia kuhunga ikänäns
hän waelsi.

14. Ia niin hallitzi Dawid taiten Israelin:
ja hän teki oikeuden ja hurskauden kaikelle

Kansallensa.
15. Joab Zerulan poika oli sotajoukon

päällä: losaphat Ahiludin poika oli Kantzleri.
16. Za-2 Sam. 8: 16.
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16. ZadokAhitobin poika, jaAbiMelek Abja-

tharin poika olit Papit: Sausa oli kirjoittaja.
17. Benaja lojadan poika oli Kretin ja

Pietin päällä. Ia Dawidin pojat olit ensi-
mäiset Kuningan käsillä. 2 Sam. 8: 18.

19. Luku.
l. Hanon pilka Dawidin palweliat. n Dawid

rangaise beitä ja heidän auttajitansa sodalla- m.
Svrialaiset wastudesta nostuansa, saawat taas
haawoja.
l. tapahtui, että NahasAmmonin
'V lastenKuningas tuoli; jahänen poikans

,mli Kuningaxi hänen siaansa.. 2 Sam.i°: 1.

2. NiinDawid sanoi: minä osotan laupiu-
den Hanonille Nahaxen pojalle: sillä hanen
Isans pn tehnyt laupiuden minun kohtaani.
Ia Dawid lähetti sanansaattajat lohdutta-
maan händä hänen Isänsä tähden. Ia Dawi-
din palweliat tulit Ammonin lasten maalleHa-
nonin tygö, lohduttamaan händä.

3. Niin sanoit Ammonin lasten ylimmäiset
Hanonille: luuletkos Dawidin kunnioittaman
sinun Isääs sinun silmäis edesä,.,että hän lä-
hetti lohduttajat sinun tygös? ja eikö hänen
palwelians tullet sinun tygös tutkistelemaan,
kutistamaan ja wakojman maata? .z..

4. Silloin ottiHanon Dawidin palwesiat,
.ja ajeli heidän, ja leiktais,pu.olen heidän »vaat-
teistansa liki kupeisiin ja päästi heidän
menemään.

il. 5. Ia he menit, ja se tehtin Dawidille
liettäwari niistä miehistä. Ia hän lähetti hei-
tä wastan (silla miehet olit sangen suuresti ha-
wäistyt), ja Kuningas sanoi: olkat siihenasti'lerihosa kuin teidän partanne kaswä, tutkat
sitte jällens.

6. Mutta koffa Ammonin lapset nait itzenshaisewan Dawidin edesä; lähetti Hanon ja
Ammonin lapset tuhannen lAwistäm hopiata
palkataxens waunuja ja hewoismichia Meso-
potamiasta, jaSyrianMaeWa jaSobaM

7. Ia he pattkälsit heissms kaMeWtakym-
rnenda tuhatta waunua, ja Maekan Kunin-
Zän wäkinensä : He tulit ja sioitit heitäns
Medban eteen. Ia Ammonin lapset kokoisitmyös heitänsKaupungeistansa ja tulit sotaan.

8- Kosta Dawid sen tuuli, lähetti hän loa-

bin ulos jakoko Sangarten sotajoukon.
9. IaAmmonin lapset olit lähtenet, ja han-

gitzit heitäns sotaan Kaupungin portin edesä:
Mutta Kuningat jotka tullet olit, olit kedolla
erinäns.

10. Koffa Joab näki sodan sekä edesäns ec-
tä takanans nouseman handans wastan; wa-
litzi hän kaikki parhat miehet Israelista, ja a-
fetti hänens Syrialaisia wastan.

11. Muun wäen andoi hän »vehens Abisain
käden ala; ja he »varustit itzensä Ammonin
lapsia wastan.

12. Aa sanoi: jos Syrialaiset tulewat mi-
nua wakewammäxi, niin tule minun auxeni;
ja jos Ammonin lapset tulemat sinua wake-
wammäxi, niin minä autan sinua.

13. Ole miehullinen, ja olkamme wahwat
meidän Kansan, edestä, ja meidän Jumalam-
me Kaupungein edestä: mutta HERra, tehkön
niinkuin hänelle otollinen on !

14. Ia Joab lähestyi sillä mäellä kuin hänen
kansans oli, sotimaan Syrialaisia wastan: ja
ne pakenit händä.

15. Koffa Ammonin lapset nait Syrialaiset
pakeneman, pakenit he myös Abisaita hänen
»veljeänsä, jamenitKaupungiin : ja Joab me-
ni Jerusalemiin.

iil. 16. Kosta Syrialaiset näit heitäns Is-
raelildä lyödyxi, lähetit he sanansaattajat, ja
toit Syrialaiset tuolda puolen winaa. Ia
Sophak HadadEserin sodan päämies nimi
heidän edellänsä. 2 Sam. 20: ie.

17. Kosta se oli Dawidille sanottu, kokois
hän koko Israelin jameni Jordanin ylitze. Ia
kosia hän tuli heidän tygöns, asetti hän ha-
nens heitä wastan: jaDawid asetti itzens Sy-
rialaisia wastan sotaan, ja ne sodeit hän.!,
kansans.

18. MuttaSyrialaiset pakenit Israelia. Ia
Dawid tappoi Syrialaisista seitzemän tuhatta
waunua, janeljäkymmendä tuhatta jalkamies-
tä: hän tappoi myös Sophakin sodan pää-
miehen. 2 Sam. 1°: iB.

19. Ia kosta HadadEserin palweliat näit
heitäns teicche rauhan Da-
widin kansa, ja olit hänen palweliansa: za
Syrialaiset ei tatohnet enämbi autta Ammo-
nin lapsia. 20. LUkU.
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20. Luktt.

1. Ammonitat woitetan ja lannistetan. n
Rolme philisterein uljasta lyödän Dawidin
SangareildK.
I. kosta ajastaita kulunut oli, siihen aitan

tuin Kuningat lähtewät ulos, johdatti
Joab sotajoukon, ja häwitti Ammonin lasten
maan, tuli ja piiritti Rabban': mutta Da-
wid oli Jerusalemisi». Ia Joab löi Rabban
jakukisti sen.f 'Sam.n:i. -j- 2Sam. 12:26,29.

2. laDawid otti heidän Kuningansa Kruu-
nun hänen päästänsä, ja löysi sen painaman
leiwiffan kuldaa, ja oli kallita kiwiä hanesä,
ja se pandin Dawidin päähän: Hän toi myös
sangen paljo saalista Kaupungista.

2 Sam. 12: 22.

3. Mutta wäen, kuin siellä oli, toi hän u-
los, ja siirsi heidän sahojin ja mutahauvoille,
ja kirwestöihin. Niin teki Dawid kaikkein
Ammonin lastenKaupungein kansi». laDa-
widpalais sitte taitewwaen kansi» Jerusalemiin.

11. 4. Sitte nousi taas sota Gaserisi» Phi-
listerein kansa. Silloin löi Sibetai Husathite-
ri Siphain', joka oliKalewan poikain lapsis-
ta ,ja he lannistettin. '

2 San». 21: ,8.

5. Ia «vielä nousi sota Philisterein kansa:
Silloin löi Ghanan lairin poika, Lahemin
Goliathiu Gathiterin weljen, jonga keihän
warsi oli niinkuin kängan puu.

6. Ia taas nousi sota Gathisi», siellä oli
suuri mies, ja hänellä oli kuusi sorme jakuusi
warwasta, ston neljakolmattatymmenda. Ia
hän myös oli syndynytKalewan pojista.

7. Ia hän pilkkais Israelia: Mutta Jona-
than Siniean poika Dawidin weljen poika,
löi hänen.

8. Nämät olit siinnet Kalewan pojista Ga-
thisi»: ja he langeisitDawidin käden ja hänen
palweliainsa kätten kautta.

21. Luku.
i. Dawid wihöittä HtLßran, Rattsan tukeNii-

sella. 11 Lunnusta syndinsä, jawaliye, kolmes-
ta ehdolle pannusta wiyauresta , ruton, m
Rakenda altarim M)ra jalepptra wihan.
i. Satan seisoi Israelia «vastan, ja kehoit-

ti Da»vidin lukemaan Israelia.
-Sam. 24: i.

2. Ia Dawld sanoi loabille jaKansan y-
limmäisille: mengät ja lukekat Israel BerSe-basta Daniin saakka; ja mokat minulle, ettäminä tiedäisin heidän lukunsa.

3. Joab sanoi: HERm mändäkön Kan-sansa sata kertaa suuremmaxi kuin se nyt onMinun Herrani Kuningani, eikö nämät kaik-ki ole minun Herrani palweliat? mixi siis mi-nun Herrani kysy sitä? mixi se tulis synnin Is-raelille?
4. Mutta Kuningan sana moitti loabinIa Joab meni, ja waelsi koko Israelin ymbä-

rins, ja tuli Jerusalemiin.
5. Ia Joab andoi Dawidille luetunKansanlugun: jakoko Ismelis oli yritoistakymmenda

kertaa sata tuhatta miestä, tuin miekkaa ulosweti. Ia luudasi» neljä sataa tuhatta ja sei-tzemänkymmendä tuhatta miekan wetäwätämiestä. 2 Sain. 24: 9.
6. Mutta Lewiä jaBmlaminiä ei hän näi-

den sekaan lukenut'; sillä Joab kauhistui Ku-ningan sanasta. 1.27: 24.
7. Mutta se asia oli paha Jumalan silmäinedesa: ja hän löi Israelin.
11. 8. Ia Dawid sanoi Jumalalle: minä o,

len mstasti syndia tehnyt, että minä sen tehnyt
ole»,: mutta ota sinun palwelias wäarys pois:
silla minä olen sangen tyhmästi tehnyt.

9- Ia HERra puhui Vadille, Dawidin
.Nakialls, sanoden:

io. Mene ja puhu Dawidille, sanoden: näinsano HERm: kolme minä panen sinun etees:
walitze sinulles yxi niistä, ja minä teen sen si-
nulle.

11. Ia tossaGad tuli Dawidin tygö, sanoihän hänelle: Näin sanoHEßra: walitze sinul-
les:

12. Taikka kolme nälkä wuotta: taikka kol-
men Kuukauden pako «vihollistes edesä, ja wai-
nollises miekan edesa, että se on käsittämä si-
nun: eli kolmexi päiwäxi HERmn miekka ja
ruttotauti maalle, niin että HERran Engeli
kadotta kaikki Israelin rajoilla. Niin ajatte-
le siis nyt mitä minun pitä händä wastaman
kuin minun on lähettänyt.

13. Dawid sanoi Gadille: minulla on suuri
ahdistus; kuitengin tahdon minä langetaHEr-

ran
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ran käsiin, sillä hänen laupiudens on sangen
suuri, jaen tahdo langeta ihmisten käsiin.

14. Ia HERra andoi tulla ruttotaudin Is-
raeliin; niin että Israelista langeis seitzemän-kymmendä tuhatta miestä.

15. Ia Jumala lähetti Engelin Jerusalemiin
hukuttamaan sitä: Ia hukuttaisi», katzoi HER-
ra siihen, jakatui sitä pahaa, ja sanoi Enge-
lille jokahukutti : nyt on kyllä, pidä kätes y-
lös. Mutta HERran Engeli seisoi Ornanin
lebuserit» riihen tykönä. 2 Sam. 24: i6> ,8.

16. Ia Dawid nosti silmänsä, ja sai näh-
däHERran Engelin seisoman maan jataiwan
wälillä, ja uloswedetyn miekan hänen käde-
säns ojetun Jerusalemin päälle. Niin langeis
Dawid jawanhimmat heidän kasivoillensi» pue-
tetut säkeillä.

17. Ia Dawid sanoi Jumalalle: engö minäse ole kuin annoin lukeaKansan? mina se olen
kuin syndiä tein, ja aiwan pahoin tein. Mitä
siis nämät lambat tehnet owat? HERra mi-
nun Jumalani anna sinun kätes olla minun
ja niinunIsäni huonen päälle, ja ei sinunKan-
salles waiwaxi.m. 18. Ia HENran Engeli sanoi Gadille,
että hän sanois Dawidille; että Dawid menis
jarakcnnais HERralle Altarin, Ornaninle-buserin riiheen. 2 Aika K. ?: 1.

19- Ia Dawid meni Gadin sanan jälken ,

kuin hän HERran nimeen puhunut oli.
2c?. Waan kuin Oman käänsi hänens ja

näki neljän poikansa kansi» Engelin, lymyttit
'he heitäns : sillä Oman tappoi nisuja.

21. Kliin Dawid meni Ornanin tygö, näki
Oman jahawaitzi Dawidin; ja meni riihestäulos ja langeis kaswoillens Dawidin eteen
maahan.

22. Ia Dawid sanoi Ornanille: anna mi-
nulle sen riihen sia, raketaxeni siihen HERral-le Altarita: anna se minulle täyden rahan edes-tä ; että witzaus lakkais Kansasta.

23. Ia Oman sanoi Dawidille: ota sinul-les, ja tee, minun HERrani Kuningani, kuin
sinulle kelpa. Katzo, minä annan myös här-kiä polttouhrixi ja aseita puixi, janisuja ruo-
kauhrin ' kaikkia minä annan.

24. Mutta Kuningas Dawid sanoi Oma
Nllle: ei niin, waan minä tahdon peräti osta

sen täydellärahalla: sillä en minä ota sitä kuin
sinun on, HERralle, ja tee polttouhria ma-
xamata.

25. Niin Dawid andoi Ornanille sen sian e-
desta, kuuden sadan Siklin painon kuldaa.

26. Ia Dawid rakensi siinä HERralle Al-
tarin, ja uhrais polttouhria ja kiitos uhria:
Ia rukoili HERma, ja hän kuuli hänen tu-
len kautta taiwasta', polttouhrin Almrilla.

* z Mos. 9:24- i Kun. 18: ;8.

27. Ia HERra sanoi Engelille, että hän
pistais miekkans tuppeensa.

28. Kosta Dawid näki HERran kuullexihänens Ornanin lebuserin riihesä; uhrais hänsiellä.
29. Sillä HERran maja, kuin Moses oli

tehnyt korwesa, ja polttouhrin Almri, olit
silloin Gibeonin korkeudella.

l. 16: Z9. 2Aika K. 1:;.
30. Ia ei Dawid tainnut mennä sen eteen

kysymään lumalata: sillä hän oli peljästynyt
HERran Engelin miekkaa.

22. Luku.
!. Dawid säätä paikan ja walmista ainetta

Lemplin rakennureri. n t7euwo Salomota si-tä toimittamaan, m. tvaroitta päämiehiä ole-
maan hänelle awulliset.
I. Dawid sanoi: tasa pita oleman

HERmn huone: jarämä Almri Isi
raelin polttouhria xoarren.

2. Ia Dawid kW koota muukalaiset, jot-
ka Israelin maalla olit: ne asetti hän tiwein
wuoliaxi, wuolemaan tiwejä Jumalan huo-
nen rakennuxexi.

3. Ia Dawid «valmisti paljo mutaa port-
tein owein nauloixi, ja mitä yhteen naulitta
mnvittin. Ia niin paljo «vasse, ettei se pun-
nitta mittu.

4. IaSedripuita epälugun: sillä Sidonilai-
set jaTyrolaiset toit paljo Sedripuita Dawi-
dille.

5. Ia Dawid ajatteli: »ninun poikani Sa-
lomo on nuori ja heiko, mutta huonen, joka
pitä HERralle mkettaman, pita niin suuren
oleman, että sen nimi jakunnia korotetan kai-
kisa massa; sentähden walmistan minä nyt ha-

nelle000
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nelle wamxi. Näin walmisti Dawid paljo
ennen tuolematawa.

il. 6. Ia hän kutzui poikans Salomon; ja
käski hänen mketa huonen HERralle Israelin
Jumalalle.

7. Ia Dawid sanoi Salomolle: minun poi-
kani, minun mielen oli mketa HERralle mi-
nun Jumalalleni huonetta.

8. Mutta HERran sana' tuli minun tygö-
ni, ja sanoi: sinä olet paljo «verta «vuodatta-
nut, ja suurta sotaa pitänytf; sentähden ei
sinun pidä mkmdaman minun nimelleni huo-
netta, ettäs niin paljo «verta olet »vuodattanut
maan päälle minun edesäni. *

2 Sam. 7: 17.
-Z- 1 Kun. 5: ~ 1 Aica K. 28: z.

9. Katzo, poika jokasinulle syndy, pitä o-
leman lewollinen mies: sille Mina annan le-
won taitilda wihollisildansa , hänen ymbäris-
toldäns: sentähden pitä hänen nimens oleman
Salomo: sillä minä annan rauhan ja lewon
Israelille hänen elinaikanansa.

iO. Hänen pita mkmdaman minun nimelle-
ni huonen, hänen pitä oleman minun poikani,
ja minä olen hänen Isänsä*: ja minä «vah-
wistan hanen waldakundans istuimen Isracli-sa ijankaikkisesti.f * Ebr. 1: 5.

-Z- 2 Sam: 7: 12. I Kun. s.: 5.
11. Niin on nyt, minun poikani, HERm

sinun kansas: sinä menestyt, ja rakennat
HERralle sinun lumalalles huonen, niinkuin
hän sinusta puhunut on.

12. Kuitengin andakon HERm sinulle ym-
marryxm ja toimen, ja asettaton sinun Israe-
lia hallitzemaan,ja pitämään HERmn sinun
lumalas Lain!

iz. Silloin sinä menestyt, kostas ahke,
roiyer piraa niira saatuja ja oikeuxia, kuin
HGRra Mosexen kaurra on kastenvr Isi
raelille. Ole wahwa* ja rurwa-
ft, ala pelkä, älä myös wawahdu.

*sMos.,i:?>s. Jos':/. , Aika K. 28: 20.

14. Katz», minä olen minun waiivasani
walmistanut HERran huoneseen sata tuhatta
leiwistätä kuldaa, ja tuhannen kertaa tuhan-
nen leiwistätä hopiata, niin myös waste ja
rautaa määrättömästi, (sillä niitä on ylön
paljo:) minä olen myös toimittanut hirsiä ja

kiwiä, joihingas wielä lisätä taidat.
15. Niin on sinulla paljon työn tekiitä, ki-

lven hakkaita, ja puuseppiä; jakaikkia taita-wita kaikkinaisiin töihin.
16. Kullalla, hopialla, waffella jaraudal-la, ei ole lukua: nouse siis, ja tee se, HER-ra on sinun kansas.m. 17. Ia Dawid kasti kaikkia Israelin y-limmäisiä, auttamaan poikaansa Salomota.
iB. Eikö HERra teidän Jumalanne ole

teidän kansanne, ja on andanut teille lewon
jokataholda? sillä hän on andanut maan asu-jamet minun käsiini, ja maa on »voitettu
HERran jahänen Kansans edesä.

19. Senrähdeu andatar reidan sydamen»
ne »a sielunne eyia teidän luma»
laranne; nostat jarakendakat HERralle Ju-
malalle Pyhä, kannetta siihen HERran lii-
ton Arkki, ja pyhät Jumalan astiat, huone-seen , joka HERran nimeen raketan.

23. Luku.
i Dawid afttta Salomon Runingaxi: koko

jaluke L.ewitat Lempiin wirkoihin. n. Säätä
heitä järjestyxeen heimokundain jälken. m.
Määrä lewitain palweluxen.
i. woffa Daww 01, wanha,a elämästä tyt-

lansä saanut; asetti hän poikans Salo-
mon Israelin Kuningaxi. i Kun..i : i,.

2. Ja kokois kaikki ylimmäiset Israelisi»;
jaPapit jaLewitat.

z. Että Lewitat luetaisin hamasta tolmesta-
kymmennestä aja/tajasta jasen ylitzen. Ja hei-
dän lukuns oli päästä päähän, wäkeivitä mie-
hiä, tahdexanneljättäkymmmdä tuhatta.

4. Joista olineljäkolmattakymmendä tuhat-
ta teettajäcä HERran huonesa: jakuusi tuhat-
ta wirkamiestä ja duomarita. s Mos. 16:18.

5. Ia neljä tuhatta owen wartiata: janel-
jätuhatta niitä jottaHERralle kiitosta »veisai-
sit tandeleilla, jotta minä pannut olen kiitosi
ta «veisamaan.

11. 6. Ia Dawid teki järjestyxen Lewin lap-
sille', Gersonille, Kahathille ja Memrille.

' 1.6: I. 2 AikaK. 29: 25.
7. Gersonitereistä olit Laedan ja Simei.

4 Mos. z: 18. 1 Aika K. 6: ,7.
8. Lae-



2Z. 24. Luk. Kirja. 475
8> Laedanin lapset: ensimmäinen leheli, Se-

than ja Joel, kolme.
9. Simein lapjet: Salomith, HasieljaHa-

ran, kolme. Nämät olit Laedanin Isäin y-
limmäiset.

io. Olit myös namät Simein lapset: la-
hath, Sina, leus ja Vria. Nämät neljä
olit Simein lapset.

11.lahat oli msimmäinm,Sina toinen. Mut-
ta leuxella ja Brialla ei ollut monda lasta,
sentähden luettin ne yhdexi Isan huonexi.

12. Kahathin lapset: Ammm, lezehar,
Hebron, ja llsiel, neljä.

13. Ammmin lapset: Aaron jaMose". Mut-
ta Aaron eroitettinf, että hän oli pyhitetty
kaikkein pyhimmälle; hän ja hänen poikans
ijankaikkisesti, kandamaan suitzutusta HER-
mn edesä, ja palwelemaan händä, ja siuna-
maan hänen nimemsfs ijankaikkisesti. §

'2M05.6-.2a. -i-Ebr.s:4. -xt 4 M05. 6:2;.
5 Mos. 2,: 5. §2 Mos. 28:1.

14. Ia Mosexen Jumalan miehen lapset,
luettin Lewitain sukukundain sekaan.

15. Mosexen lapset olit: Gerson, ja Eljeser."
'

2 M05. 2: 22. 4.18:3,4.
16.Gersomin lapset: ensimmäinen oli Sebuel.
17. Eljeserin lapset, ensimmäinen oliRehabia.

Ia Eljeserillä ei ollut muita lapsia, «vaanRe-
habian lapsia oli paljo enämbi.

18. lezeharin lapset: Salomith ensimmäinen.
19. Hebronin lapset': leriaensimmäinen,

Amaria toinen, lehastel kolmas, jalakme-
am neljäs. ' 1.24: 2».

20. Usielin lapset: Mika ensimmäinen, ja le-
sia toinen.

21. Memrin lapset: Maheli ja Musi. Ma-
helin lapset: Elmzar ja Kis.

22. Mutta Elmzar kuoli, ja ei ollut hänel-
lä poikia, waan tyttäritä; jotka heidän wel-
jensKssin pojat nait.

2z. Musin lapset: Maheli, Eder ja lere-moth, kolme.
24. Nämät owat Lewin lapset heidän Isäin-sä huonm jälken, Isäin päämiehet, jotka ni-

mein lugun jälken päästä päähän luetut olit,
jotka teit wiran töitä HERran huonen palwe-
luxesa: kahdenkymmenen ajastaikaisista, ja sen
ylitzen.

m. 25. Sillä Dawid sanoi: HERra Is-
raelin Jumala on andanut Kansallensa lewon;
joka on asuwa lerusalemisa ijankaikkisesti.

26. Ia ei Lewitat tarwinnet kanda majaa
kaikkein hänen kalliinsa kansi», palweluxeen.

27. Ia Lewin lapset luettin Dawidin wii-
meisten sanain jälken Lewitain sekaan, kahden-
kymmenen tvuotisista, ja sen ylitze.

28. Että heidän piti seisoman Aaronin lasten
siwusa palwelemasa HERran huonesa, karta-
noilla ja kammioisi», jakaikkinaisisa pyhitetyn
puhdistuxisi»; jakaikisa miran töisä HERran
huonesa.

29. Ia oleman näky leipäin, sämbyläjau-
hoin, ruokauhrein, happamattomain knrsäin,
pannuin, hastaritten, ja kaikkein waakain ja
mittain päällä.

30. Ia seisoman joka amulla, kiittämään
ja ylistämään HERraa ; niin myös ehtolla.

31. Ia uhramaan HERralle kaikkinaiset
polttouhrit Sabbatheina, udella kuulla ja juh-
lapäiwinä, lugun ja tawan jälken, alati
HERran edesä.

32. Ia ottamaan »vaarit» seurakunnan ma-
jasta jaPyhyden »vartiosta, ja Aaronin lasten
heidän weljeins »vartiosta; HERran huonen
palweluxesa.

24. Luku.
1 papit Aaronin lapsista jaeta» arwalla 24.

wuoroon 11 L.ewitat myös eroitetan arwalla
heidän wirkoinsa.
I. HHutta tämä oli Aaronin lasten järjestys:

«"l Aaronin pojat olit, Nadab, Abihu,
Eleazar ja Ithamar.

2. Mutta Nadab ja Abihu kuolit' IsänS
edesä, ja ei heillä ollut lasta. Ia Eleazar ja
Ithamar tulit Papeixi. *

, Mos. i°: i, 2.

4Mos. z: 4. 1.26:61.
3. Ia Dawid »nääräis heitä näin: Zado,

kin Elmzarin lapsista, jaAhimelekin Ithama-rin lapsista, heidän wirkansi» jälken, heidän
.palweluxesansi».
X 4- Ia usiammatwätewät päämiehet löyttin
Elmzarin kuin Ithamarin lapsista, kosta he
heitä niin määräisit: Elmzarin lapsista oli siel-
lä tuusitoistakymmmdä ylimmäistä heidän I-samsOo o 2
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säins huonesa, jatahdexan Ithamarin lapsis-
ta , heidän Isäins huonesa.

5. Ia he määräisit heitä arwalla setä näitä
että niitä: sillä molemmat Elmzarin ja Itha-marin lapset olitPäämiehet Pyhäsä, ja Pää-
miehet Jumalan edesä.

6. Ia Semaja kirjoittaja Nethaneelin poi-
ka Lewitaista, kirjoitti heioän Kuningan edesä,
jaPäämiestn jaPapin Zadokin, ja Ahimele-kin Ablacharin pojan, ja Pappein ja Lewi-
tain, ja ylimmäisten Isäin edesä: yxi Isän
huone olettin Elmzarin edestä ja toinen otettin
sitte Ithamarin edestä.

7. Ia ensimmäinen arpa langeis lojaribin
päälle, toinen ledajan.

8. Kolmas Hannun, neljäs Seorimin.
9. Wiides Mälkiän, kuudes Mejamin.
io. Seitzemäs Hakozin, tahdexas Abian.

Luk.,: 5.
11. Yhdexäs lesivan, kymmenes Zekani-

an.
12. Pxitoistakymmenes Eliasibin, kaxitois-

takymmenes lakimin.
13. Kolmastoistakymmenes Hupan, nel-

jästoistatymmenes lesebeabin.
14. Wiidestoistatymmenes Bilgan, tuu-

destoistatymmenes Immerin.
15. Seitzslnästoistatymmenes Hesirin, tah-

dexastoistakymmenes Hapizezin.
i6.Phd.exastoistakymmenes Pethahian, kah-

deskymmenes lehestelin.
17. Ensimmäinen kolmattatymmendä la-

kinin, toinenkolmattatymmmdä Gamulin.
18. Kolmaskolmattakyniiuenda Delajan,

neljäs kolmattakymmendä Maasian.
19. Tämä on heidän jarjestyxms heidän Mir-

kansa jälken, menemään HERran huoneseen,
heidän tapansa jälken, heidän Isäns Aaronin
käden ala; niinkuin HERra Israelin Juma-
la heidän oli kästenyt.

n. 20. Muiden Leivin lasten smsa oli Amm-
min lapsista, Subael, Subaelin lapsista leh-
dea.

21. Rehabian lapsista: lesia oli heistä ensim-
mäinen.

22. Mutta lezeharitereist oli Selomoth,
Selomothin lapsista lahath.

23. (Hebronin lapset)'leria ensimmäinen.Amaria toinen, lehasiel kolmas, lakmean,neljäs. * l. 2): 19.
24. Usielin lapset: Mika. Mikan lapsista

Samir.
25. lesia oli Mikan weli: lesian lapsista

Zakaria.
26. Memrin lapset: Maheli sa Musi: lae-sian hänen poikansa lapset.
27. Memrin lapset laesiasta, hänen poi-

kans oli Sohan, Sakur jaIbri.
28. Mutta Mahelilla oli Eleazar, ja hänelläei ollut yhtän poikaa.
29. Kisistä, Kisin lapset lemhmeel.
ZO. Musin lapset: Maheli, Eder ja lere-moth. Ne owat Lewitain lapset heidän Isäinshuonen jälken.
31. Ia nämät myös heitit arpaa weljeins

Aaronin lasten kansa, Kuningas Dawioine-
desä, jaZadokin ja Ahimelekin, ja ylimmäis-
ten Isäin edesä, Pappein ja Lewitain seasa;
ylimmäinen Isäin smsa, pimimmangin «vel-
jensä kansi».

25. Luku.
i. Dawid määrä 288. weisajata , Assaphin,

ledithunin ja Hemanin käden ala. n. He jae-
tan arwalla 24. wuoroon; 12. kuhungin wuo-
roon luettu.
i. Dawid sodanpäamiesten kansa eroitti

wirkoin Assaphin, Hemanin, ja ledi-
thunin lapset, jotka Prophetemisit harpuilla,
Psaltareilla ja Symbaleiila. Ja he luettin
töihin heidän wirkansi» jälken.

2. Assaphin lapsista: Sakur, Joseph, Ne-
thania, Asarela, Assaphin pojat: Assaphin
käden alla, jotkaennustit' Kuningan tykönä.

'

2 Sam. 19: 20.

3. ledithnnista: ledithunin lapset: Geda-
lia, Zon, Jesaja, Hasabia, ja Mathathia,
ne tuusi («) heidän Isans ledithunin käden al-
la harpuilla, jotka ennustit, kiitit ja ylistit
HERraa. (») sen kuudennen kansa luullan ymmär,

rettäwän Simei v. 17.
4. Hemanista: Hemanin lapset, Butia,

Mathania, Usiel, Sebuel,ja lerimoth,Ha-
nania, Hanani, Eliatha, Gidalthi, ja Ro-

mam-
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mamthiEser, losbetasa, Mallothi, Hothir,
Mahesioth.

5. Näinät olit taitti Hemanin lapset, Ku-
ningan Näkiän Jumalan sanas, ylöndämään
sarwe ; sillä Jumala oli andanut Hemanille
neljätoistakymmendä poikaa jakolme tytärtä.

6. Närnät taitti olit Isans tädm alla,wei-
samasaHEßmn huonesa, Symbaleilla,Psal-
tareilla ja harpuilla, Jumalan huonen wim-
sa', Kuningan, Assaphin, ledithunin ja He-
manin asetuxm jälken. ,' .l- ?: « .«.

7. Ja heidän ia heidän welielns luku kalkki
yhteen, jotka olit oppenet ja ymmärtäwäiset
HERran weisusa , oli kaxi sataa ja tahdexan-
yhdexattätymmendä.

11. 8. Ia heitit arpaa heidän manioistansa
niin pieni tuin suuri, ja oppenut niinkuin ope-
tuslapsi.

9. Ia ensimmäinen arpa langeis Josephille
Assaphin päälle, toinen Gedalian )a hänen
weljeins ja poikainsa päälle; ja heitä oli kaxi-
toistakymmendä.

io. Kolmas Sakurin, hanen poikains ia
weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

11. Neljäs lezrin, hänen poikainsa jawel-
jeinS päälle: jaheitä oli kaxitoistakymmendä.

12. Wiides Nethanian, hänen poikains ja
weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

13. Kuudes Bukian, hänen poikains ja wel-
jeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakymmendä.

14. Seitzemäs Isreelan, hänen poikains ja
weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

15. Kahdexas lesaian, hänen poikains ja
weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

16. Phdexäs Mathanian, hänen poikains
ja weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

17. Kymmenes Simein, hänen poikains ja
weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxitoistakym-
mendä.

18. Ensimmälnmtoistatymmmdä Asareelin,
hänen poikains ja weljeinsä päälle: ja heitä olikaxitoistakymmendä.

19. ToinentoistakymmendäHasabian, hänen
poikains ja weljeinsä päälle: ja heitä oli kaxi-
toistakymmendä.

20. Kolmastoistakymmendä ha-
nen poikainsa ja weljeinsä päälle : ja heitä oli
kaxitoistakymmendä.

21. Neljästoistakymmendä Mathitian, hä-
nen poikains ja weljeinsä päälle : ja heitä oli
kaxitoistakymmendä.

22. Wiidestoistakymmendä leremothin, hä-
nen poikains ja weljeinsä päälle: ja heicä oli
kaxitoistakymmendä.

23. Kuudestoistakymmendä Ananian, hänen
poikains jaweljeinsä päälle; jaheitä oli kaxi-
toistakymmendä.

24. Seitzemästoistakymmendä lasbekasan,
hänen poikains jaweljeinsä päälle: jaheitä oli
kaxitoistakymmendä.

25. Kahdexastoistakymmenda hä-
nen poikains ja weljeinsä päälle: ja heitä oli
kaxitoistakymmendä.

26. Mdexästoistakymmendä Malloihin, hä-
nen poikains ja weljeinsä päälle: ja heitä oli
kaxitoistakymmendä.

27. Kahdeskymmenes Eliathan, hänen poi-
kains jaweljeinsä päälle : ja heitä oli kaxitois-
takymmendä.

28. Ensimmäinen kolmattakymmendä Hothi-
rin, hänen poikains jaweljeinsä päälle: ja hei-
tä oli kaxitoistakymmendä.

29. Toinen kolmattakymmendä Gidalthin,
hänen poikains ja weljeinsä päälle: ja heitä oli
kaxitoistakymmendä.

30. Kolmas kolmattakymmendä Mahesjo-
thin, hänen poikains ja weljeinsä päälle: ja
heitä oli kaxitoistakymmendä.

31. Neljäs kolmattakymmendä Romamthi-
Eserin, hänen poikains ja weljeinsä päälle: ja
heitä oli kaxitoistakymmendä.

26. Luku.
1. L.uetellan Lemplin owenwartiat yhteisesti,

v Rungin portin wartiat erinomaisesti, m.
HVRran huonentawarain perään kayoiat iv.
Rästyläiset ja Duomarit.
i. s>wenwartioitten järjestyxestä: Korhitereis-

Oo o 3 ta
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ta oli Meselemia, Koren poika, Assaphin lap-
sista.

2. Meselemian lapset olit nämät: hänen esi-
koisens Zakaria, toinen lediael, kolmas Se-
badia, neljäs lathniel.

3. Wiides Elam, kuudes lohanan, seitze-
mäs Elioenäi.

4. Mutta ObedEdomin lapset olit. nämät:
hänen esikoisens Semaja, toinen Josabad,
kolmas loah, neljäs Sakar, wiides Netha-
neel.

5. Kuudes Ammiel, seitzemäs Isastar, tah-
dexas Pegulthai; silla Jumala oli siunannut
hanm.

6. Ia hänen poikans Semaja siitti myös
poikia, jotka heidän Isäns huonesa hallitzit;
sillä he olit wäkewät Sangarit.

7. Semajan lapset: Othni, Rephael, O-
bed ja Elsabad, jonga weljet olit wäkewät
miehet, Elihu jaSamatia.

8. Nämät kaikki olit ObedEdomin lapset,
he ja heidän lapsens ja »veljensä olit wäkewät
miehet lvimsa; taxiseitzemättäkymmendä O-
bedEdomista. ,

9. Meselemialla oli lapsia ja weljejä, wate-
witä miehiä tahdexantoistatymmenda.

io. Mutta Hosalla Memrin lapsista oli poi-
kia: taittein jaloin oli Simri, waitta ei hän
ollut esikoinen, kuitengin asetti hänen Isäns
hänen päamichcxi.

11. Toinen Hiltia, kolmas Tebalia, neljäs
Zakaria: kaikki Hosim lapset ja weljet kolme-
toistakymmendä.

11.12. Tämä on owmwartioittm järjestys
wäkewittm Päämiesten smsa, »vartiosi» hidan
»veljeins kohdalla, palwelemaan HERmn huo-
nesa.

13. Ia arpa oli heitetty pienden niinkuin
suurtmgin »välillä, heidän Isäins huonesa, jo-
kaitzen porun eteen.

14. Arpa itään päin langeis Miselemian
päälle: Mutta hänen poikans Zakaria, joka
loimellinen neuwos oli, heitti arwan ja hänen
langeis pohjaan pain.

15. Mutta ObedEdomin etelään pam, ja
hänen poikans Esupimin huonen tygö.

16. Ia Supin, jaHosa sait lännen puolelle,
Salleketin, portin tygö, josta sen torkian ah-

tm päälle mennän; josa wartiat seisomat toi-nen toistans wastan.
17. Itään päin oli kuusi Lewitata, pohjaanpäin neljä jotapäiwä, eteläänpäin neljä jokapäiwä, mutta Esupimin tykönä kaxi jakaxi.18. Parbarin tykönä ländeen päin neljä jo-

ta haams, jakahdet Parbarin tykönä.
19. Tämä on owmwartioittm järjestys,

Korhiterein lasten seasa ja Memrin lasten seasam. 20. Lemiläistä oli Ahia Jumalan huo-nen tawamin päällä, ja pyhyden tawarainpäällä.
21. Laedan lapsista, nimittäin Gersonin lap,

set Laedanista: Isäin Päämiehet Laedan Ger-soniteristä, lehiel.
22. lehieliterein lapset: Setham ja hänenweljens Joel, HERmn huonen tawarainpäällä.
23. Ammmitereistä, lezeharitereistä, Hebro-nitereistä jaUsielitereistä.
24. Ia Sebuel Gersonin poika, Mosexen

pojan poika, päämies tawamin päällä.
25. Mutta hänen «veljelläns EliEserillä oli

poika Rehabia, ja hänen poikans Jesaja, hä-nen poikans lomm, hänen poikans Sikri, ja
hänen poikansa Selomith.

26. Se Selomith jahänen «veljensä olitkaik-
kein Pyhäin tawamin päällä, jotka Dawid
Kuningas oli pyhittänyt: Ia ylimmäiset I-sat, tuhanden ja satain päämiehet sotajoukon
päällä.

27. Sodasta ja saalista, owat he pyhittä-
net ' HERran huonen pamnnuxexi.

'

4 Mof. ~: zo.
28. Kaikki myös mitä Näkiä Samuel, ja

Saul Kisin poika, ja Abner Kerin poika, ja
Joab Zerulan poika olit pyhittänet: ja kaikki
kuin pyhiteryt olit, olil Selomithin ja hänenweljeinsä käden alla.

!V. 29. leziharitereistä olit Kenania poiki-
nms asetetut ulkonaisen työn haldioixi ja duo»
mareixi Israelisi».

30. Hebronitereista, Hasabia ja hänen «vel-
jens,wäkewät miehet tuhannen ja seitzemän sa-
taa, asetetut »virkaan Ismelis, tuolla puolen
lardanin ländeen päin: kaikkinaisiin HER-mn asioihin ja Kuningan palweluxeen.

3i. Oli
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ZI. Oli myös Hebronitereistä lerial), He-
broniterein päämies, heidän sukukundainsi» ja
isäins seasa. Ia neljändenäkymmenendenä
Kuningas Dawidin waldakunnan wuonna,
ehittin ja löyttin heidän stasansa wäkewät mie-
het Jeaserin Gileadisa.

)2. Ia hänen weljensä olit wäkewät miehet
kaxi tuhatta ja seitzemän sataa Isäin päämie-
histä: Ia Dawid Kuningas asetti heitäRube-
nitcrein, Gaditerein japuolen Manassen suku-
kunnan päälle kaikkiin Jumalan ja Kuningan
asioihin.

27. Luku.
l Nimitellän Runingan pään wartiat kuna-

kin kuukautena, n Israelin sukukundain pää-
miehet, m. Runingan tawaran haldiat. iv.
Neuwonandajat ja wirkamiehet.
i. ctt)utta Istaelin lapset heidän lukunsa jäl-

«vl tm olit Isäin päämiehet, tuhanden ja
samin Ruhtinat, ja»virkamiehet jotka otitKu-
ningasta waarin, heidän järjestyxmsa jälken,
waeldamaan sinne ja tänne jokainenKuukau-
tenansa, joka Kuukautena ajastajasa: ja jokai-
sesi» joukosi» oli neljäkolmattakymmmdä tu-
hatta.

2. Ensimmäisen joukon päällä ensimmäisnä
Kuukautena oli lasebmm Sabdielin poika:
ja hänen joukosimsi», neljäkolmattakymmm-
dä tuhatta.

3. Mutta Perezin lapsista oli ylimmäinen
kaikkein sodan päämiesten päällä, msimmässna
Kuukautena.

4. ToisenKuukailden joukon päällä oliDo-
dai'Ahohiteri, jaMitlot päämies hänen jouk-
kons päällä: ja hänen joukosansa, neljätol-
mattakymmmdä tuhatta. '

2 Sam. 2;: 9.
5. Kolmannen joukon päämies kolmandena

Kuukautena oli Benaja Papin lojadan poi-
ka, ja hänen joutosansoli> neljäkolmatlatym-
mendä tuhatta.

6. Tämä on Benaja' wäkewä kolmenkym-
menen smsa, ja kolmenkymmenen päällä: ja
hänen joukkons oli hänen poikans AmiSaba-din alla. '

2 Sam. 2,: 22.

7. Neljäs, neljändenä Kuukautena, oli A-sahel' loabin weli, jahänen jälkens Saba-

dia hänen poikansa: ja hänen joukosansa, nel-
jäkolmattakymmendä tuhatta. '

2Sam 2z : 24.

8. Wiides, wiidendenä Kuukautena, oli
Päämies Samehuth lesrahiteri: jahänen jou-
kosans oli neljäkylmattakymmendä tuhatta.

9. Kuudes, kuudendena Kuukautena, oli
Iralkexen Thekoiterin poika : ja hänen jouko-
sansa oli neljäkolmattakymmendä. tuhatta.

10. Seitzemäs, seitzemändenä Kuukautena,
oli HelesPeloniteri Ephraimin lapsista: ja hä-
nen joukosans oli neljäkolmattakymmendä tu-
hatta.

ii. Kahdexas, kahdexandena Kuukautena,
oli Sibekai Husathiteri Sarehitereistä : ja hä-
nen joukosans oli neljäkolmattakymmendä tu-
hatta.

12. Phdexäs, yhdexändenä Kuukautena, oli
Abieser Antothiteri leminin lapsista : ja hänen
joukosans oli neljäkolmattakymmendä tuhatta.

13.Kymmenes, kymmenendenä Kuukautena/
oli MaheraiNetophathiteri Serahechithereistä :

ja hänen joukosans oli neljäkolmattakymmen-
dä tuhatta.

14. Ensimmäinen toistakymmendä, ensim-
mäisnä Kuukautena toistakymmendä, oli Be-
najaPirgatoniteriEphraimin lapsista, jahänen
joukosans oli neljäkolmattakymmendä tuhatta.

15. Toinen toistakymmendä, toisna Kuukau-
tena toistakymmendä, oli Heldai Netophathi-
teri Othnielist, jahänen joukosansneljäkolmat-
takymmendä tuhatta.

11. 16. liraelin sukukundain päällä: Rube-
niterein Päämies oli EliEser Sikrin poika:
Simeoniterein seasi» Sephatia Maekan poika.

17. Lewitain seasi» , Hafabia Kemuelin poi-
ka : Aaroniterein seasi» Zadok.

18. ludan seasa, Elihu Dawidin »veljistä:
Isastarin seasi», Omri Mikaelin poika.

19. Sebulonin seasa, lesmaja Obadicm
poika: Naphtalin seasi», leremoth Asrielin
poika.

20. Ephraimin lasten seasa, Hosea Asaian
poika: puolen Manassen sukukunnan seasa,
Joel Pedajan poika.

2i. Puolen Manassen sukukunnan seasa Gi-
leadisa, leddoSakarian poika: Benlaminin
stasa, laesiel Abnerin poika.

22. Da-
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22. Danin smsa, Asareel lerohamin poika.

Nämät owat Israelin sukukundainPäämiehet.
23. MuttaDawid ei lukenut niitä kuin kah-

denkymmenen »vuotiset'ja sitä nuoremmat 0-
lit; sillä HERm oli luwannut mätä Israelin
niinkuin tähdet miwaisa.f '4 Mos. 1: ~

-x l Mos. ,2: 17. l. 26: 4. l. 32: 12.

24. Mutta Joab Zerulan poika oli rumen-
nut lukemaan, ja ei sitä täyttänyt': ja wihaf
tuli siitä Israelin päälle: ja ei se luku tullut
Kuningas Dawidin Aikakirjaan.

" l. 21: 4, 5, 6. -j- 2 Sam. 24: 1;, 14.
m. 25. Kuningan tawarain päällä oli As-

maweth Adieiin poika: ja niiden tawamin
päällä jotka olit maalla, Kaupungeissa, kylisä
ja linnoisa, oli Jonathan Usian poika.

26. Talonpoikain päällä, jotka maata lvil-
jelit, oli Esri Kelubin poika.

27. Wiinamäkein päällä oli SimeiRama-
thiteri: Wiinakellarein jawiinatawamin pääl-
lä Sahdi Siphiniteri.

28. Öljypuiden ja metzäfikuna puiden päällä
jotka olit laxosa, oli BaalHanan Gadariteri:
öljyin tawamin päällä, loas.

29. Laiduinhärkäin päällä Saronisi», oli
Sithari Saronitheri; Mutta härkäin päällä
laxosa, Saphat Adlain poika.

30. Kamelein päällä Obil Ismaeliteri: aa-
sein päällä lehedia Meronothiteri.

31. Lammasten päällä lasis Hagariteri:
Nämät kaikki olit Päämiehet Kuningas Da-
widin hywyden päällä.

.

IV. 32. Mutta Dawidin setä Jonathan 01,
Neuwonandaja, toimellinen mies ja hywin
oppenut. lehiel Hahmonin poika oli Kunin-
gan lasten tykönä.

33. Ahitophel oli myös Kuningan Neuwon-
andaja : Husai Amhiteri oli Kuningan ys-

-34. Ia Ahitophelin jälken oli lojada Venä-
jän poika jaAblathar. Mutta Joab oli Ku-
ningan sodanpäamies.

28. Luku.
l. Dawid juttele aikoimisensa rakenda HVR-

ran huonetta, tullen siirtyri Salomon toimit-
ta, v, Neuwo Ransaa ja Salomota lumalisu-

teen. m. Anda Salomolle huonen muodonniin myös kuldaa ja hopiata kaikkiin kaluin'wakuuturella menestyrestä.
1. «a Dawid totois kaikki Israelin Paämie-het, sukukundain Päämiehet, ja niidenjoukkoinPäämiehet, jottaKuningasta palwe-
lit, Päämiehet tuhanden ja satain päällä, Ku-ningan ja hänen poikains hywyden jatawaranPäämiehet kamaripalweliain kansi», ja uijat
ja taitti wäkewät sotamiehet Jerusalemiin.

2. Ia Kuningas Dawid nousi seisoalle, ja
sanoi: minun weljeni jaKansani, tuultat mi-
nua : minä olen aitoinut mketa HERran lii-
ton Arkin lepohuonen ja meidän Jumalamme
jaltain astinlaudan, ja olen »valmistanut ra-

ratennuxen «varaa.' '2 Sam. 7:1,2.
1 Aika K. ,7: 1. l. 22: 7.

3. Mutta Jumala sanoi minulle: ei sinunpidä mkmdaman minun nimelleni huonetta;
sillä sinä olet sotamies, ja olet paljo «verta
lvuodattanut.' '

2 Sam. 7: 5.
1 Kun. 5: ~ 1 Aika K. 22:8.

4. HERm Israelin Jumala on walinnut
minun koko minun Isäni huonesta IsraelinKu-
ningaxi ijankaikkisesti; sillä hän on ludan «va-
linnut hallitziaxi", ja Hudan huonesta minun
Isani huonen: ja mina olen ollut minun Isä-
ni lapsista hänelle niin kelwollinmf, että hän
teki minun toto Israelin Kuningaxi.

' »Mos. 49: 8, 9, i°. 1 Aika K. 5:2.
-f 1 Sam. 16: 12.

5. Ia kaikkein minun poikaini smsa, (silla
HERm on andanut minulle monda poikaa;)
on hän «valinnut minun poikani Salomon' is-
tumaan HERran waldakunnan istuimella Is-
raelin ylitze. 'Wiis. 9:7.

6. Ia on puhunut minulle: sinun poikas
Salomo pitä mkmdaman minun huoneni ja
kartanoni; sillä minä olen hänen «valinnut po-
jaxeni, ja minä olen hänen Isänsä.

7. Ia wahwistan hänen «valdakundans
ijankaikkisesti; jos han wahwana pysy, pitä-
den minun käskyni ja oikeuteni, niinkuin tänä-
pängin.

11. 8. Nyt siis koko Israelin, HERran ko-
kouxen silmäin edesä, ja meidän Jumalamme
korwisa, pitäkät ja tutkistelkat kaikki teidän

HER<
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HERmnne Jumalanne kästyt; että te omis-
taisitte tämän hywän maan, ja perisitte sen
teidän lapsillenne teidän jälkeenne ijankaikkisesti.

9. Ia sinä minun poikani Salomo, tunne
Isäs Jumala, japaltvele händä kaikesta sydä-
mestä, ja hylvällä mielellä; sillä HERra rur-
kijiele taitti sydamer*, ja ymmärrä kaik-
kein ajarusten aitoimisir; jos sina eyir hän-
da, niins löydät hanenf: jos sinä hyljar
hanen, niin hän sinun hylja ijankaikkisesti.
' iSam.i6: 7. Ps.7: io. ler.il: 20. 1.17:10.

l.20: 12. Ilm.K. 2:2,. 1-Es. 55: 6.
10. Niin katzo nyt, että Jumala on sinun

walinnut mkendamaan huonetta pyhäxi siaxi:
ole wahwa ja tee niin.

m. 11. Ia Dawid andoi pojallms Salo-
molle, pihan muodon ja hänen huonettmsa,
iatawam huonetten,ssalein ja sisämäisten kam-
mioin, ja Armonistuimen huonen muodon.

12. Ia wielä kaikkein niiden muodon jotka
hänen mielesäns olit, HERran huonen karta-
noista, ja kaikista huoneista ymbärins; Ju-
malan huonen mwaroista, ja pyhitetyistä ta-
waroista.

13. Pappein jaLewitain järjestyxen, ja kaik-
kein HERmn huonen wirkain töiden, ja kaik-
kein astiain muodon, HERmn huonen pal-
weluxesa.

14. Kuldaa hän andoi kullan painon jälken
kaikkinaisin astioixi joka wimsa: andoi myös
hopiata jokaitzeen hopiaastiaan hänen painon-sa, jokaitzen wirkaastian jälken.

15. Ia kuldaa kullaisille tyntiläjalwoille, ja
kullaisille lampuille, jokaitzelle kyntilejalalle ja
hänen lampullens hänen painonsa. Niin an-
doi hän myös hopiata hopiakyntilajalwoille,
ja heidän lampuillensa, jokaitzen kyntiläjalan
wimn jälken.

16. Niin myös kuldaa näky leipäin pöydixi,
jokaitzelle pöydälle hänen painonsa: ja myös
hopiata hopiapöydixl.

17. Ia puhdasta kuldaa tolmihamisixi han-goixi, maljoiri ja tannuixi; kuldaa myös tul-dapitareixi, jokaitzelle pikarille painonsa, ho-piata hopiapitareixi, jokaitzelle pikarille pai-nonsa.
iB. Ia si»wu Altariri kaikkein puhtambata

kuldaa hänen painonsa: ja kultaisten Kerubi-
mein ratasten muodon ', jotka heitäns leivitit,
ja peitit HERran liiton Arkin.

*

2 Aika K. z : I°.

19. Kaikki nämät owat minulle annetut kir-
joitettuna HENran kädestä, joka minun an-
doi ymmärtä kaikkein töiden muodon.

2Q. Ia Dawid sanoi pojallens Salomolle:
ole wahwa* ja miehullinen, ja tee niin, ä-
lä pelkä, älä myös hämmästy; sillä HER-
ra Jumala minun Jumalani on sinun kan-
sas, ja ei ota kättäns pois sinulda, eikä hpl-
jä sinua, siihenasti ettäs kaiken wiran työt Ju-
malan huonesa päättänyt olet.
"

5 Mos. zi : 7f 8. Jos. 1:7. 1 Aika K. 22: 1;.
21. Ia katzo, Pappein ja Lewitain järjestv-

xet pita oleman kaikesa Jumalan huonen pal-
weluxesa, sinun kansas, ja he owat hywän-
tahtoiset ja ymmärtäwäiset kaikkeen Mirkaan ;

niin myös Päämiehet jakaikki Kansa, kaikisa
sinun asioisas.

29. Luku.
1. Dawidin kokous ja ando Lemplin rakennu-

reri. il. päämiesten lahjoitus siehen. ui. Da-
wid kiittä Jumalata, jarukoile Ransan ja Salo-
mon edestä, .iv. Ransa pitä ilojuhlaa, ja uudis-
ta Salomon Runingari. v. Dawidin hallitus
jakuolema.
1. Kuningas Dalvid sanoi koko joukolle:

Salomon yhden minun pojistani on Ju-
mala »valinnut, joka wielä nuori jaheiko on,
mutta työ on suuri : sillä ei se ole ihmisen asu-
masia, waan HERran Jumalan.

2. Ia minä olen kaikesta minun »voimasta-
ni »valmistanut minun Jumalani huonelle, kul-
daa kuldakaluixi, hopiata hopiaisixi, waste
waffisixi, rautaa rautaisixi, puita puuaseixi.
Ia Onikin kiwiä, kiinniliitetyitä Rubinejä,
monen pilkullisia kiwiä, ja kaikkinaisia kallita
kiwiä, ja marmorkiwia sangen paljon.

3. Ia olen wielä andanut hywästä tahdosta-
ni minun Jumalani huoneseen , sitä kuin mi-
nun omani on, kuldaa ja hopiata, ylitze sen
kaiken kvin mina olen »valmistanut Pyhän
huoneseen.

4- Kolme tuhatta leiwistätä Ophirin kvl-
PpP daa:
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daa: ja seitzemän tuhatta leiwistätä puhdasta
hopiata, silata huonetten seiniä.

5. Kuldaa kullaisiin, ja hopiata hopiaisiin>
ja kaikkinaisiin töihin, tekiäin käden kautta.
Ia kuta on hywän tahtoinen täyttämään kät-
tänsä tänäpänä HERralle:

11. 6. Niin Isäin Päämiehet', ja Israelinsukukundain Päämiehet, niin myös tuhanden
ja satain Päämiehetssa Kuningan töiden Pää-
miehet olit hywän tahtoisit. 'l. 28: ~ v.

7. Ia annoit Jumalan' huonen palwelu-
xeen wiisi tuhatta leiwistätä kuldaa, jakym-
menen tuhatta kuldapenningitä (»), ja kym-
menen tuhatta leiwistätä hopiata, tahdexcm-
toistcckymmmdä tuhatta leiwistätä waste; ja
sata tuhatta leiwistätä mutaa.

(a) kutzutan muutoin, Drakma.
8. Ia joiden tyköä kiwiä löyttin, ne he an-

noit HERmn huonen tawaroihin ; lehielin
Gersoniterin käden alla. * l. 26: 21.

9. IaKansi» iloitzi että he niin hywästä tah-
dosta annoit: silla he annoit HERralle «vagas-
ta sydämestä, wapasta tahdostansa: Ia Ku-
ningas Dawid oli myös sangen suuresti ilol-
lansa.m. iO. Ia Dawid kiitti HERma, kaiken
Kansan edesä ja sanoi: kiitetty ole sinä HER-
ra Israelin meidän Isamme Jumala ijankaik-
tisesta ijankaikkiseen l

11. Sillä sinun on suuruus, ja woima, ja
kunnia, M »voitto, ja kiitos: sillä kakki mitä
taiwasa ja maan päällä on, se on sinun. Si-
nun HERra on waldakunda *, jasinä oler
korotettu kaikkein päämiesten yline.
' Matth. 6: ~. i Tim. 1: 17. Ilm. K. 5: »;.

12. Rikkaus jakunnia owat sinun edesäs, ja
sinä hallitzet kaikki tappalet, jasinun kädesas
on waki jawoima: sinun kädesas on kaikki suu-
rexi jawäkewäxi tehdä.

13. Ia nyt meidän Jumalan, me kiitämme
sinua, ja sinun kunnias nime ylistämme.

14. Sillä mikä minä olen, ja mikä on mi-
nun Kansani? Että me olemme niin paljo
woinet anda hywällä mielellä, niinkuin se nyt
tapahtu? sillä se on kaikki sinulda tullut, ja si-
nun kädestäs olemma me andanet sinulle sen.

15. Silla me olemma muukalaisir ja ou«-

dot " sinun edesäs , niinkuinkaitti meidänIsämmekin: Meidän ikam on maan pääl-
lä niinkuin rvarjo, ja ei raalla ole

f * Ps. Z9 : 13. Ps. ny :

t Job. 8: ?. l. 14: ~ Ps. 9°: 6. Ps. i°, : „.

Smn. K. 7- 1. Wns. 2:5.
16. HERra meidän Jumalamme, kaikkltämä kalun paljous, jonga me olemma »val-

mistanet sinun pyhälle nimelles raketa huonet-
ta: se on kaikki tullut sinun kadestäs, ja ne o-
wat kaikki sinun.

17. Minun Jumalani, minä tiedän ettäs
tutkistelet sydämen', ja tahdot makuutta.
Sentähden olen myös minä kaikki nämät yxi-
wakaisesta sydämestä andanut wapalla mielel-
lä. Ia minä näin nyt ilolla tämän sinunKan-sas, joka tasa on, että se on hywällä mielellä
sinulle andanut. * l. 28: 9.

18. HERra meidän Isäimme Abrahamin,
Isaakin ja Israelin Jumala, pidä ijankaikki-
sesti tämänkaldainen mieli ja tahto sinun Kan-sas sydämmesi» ; ja malmista heidän sydam-
mensä sinun tygös.

19. Ia minun pojalleni Salomolle anna
täydellinen sydän pitämään sinun kästys, todis-
tuxesjasäätys; niinettä hän ne kaikki tekis,
jarakennais tämän asuinsian, jonga miuä o-
len walmistanut.

20. Ia Dawid sanoi kaikelle Kansalle: kiit-
täkät siis HERraa teidän Jumalalanne. Ia
kaikki Kansi» kiitti HERraa heidän Isäinsä
Jumalata, kumarsit itzens ja rukoilit HER-raa, jaKuningasta.

IV. 2s. Ia uhraisit HERralle uhrin, ja
toisna päiwänä uhraisit he polttouhrin HER-
ralle, tuhannen kalpeja, tuhannen oinasta, tu-
hannen karitzata, ja heidän juomauhrins; ja
monda muuta uhria kaiken Israelin edesä.

22. Ia he soit ja joit sinä päiwänä sangen
suurella ilolla HERran chesä. Ia teit Salo-
mon Dawidin pojan toisen kerran Kuningaxi,
ja »voitelit hänen HERralle Hallitziaxi, jaZa-
dokin Papixi.

2?. Ia niin Salomo istui HERran istui-
melle Kuningaxi Isäns Dawidin siaan *, ja
oli onnellinen: jakoko Israel» oli hänelle kuu-
liainen: *

1 Kun. 1: 35.
24. Niin
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24. Niin myös kaikki päämiehet ia woimal-

liset, jakaikki Kuningas Dawidin lapset, an-
noit itzens Kuningas Salomon ala.

25. Ia HERra teki Salomon enämmin ja
enämmin suuremman kaiken Israelin edesä.
Ia andoi hänelle kuuluisan waldakunnan, jon-
gakaltaista ei yhdelläkän Kuningalla Israelisi»
hänen edelläns ole ollut. 1 Kun ,: 1;.

v. 26. Ia niin oli Dawid Isäin poika, ko-
ko IsraelinKuningas.

27. Mutta aika kutn hän oli Israelin Ku-
ningama, oli neljäkymmendä ajastaikaa. He-

bronisa hallitzi hän seitzemän ajastaikaa, ja

Jerusalemisi»kolme neljättäkymmendä.
2Sam.;: 5. i Kun 2: n.

28. Ia hän tuoli hywällä ijällä, mwittu
elämästä, rikkaudesta ja kunniasta, ja hänen
poikans Salomo tuli Kuningaxi hänen siaansa.

29. Mutta!Kuningas Dawidin teot ensin»--maiset ja wiimeiset; tatzo, ne owat kirjoitetut
Näkiän Samuelin teossa, ja Prophetan Na-
thanin teossa, ja Näkiän Gadin teossa.

30. Kaiken hänen waldakundansi», wäkewl>
dens jaaitainsa kansi», tuin hanm ja Israelin,
ja taittein maan waldatundain aikana kulu-
net owat.

EnsiMisen Aika Kirjan loppu.

Toinen Aika Kirja
JosaKirjoitetan ludan Kuningaista, tulluista Dawidin lapsista;

Babelin fangeuteen asti.
1. kuinga hän on etzinyt HERraa, anonut häneldä taitoa ja ymmärysiä toim'lNaxensa Kunin-

gallista wirkaansa, ja rakendaxensa Jerusalemin Templiä kaluinensa: on suuresti menestynyt, tullut
suurembaan woimaan jarikkauteen, kuin jokuKuningas hänen edelläns taikka jälkeensä, lap. 1.2. 10. kap. asti.

l>. Rehabeamista hanen pojastansa, hanen tyhmydcstans »a umialattonmdestansa, ,ongatahden kymmenen
sukukundaa hänestä luowuit, kap. io. ii. 12. Abiasta, kap. 13. Assasta, kap. 14. 15.16. lofaphatista,
lap. 17. 18.19. 20. loramista ja hänen pojasians Ahasiasta, kap. 21. 22. loaxesta, kap. 23. 24. Amasias»
ta, kap. 25. Usiasia, kap. 26. lothamista, kap. 27. Ahaxesia, kap. 28. Histiasia, lap. 2y. 30. 31. 32.
Manassesta ja Ammonista, kap. 33. losiasta , kap. 34. zz. loaharesta, lojakimista, lojakinista, lidekias-
la, JerusaleminKaupungin ja Templin häwitMstä, Babelin fa»»geudesta, Korexeen Persiaan Kuningahan
asti, tap. Ib.

1. Luku.
, Salomo wahwistettu waldakundaansa. uh-

ra Gibeonisa. 11. Rukoile ja saa ymmärryxen;
ja siehen tygö lupauxen rikkaudesta ja kunnias-
ta, ui. Sen lupauxen täyttämys alka.
1. Salomo Dawidin poika wahwisti

itzens waldakundaansa, ja HERra
«V hänen Jumalansa oli hänen kansans,

jateki hänen aina suuremmaxi.
1 Kun. »: i» , 46. 1 Aika K. 23: 25.

2. Ia Salomo puhui koko Israelit» kansa,
tuhanden ja satain Päämiesten kansi», Duo-
marein jakaikkein Esimiesten kansa Israelisi»,
ia ylimmäisten Isäinkansa.

3. Ia he menit, sekä Salomo että koko
joukko korkeuxelle, kuin on Gibeonisa': sillä

siellä oli Jumalan seurakunnan maja f, jonga
Moses HERran palwelia teki korwesa. §
'

i Kun. 3:4. 1-'Aika K. 2,: 29. § 2Mos. 36: i.

4. Mutta JumalanArkin oli Dawid «vienyt
Kiriath Imrimistä sinne, johongaDawid oli
hänelle sian walmistanut; sillä hän oli mken-
danut hänelle majan Jerusalemisi».

2 Sam. 6: 17.
5. Ia se wasti Almri', jonga Vczaleel U-

rin poikaa Hurin poian, mkendanut oli, oli
siellä HERran asuinsian edesä: Ia Salomo
ja toto joukko ctzeit sitä. '2 Mos. ,8: ~

6. Ia Salomo nousi sinne ylös wasti Alta-
rin tygö HERran eteen, joka siellä seurakun-
nan majasi» oli; ja uhrais sen päällä tuhannen
polttouhria.

Ppp 2 11. 7.
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n. 7. Sinä yönä ilmestyi Jumala Salo-

molle, ja sanoi hänelle: ano, mitä minä sinul-
le annaisin. , Kun. ,: 5.

8. Ia Salom» sanoi Jumalalle: sinä olet
tehnyt suuren armon minun Isälleni Dawidil-
le: ,a olet tehnyt minun hänen siaansa Kunin-
gaxi. , Aika K. 28: 5.

9. Olkon nytMißm Jumala sinun sanas
totinen minun. Isalleni Dawidille ! sillä sinä
olet tehnyt minun niin paljon Kansan Kunin-
gaxi ', tuin tomua on maan päällä.

' Wiis. 9: 7.
10. Niin anna minulle nyt taito ja ymmär-

rys, täydaxmi tämän Kansan edesä ulos ja
sisälle; silla tuta woi duomita tätä sinun suur-
taKansaas? 4 Mos. ,7: 17. » Kun.;: 9.

11. Niin sanoi Jumala Salomolle: että se
on sinun mielesäs, jaet anonut rikkautta, ta-
wamta, eli kunniata, eli wihamiestes sieluja,
että anonut pitkää itää; mutta anoit taitoa
ja ymmärrystä, duomitaxes minun Kansaani,
joidenKuningaxi minä olen sinun pannut.

1 Kun.,: 11.
la. Niin olkon sinulle taito ja ymmärrys'

annettu: wielä sitte annan minä sinulle rikkaut-
ta, ja hymyttä ja tuumata; niin ettei sinun
wertaistas Kuningasten smsa ennen sinua ole
ollut, eitä myös sinun jälkes tule.f

'
» Kun. 4: ;,. -f 2 Aika K. 9: 22.

M. iz. Ia Salomo tuli korkeuxelda, joka
oli Gibeonisa, Jerusalemiin, seurakunnan
majasta; ja hallitzi Israelia.

14. Ia Salomo kotois itzellms rattaita ja
hewois miehiä, niin että hänellä oli neljä sa-
taa toistatuhatta ratasta, ja kaxitoistakym-
mendä tuhatta hewois miestä': ja andoi hei-
dän olla ratas Kaupungeisa, jaKuningan ty-
könä Jerusalemissa. '

1 Kun 4: -s.
1.10:26. 2 Aika K. 9:25.

15. IaKuningas toimitti niin että hopiata
ja tulvaa oli-lerusalemtsa niin paljo kuin ki-
iviäkin : jaSedripuita kuin metzäfituna puita-
kin laxoisil. I Kun. 1°: 27. 2 AikaK. 9:27.

i6. Ia Salomolle wietin hewoisim Egyptisi
ta, ja kudoms kaluja. Ia Kuningan kaup-
pamiehet ostit Ne kudotUs MlUt. , KUN. ,c>: 28.

17. Ia hs menit ylös, ja»veit ne Egyptistä,

ja jokainen ratas maxoi kuusi sataa hopiapen-
ningitä, ja hewoinen sata ja wiisikymmendä
Ia niin wietin ne 'myös kaikkein Hetherein ja
Syrian Kuningasten tygö heidän kättensä kaut-
ta.

2. Luku.
1 Salomon hankkio rakennuxeen ja anieKu-ningas Hiramin tygö. « Hiramin suotuisa lv»paus. ii» Muukalaiset asetetan työmiehixiLei»

plm rakennuresa.
1. Salomo aikoi raketa HERran nimelkhuonetta; ja myös hänen
lensi» huonetta.

2. Ia Salomo luki seitzemänkymmendä tu-hatta miestä kuormain kandaixi, jakahdexan-kymmendä tuhatta hirtten hakkaixi muorille:
jakolme tuhatta ja kuusi sataa teettäjätä hei-dän ylitzensa. i Kuil. <?:»6.

3. Ia Salomo lähetti Kuningas Hiramintygö Tyroon, ja kasti hänelle sanoa': niin-
kuins minun IsäniDawidin kansa teit, ja lä-
hetit hänelle Sedripuita, raketarensa hänelleus
huonetta, josahanen asuman piti.

*

1 Kun. 5: 2,

4. Katzo, minä rakennan HENran minun
Jumalani nimelle huonen, että se hänelle py-
hitettäisin, suitzutetta hywän hajun uhria hä-
nen edesänsä, ja aina »valmistetta näky leipiä
ja polttouhria, amulla ja ehtolla , lepopäiwi-
nä ja uusilla Kuilla*, jaHERran meidän Ju-
malamme juhlina: ijankaikkisesti pitä täma.o-
leman Israelit» edesä. * 4M0f. 25:9,10, n.

5. Ia se huone, jonga minä rakennan, pi-
tä oleman suuri; sillä meidän Jumalamme on
suurembi kaikkia jumalita.

6. Mutta kuka on niin »voimallinen, että
hän rakenda hänelle huonen? silla raiwar,
ja ra»n>asten raiwar ei raida käsinä hända
*: mikä siis minä olen rakendamaan hänelle
huonetta? mutta ainoastans suitzuttaman hä-
nen edesänsä. "

1 Kun. 8: 27. Job.n : 7, l , ?-

Es. 66: 1. Jer. 23: 24. Ap. T. 7: 4?. l. 17: '4-
7. Niin lähetä nyt minulle taitama mies työ-

tä tekemään kullasta, hoplasta, waffesta, rau-
dasta, purpurasta, tulipunaisista ja sinisistä
»villoista, ja se joka taita kaiwa; taitawitten

kansa,
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kansi», jotka minun tykönäni owat Juvasi» ja
lerusalemisa, jotka minun Isäni Dawid on
»valmistanut.

8. Ia lähetä minulle Sedripuita, ja hon-
gia, ja Heben puita Libanonista; silla minä
tiedän sinun palwelias taitawan hakata puita
Libanonista. Ia katzo, minun palweliani pi-
tä oleman sinun palwelioittes kansa.

9. Että he »valmistaisit minulle paljo puita;
sillä huone jonga minä rakennan pitä oleman
suuri jaihmellinen.

10. Ia katzo, minä annan sinun palwelioil-
les, hirsimiehille jotka puita hakkawat, kaxi-
kymmendä tuhatta Koria surwotuim nisuja,
kaxikymmendä tuhatta Koria ohria, ja kaxi-
kymmendä tuhatta Bathia miinaa, ja kaxi-
kymmendä tuhatta Bathia öljyä. 1 Kun. 5: n.

11. ii. Ia Hiram Tyron Kuningas wastais
kirjoituxella, ja lähetti Salomolle; että HER-
ra rakasta Kansaansa, on hän sinun tehnyt
heidän Kuningaxensa.

12. Ia Hiram sanoi 'wielä: kiitetty olkon
HERra Israelin Jumala, joka taiwan, ja
maan tehnyt on s; että hän on andanutKu-
ningas Dawidille wiisan, toimellisen ja ym-
lnärtäwäisen pojan, joka HERralle huonen
rakenda, ja hänen waldakunnallens huonen!
"

, Km,. 5: 7. -s i Mos. l. 1: l. 2: 2 Mos. 20: ii.
<ps. 3;: 6. Ps. 96: 5. Ps. ,02: 26. Ap. T. 4: 24.

I. 14: ,5. Ilm. K. 10: 6.
13. Niin lähetän minä nyt taitaman ja toi-

mellisen miehen, jolla ymmärrys on, nimit-
täin, HuramAbin.

Joka on yhden waimon poika Danin
tyttäristä, ja hänen Isäns on ollut Tyriläi-
nen', hän taita työtä tehdä kullasta, hoplas-
ta, wasiesta, raudasta, kiwestä, puusta, p»ir-
purasta, sinisistä »villoista, kallista liinasta,
tulipunaisesta, ja kaikkinaisia kaiwa, ja aja-
tella ylös kaikkinaisia taitawasti, mitä hänen
eteens pannan; sinun taitawittes kansi», ja mi-
nun herrani Kuningas Dawidin sinun Isästaitawitten kansa. '

i Kun. ?: 14.
15. Niin lähettäkän nyt, minun herrani, ni-suja, ohria, öljyä ja miinaa, paltvelioillens,

niinkuin hän on sanonut.
16. Niin me hakkamme puita Libanonista

kaiketi niin paljon kuins tarwitzet, jawiemms
ne merelle lautoilla laphoon: anna sinä ne
nouta sieldä Jerusalemiin.m. 17. Ia Salomo luki kaikki muukalaiset
Israelin maalla, sen lugun jälken kuin hänen
Isäns Dawid ns luki : ja siellä löyttin sata ja
wiisikymmendä tuhatta, kolme tuhatta, ja
kuusi sataa.

iB. Ia hän asetti niistä seitzemänkymmendä
tuhatta »vetaixi , jakahdexankymmendä tuhat-
ta hakkaixi 'wuorella: jakolme tuhatta jakuu-
si sataa teettäjin, jotkaKansaa piti teettämän.

*

i Kun. 5: 15. i Aika K. 22: 2.

3. Luku.
1. Templin paikka, rakennuxen aika ja muo-

to, 1,. Raikkein pyhimmän »valmistus, Reru-
bimein ja esiripun kansa. lii. tvastipayaste»
tekeminen.
1. Salomo rupeis rakendamaan HER-

ran huonetta lerusalemisa, Monan
wuorelle, jokaDawidille hänen Isällens neu-
wottu oli; Dawidin paikkaan, jonga hän oli
»valmistanut Oman lebuserin kodiximille.

2 Sam. 24: ,5. 1 Aika K. 21: 24.
2. Ia hän rupeis rakendamaan toisna Kuu-

kaunna, toisna päiwänä, neljändenä walda-
kundansa wuonna. 1 Kun. 6: 1.

3. Ia Salomo laffi perustuxen, Jumalan
huonetta raketta, ensist pituudelle kuusikym-
mendä kynärätä , jaKweydelle kaxikymmendä
kynärätä.

4. Mutta esihuonen pituudelda huonen ls-
weyden jälken kaxikymmendä kynärätä, ja kor-
keus oli sata ja kaxikymmendä kynärätä : ja
hän silais sen sisäldä puhtalla kullalla.

5. Mutta sen suuren huonen peitti hän hon-
galla, ja silais sen pääldä parhalla kullalla:
ja teki siihen päällä palmuin jakäädyin kaltai-
set työt. l KIM. 6: 16.

6. Ia peitti huonen talleilla kiwillä kaunis-
tuxexi: jakulda oli Parwaimin kulda.

7. Ia hän silais huonen kaaret, pihtipielet,
seinät ja owen, kullalla: ja andoi leikata Ke-
rubimejä seiniin.

ii. 8. Teki hän myös kaikkein pyhimmän
huonen, jonga pituus oli kaxikymmendä ky-

Ppp 3 närätä
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narätä, huonen leweyden jälken, ja hänen le-
weydens olikaxitymmmdä kynärätä: jasilaissen parhalla kullalla, kuudella sadalla leiwis-
kalla.

9. Niin myös nauloihin andoi hänen wiisi-
kymmendä Sikliä kuldaa, painon jälken l ja
silais Salit kullalla.

io. Niin teki hän myös siihen kaikkein pp-
himbään huoneseen kaxi Kerubimiä liikkeillä o-
lewalla teolla: ja he silaisit ne kullalla.

11. Ia pituus oli Kerubimein siiwistä kaxi-
kymmendä kynärätä; niin että yxi siipi oli »viit-
tä kynärätä, jaulottui huonen seinään, ia toi-
nen siipi oli myös wiittä kynärätä, ja ulottui
haman sen toisen Kerubimin siipeen.

12. Niin myös oli ftn toisen Kerubimin siipi
wiittä kynärätä pitkä, ja ulottui huonen sei-
nään : ja hänen toinen siipensä myös oli wiittä
kynärätä pitkä ja rippui siinä toises Kerubimin
siitvesä.

13. Niin että nämät Kerubiniein siilvet olit
lewitettynä tahtatymmendä kynärätä lewey-
dells: ja ne seisoit jaltainsa päällä, ja heidän
kasivons olit käätyt huoneseen päin.

2 Mof. 25: 20.

14. Hän teki myösEsiripun' sinewistä, pur-
puraisista ja tulipunaisista willoista ja tallista
liinasta, ja teki Kerubimin siihen päälle.

* Matth 27: 51. Mark. 15: ;8.
iil. 15. Ia hän teki huonen eteen kari patzas-

ta, «vilttaneljättäkymmmdä kynärätä tortia-
xi: ja niiden päälle kruunun »viittä kynärätä.

iKun. 7:15. Icr. 52:21.
16. Ia käädyin kaltaiset työt Kuoriin, ja

sowitti niiden pahasten päälle: ja teki sam
Gmnatin omenata, ja asetti niiden täädyte-
toin päälle.

17. Ia asetti ne patzat ylös Templin eteen,
yhden oikialle ja toisen «vasemmalle puolelle:
ja kutzui sen niimm kuin oikialla puolella oli,
Jakin, ja sen nimen kuin »vasemmalla puolel-
la oli, Boas. 1 Kun. 7:21.

4. Luku.
1. wastiAltarin, wasiimeren, kattilain, kyn-

tilajalkain, pöpitäin, ja esihuonetten walmis-
tus. ii. Nimitellän lyhykäysesti ne tehdyt wasti-set jakullaiset kalut.

i. «a hän teki myös wastisen Altarin, kahta-kymmendä kynärätä pitkän, ja tahta-tymmmdä kynärätä lewiän; jakymmendä ky-
närätä tortian.

2. Ja hän teki waletun meren kvmmendikynärätä lewiän yhdestä reunasta niin toiseen,»nnmyrjäisexi, wiittä kynärätä tortian ; ja
luonne käwi ymbäris, kolmekymmmdä kynä-
rätä pitkä. i Kun. 7: 2,.

3. Ia härkäin kuwat olit sen alla, jotka
kaikki käwit ymbärins sitä kymmendä kynärä-
tä, ja piiritti meren ymbärins, kaxi riwiä senwalamisesi» walettuja härkiä oli siinä.

4. Ia se seisoi tahdentoistatymmenen harjan
päällä, että kolme täättin heistä pohjaiseen
päin, kolme ländeen, kolme etelään, ja kol-
me itään päin, ja meri oli ylhällä heidän pääl-
läns : ja kaikki heidän takaiset puolens olit si-sällä päin.

5. Ia se oli kämmenen leweyttä paxu,ja hä-
nen reunansa niinkuin maljan reuna, jakuin
kukoistama tukkainen: ja se weti kolme tuhat-
ta Bachia. 1 Kun. 7:26.

6. Ia hän teki kymmenen kattilata, ja pani
niistä wiisi oikialle puolelle, ja wiisi »vasemmal-
le; että niisä pestaisin kaikkia niitä kuin poltto-
uhrixi tarwittin , ja niihin heitetäisin. Mutta
meren Pappein pestä heitänsä.

7. Ia hän teki myös kymmenen tuliaista
tyntiläjaltaa, niinkuin ne olemanpiti: ja pa-
ni Tcmpliin, wiisi oikialle puolelle, ja wiisi
«vasemmalle.

8. Ia hän teki kymmenen pöytää, ja panl
Templiin, wiisi oikialle, jawiisi wasemmalle
puolelle: ja hän teki sata kullaista maljaa.

9. Hän teki myös Pappein Esihuonm': ja
sen suuren Esihuonm, ja Esihuonm owet, ja
silais owet wastella. '

2 Kun. 6: ,6.

iO. Ia pani meren oikialle siivulle, itään ja
etelään päin.

11. 11. laHumm teki patoja, lapioitapa
maljoja: Ia Niin Humm lopetti sen työn,
kuin hän teki Kuningas Salomolle Jumalan
huoneseen.

12. Ne kari pakasta, ja ne taxi ymmyrjäisi
ta kruunua kahden patzan päällä; ja ne kaxi

»verk-
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werkkoa peittämään niitä kahta ymmyrjäistä
kruunua, jotkapahasten pääsä otit.

iz. Ia neljä sataa Granatin omenata oli
niiden kahden werkon päällä: kaxi riwiä Gra-
natin omenita kungin werkon päällä, peittä-
mään niitä kahta ymmyrjäistä kruunua, jotka
olitpatzasten pääsä.

14. Ia hän teki istuimita', teki myös katti-
loita istuimitten päälle. *

1 Kun. 7: 27, 28.
15. Ia yhden meren jakaxitoistakymmendä

härkää sen ala.
16. Siihen myös patoja, lapioita ja hanso-

ja kaikki heidän astiansa, teki HuramAbi, Ku-
ningas Salomolle HERran huoneseen, puh-
tasia waffesta.

17. Jordanin kedolla andoi Kuningas ne
walttta sawisesi» töyräsä, Sukotin jaSureva-
than waihella.

18. Ia Salomo teki kaikki nämät astiat
suuresi» paljoudesa; sillä ei waffen painoa ky-
sytty.

19. Ia Salomo teki kaikki astiat * Juma-
lan huoneseen ; niin myös kullaisen Altarin, ja
pöydät näkyläipiä pidettä. *

1 Kun. 7: 48, 4y.

20. Kyntiläjalat lampuinens puhtasia kullas-
ta, palamaan Kuorin edesä soweliasti.

21. Ia kukkaiset ja lamput, ja kyntilän niis-
timet olit kullasta: ne olit kokonans kullasta.

22. Ia weitzet, maljat, lusikat, ja sammut-
timet, olit puhtasia kullasta: ja läpikäytävä,
ja hänen owens puolelda sitä
kaikkein pyhindä, ja owet Templin huoneseen,
olit kullasta. 1 Kun. 6: ,1.

5. Luku.
~ Raikki pyhitetyt kalut ,' niin myös liiton

Arkki jaSeurakunnan Maja, pannan Templiin.
l>. Josa ttlasa pidetan iloweisu; ja HERrankunnia täyttä Huonen.
1. koffa kakki lyö täytettin kuin Salomo

teki ' HERran huoneseen ; Niin andoiSalomo sinne sisälle tuota kaikki mitä hänenIsäns Dawid pyhittänyt f oli: hopian, kul-
lan ja kaikki astiat, ja pani ne Jumalan huo-
nen tawarain sekaan. '

1 Kun. 7:
t 1 Aika K. 28: 14.

2. Silloin kutzui Salomo kaikki wanhim-

mat Israelista totoon, ja taitti sukukundain
Päämiehet, Israelin lasten Isäin Esimiehet,
Jerusalemiin; tuomaan HERmn liiton Ark-
kia Dawidin Kaupungista, se on Zion.

l Kun. 8: I.

3. Ia kaikki Israelin miehet kokounnuit Ku-
ningan tygö juhlapäiwänä: jota oli seitzemän-
denä Kuukautena. , Kun. 8: 65. 2 Aika K. 7- >

4. Ia kaikki wanhimmat Israelista mlit;
jaLewitat ' nostit Arkin ylös.
'

4 Mos. 4: 15. 1 Kun. 8: ). 1 Aika K. 15: 2.

5. Ia kannoit Arkin ylös, ja seurakunnan
majan, sa kaikki pyhät astiat, jotta majasa
olit: ne kannoit Papit ja Lewitat ylös.

6. Mutta Kuningas Salomo jakaikki Is-
raelin kokous, jota oli tullut kokoon hänen
tygöns Arkin eteen; uhraisit lambaita ja här-
kiä, niin monda ettei yxikän lukea eli lastea
tainnut.

7. Ia niin Papit kannoit HERran liiton
Arkin siallensa huonen Kuorin sisälle; siihen
kaikken pyhimbään, Kerubimein supein ala.

8. Niin että Kerubimit lewitit siipens Arkin
paikan päälle. Ia Kerubimit peitit Arkin
torendommsi», ylhäldä päin.

9. Mutta korennot olit niin pitkät, että nii-
den päät näpit Kuorin eteen Arkista, mutta ei
heitä ultoiselda puolelda näkynyt: ja ne owat
siellä tähän päiwään asti. i Kun. 8: 8.

10. Ia Arkifa' ei ollut muuta mitan, waan
taxi taulua, kuin Moses oli sinne pannut Ho-
rebisa, HERran tehdesä liittoa Israelin lasten
kansa, kosta he Egyptistä läxit.

'
, Kun 8: 9. Ebr. 9: 4.v. 11. Ia tapahtui, että kosta Papit tulit

Pyhästä ulos; (sillä kaikki Papit, jotka silloin
läsnä olit, pyhitit heitäns, niin ettei heidän
järjestyxestäns eroitusta pitänyt pidettämän.

12. Ia Lewitat weisajat kaikkein niiden kan-
sa, jotka Assaphin, Heman, ledithunin',
jaheidän lastens ja weljeins alla olit, oli pue-
tetut kalliUa liinawaattella, soitit Symbaleil-
la, Psaltareilla, harpuilla, ja seisoit itään
päin Altarita : ja heidän tykönäns sata ja ka-
xikymmendä Pappia, jotka puhalsit wastitor-
WUN.) '

1 Aika. K. 25: 1.

13. Ia soittaittm ja weisaittm ani kuului
soweliasti
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soweliasti yhteen niinkuin yhden ani, kiittäin ja
kunnioittain HERraa: ja kuin wastitorwen,
Symbalein ja muiVen harpuin ani hänens ko-
rotti kiittäisä HERraa, että hän on hywä,
ja hänen laupiudens pysy ijankaikkiseen': sil-
loin HENran huonen täytettin piltvellä.

' Ps. l;6: i.

14. Niin ettei Papit saanet seisoa ja palwel-
la pilwen tähden; sillä HERran kunnia täytti
Jumalan huonen. l. 7: 2.

6. Luku.
1. Salomo siuna Ransaa ja kiittä lumalata

lupausten täyttämisen edestä, n. Rukoile että
bän edespäingin sanansa wahwistais. m pyy-
tä armokuulemista niillä jotka sekä tasa, että
mualla tätä huonetta kohden, kaikkinaisissa ti-
loisa rukoilewat.
I. hilloin sanoi Salomo: HERm on simo-

>»< nut tahtowans asua pimeydesä.
»Kun. 8: 12.

2. Minä tosin rakensin sinulle asuinhuonen,
ja sian asuaxes ijankaikkisesti.

3. Ia Kuningas käänsi kasivonsa, ja siu-
nais koko Israelin joukkoa: jakaikki Israelin
joukko seisoi.

4. Ia hän sanoi: kiitetty olkon HERm Is-
raelin Jumala, jokasuullans on puhunut mi-
nun Isälleni Dawidille, ja kädellänsä täyttä-
nyt, sanoden:

5. Siittä päiwästä kuin minä minunKansa-
ni Egyptin maalda johdatin, en ole minä yh-
tän Kaupungita walinnut kaikista Israelin su-
kukunnista , mketa huonetta minun nimeni a-
suinsiaxi': engä ole yhtän miestä walinnut mi-
nun Kansani Israelin hallitziaxi.

'2 Sam. 7:6.
6. Waan Jerusalemin olen minä walinnut,

minun nimeni asuinsiaxi. Ia Dawidin olen
minä walinnutlsmelin minunKansani päälle.

7. Ia kosta Minun Isäni Dawid aikoi m-
keta, HERran Israelin Jumalan nimelle huo-
netta :

8. Sanoi HERm minun Isälleni Dawi-
dille: sinä olet aikoinut mkenda minun nimel-
leni huonetta: sinä olet hywin tehnyt, ettäs
sitä olet aikoinut.

9. Kuitengin ei pidä sinun mkmdaman sitä

huonetta; waan poikas, joka tupeistas tule-
ma on, mkenda minun nimelleni huonen.

2 Sam. 7:12. 1 Kun. 8:17. 1 Aika K. 28: 2.
io. Niin on HERm wahwistanut sanansa,

kuin hän puhunut on; sillä minä olen tullut
minun IsaniDawidin siaan, ja istun Israelinistuimella, niinkuin HERm sanonut on, ja
olen mkendanut huonen HERran IsraelinJumalan nimelle.

11. Ia minä olen pannut sinne Arkin, josa
HERran liitto on; jonga hän Israelin lastenkansi» tehnyt oli.

11. 12. Ia hän seisoi HERran Altarin ede-sä, koko Israelinkokouxen läsnä ollesa: ja o-
jensi kätensä.

13. Sillä Salomo oli tehnyt wastitattilan
ja pannut sen kesteille esihuonetta, wiittä kynä-
rätä pitkäxi ja wiittä kynärätä lewiäxi, ja kol-
me kynärätä korkiaxi. Sen tykönä seisoi hän
jalangeis polwillensi» kaiken Israelin kokouxenedesä, jaojensi kätensä taiwaseen päin.

14. Ia sanoi: HERra Israelin Jumala*,
ei ole 'chtän jumalara sinun wermistao f,
raiwais eli maasi»: sinä joka pidät liimnK
ja laupiuden palxvelioirres kansi», jorka si-
nun edesäs U>aeldan>ar kaikesta sydämesiransa. '

1 Kun. 8: 22. 2 Makk. 2: 8.
-f 2 Mos. 15:11. 5 Mos. 4: 39. § 5 Mos. 7: 9.

i Kun 2: 4.
is.Sinä olet pitänyt sinun palwelialles Da-

widille minun Isälleni, mitäs hänelle puhunut
olet': sinun suullaS olet sinä sen puhunut, ja
kädelläs täyttänyt, niinkuin se tänäpäiwänä
tapahtunut on. *

1 Aika K. «: 9.
16. Nyt HERm Israelin Jumala, pidä

palwelialles Dawidille minun Isälleni, mitäs
hänelle puhuliut olet, ja sanonut: ei sinusta
pidä puuttuman mies minun edesäni, jokaIs-
raelin istuimella istu*; ainoastans että sinun
poikas kätkelvät heidän tiensä, että he wael-
dawat minun Laisani, niinkuin sinä minun e-
desäni waeldanut olet. '

2 Sam. 7:
Ps. 1,2: 12.

17. Nyt HERm Israelin Jumala, annasanas tosi olla, kuins palwelialles Dawidille
puhunut olet.

18. Sillä luuletkos Jumalan asuwan ihmis-
ten
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ten tykönä maasi»? kayo, raixvas jakaikki
raiwasten raiwar ei kasira sinua tuingas-
ta se huone sen tetis jonga minä mkendanut 0-
len? ' 1 Kun. 8: 27. 2 Aika K. 2: 6. Es. 66: 1.

m. 19. Mutta käännä sinuas HERm mi-
nun Jumalani, sinun palwelias rutouxeen > ja
hänen anomisensa puoleen, tuulemaan sitä a-
nomusta jarukousta, tuin sinun palwelias ru-
koile sinun edesäs!

20. Ia että sinun silmäs olisit mvoj tämän
huonen puoleen yötä japäiwää, sitä paikkaa
päin jostas sanonut olet, tahtowas asetta sinun
nimes sinne *; jakuulewas sen rukouxen, jon-
ga sinun palwelias siinä paikasi» rukoilewa vn.

*

2 Mos. 20: 24.
21. Niin tuule nyt sinun palwelias jasinun

Kansas Israelin rukous, jonga he täsäpaika-
si» rukoilewat: ja kuule se sinun asumises pai-
kasta taiwaista, jakostas sm kuulet, niin ole
armollinen.

22. Los joku rikko lähimäistänfä wastan,
jawala' pannan hänenetemsä, jonga hänen
«vannoman pitä; ja se «vala 1» tule sinun Al-
taris eteen tasa huonesa. '2 Mos. 22: ».

(a) katzo 1 Kun. 8: zi.
23. Että sinä kuulisit taiwaisi» ja saattaisit

palwelioilles oikeuden, kostaisit sille jumalatto-
malle, ja andaisit hänen tiensä tulla hänen
päänsä päälle: julistaden wanhurstan wanhur-
staxi, ja andaden hänelle hänen wanhurstau-
densi» jälken.

24. Los Kansas Israel wihollisildans lyö-
vän ', että he sinua »vastan rikkonet owat; ja
he käändäwät itzens,tunnustadm sinun nimes,
rukoilemat ja andexi anowat sinun edesäs tasa
huonesa. '

5 Mof. 28: 25. 1 Kun 8: n-
-25. Että sinä kuulisit taiwaisi», jaolisitKan-sas Israelin synneille armollinen: ja andaisit

heidän tulla jällens siihen maahan, jongasheil-
le ja andanut olet. .

26. Kosta taiwas suljettu on, niin ettei sa-
da, että he sinua wastan rikkonet owat ; ja lM
rukoilemat tasa paitasa, jatunnustamat sinun-
nimes, täändäden heitäns synneistänsä, sitte-
tuins heitä kurittanut olet. 1 Kun. 8: 35.

27. Että sinäkuulisit taiwaisi», jaolisit pal-
welioittes jaKansas Israelin,rikoxelle armol-n

Linen, koffas heille olet osottanut sen hywän
tien, jotka heidän waeldaman pitä; ja andai-
sit saten maalle, jongas Kansalles andanut
olet perinnöxi.

28. Kosta kallis aita tule maalle, eli rutto
tule, eli kuiwus, ruoste, heinäsirkat eli iywä-
madot tulewat: taikka jos heidän wihollisms
piirittäwät maakunnasi» heidän porttinsa: eli
kaikkinainen waiwa taikka sairaus tule.

1 Kun. 8: 17- 2 Aika K. 20: 9.
29. Kaikki rutouxet, kaikki anomiset kuin

kaikki ihmiset, kaikki sinun Kansas Israel, pi-
tämät; kosta kukin mngaistuxens ja murhmsa
tunde, ja ojenda kätensä tämän huonen puo-
leen. 1 Kun. 8: 18.

30. Että sinä kuulisit taiwaista qsumasias
istuimelda, ja olisit armollinen, andaden jo-
kaitzelle kaiken hänen tiens jälken, sen jälken
kuins tunnet hanm sydämensä: silla sinä ai-
noastans runner ihmisten lasten si?damek

5 Sam. l6: 7.
31. Että he pelkäisit sinua/ja waellaisit sinun

teisäs jokapaiwä, niin kauwan kuin he eläwät
sillä maalla, jongas meidän Isillem andanut
olet.

32. Ia jos myös joku muukalainen, joka
ei ole sinun Kansastas Israelista, tule «vieml-
da maalda, sinun suurm nimes ja woimallismkätes, ja ojetun täsiwartes tähden: ja tule ja
rukoile tasa huonesa/ »Kun. 8: 41. Es. 56: 6,7.

33. Ettäs kuulisit taiwaista sinun asumises
istuimelda, ja tekisit kaiken sm, jota muuka-
lainen sinulda ano; että kaikki kansat maan
päällä tundisit sinun nimes, japelkäisit sinua,
niinkuin sinun Kansas IMel5 ja tietäisit että
sinun nimes auxihuutan tasa Huonesa, jonga
minä mkendanut olen. - ,

34. Los sinunKansas lähte sotaan «vihollis-tansa wastan, sitä tietä jotas heitä lähettämäolet-, ja he rukoilewat sinua sillä tM, sitäKaupungita päin, jongas walinnut olet, jasen huonen puoleen, jongaimina sinun nimellesmkmdacklt olvm iKun. N44.
35. Ettäs kuulisit heidän rukouxens ja ano-

misensa taiwaista ;-ja auttaisit heitä heidän oi-
keuteensa.

36. Kosta he rikkomat finua-wastan : < silläQqq ei
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ei 'ohran ihmistä ole, jota ei sondia ree) *:

ja sinä «Vihastut heidän päällensä, ja annat
heitä wihamiestens ala, wielä heitä fangina
johonguun maahan kauwas eli lähes. >

"

1 Kun. 8: 46. Sam. K. 7: 21. 1 loh. 1: 8.
lak. 3: «.

37- Ia he tekewät sydämestäns pamnnuxen
siinä maasi», josa he fangina owat; ja kään-
däwät itzens, jarukoilewat sinua fangiudensi»
maalla ja sanowat: me olemma rikkonet,
waarinrehner ja oller jumalarromar.

Ps. 106: 6.
38. Ia niin käändäwät itzens sinun tygös

kaikesta sydämestäns, ja kaikesta sielustansaheidän fangeudens maalla, josaheitä fangina
pidetän: ja he rukoilemat sillä tiellä heidänmaansa puoleen, jongas heidän Isillens anda-
nut olet, jasitä Kaupungita päin, jongaswa-
linnut olet, ja sen huonen puoleen, jonga mi-
nä nimelles mkendanut olen.

39. Ettäs kuulisit heidän rukouxens jaande-
xi anomisensa, taiwaista asumasias istuimelda,
ja auttaisit heitä oikeuteensa; jaolisit Kansal-
les armollinen, jotka sinua wastan syndiä tehnet
owat.

40. Niin anna nyt, minun Jumalani, sinunsilmäs awoi ' olla, ja sinun torwasottaton
waarin rukouxesta tasa paitasi». *»Kun. z: 52.

41. Niin nouse nyt, HERm Jumala, si-
nun lepoos, sinä ja sinun woimas Arkki': an-
na sinun Pappis, HERm Jumala, olla pue-
tettuna autuudella, ja anna sinun pyhäs iloi-
ta hywydesä. *

4 Mos. IO: 35. Ps. 132: 8.
42. HERm Jumala! älä käännä pois si-

nun woideldus kasivoja: muista sm armon
päälle, kuins Dawidille sinun palwelialles lu-
paisit! 2 Sam. 7: 13.

7. Luku.
1. Tuli taiwasta polta uhrin: HVRran kun-

nia ilmesty: suuri uhraus tapahtu jaLempii »vi-
hitän, li Juhlaa pidetän jaRansa pääse kotia.
,ii HERra lupa Salomolle rukouxen kuulemi-sen, ehdolla.
1. kosta Salomo oli päättänyt rukouxen-sa, langeis tuli taiwasta, ja kulutti polt-
touhrit ja muut uhrit ' ja HERran kunnia

täytti huonm. f' 3 Mos. 9:24. 2Mass.,:i«
-j- 1 Kun. 8: 11. 2A»ka K. 5: 14.

2. Niin ettei Papit saanet mennä HERranhuoneseen; sillä HERran kunnia täytti HER-ran huonen.
3. Ia taitti Israelin lapset näit tulen alaslangewan, ja HERmn kunnia huonm ylitzen,ja kurmarsi tajwolla mahan permanolla, ru-koilit ja kiitit HERma, että hän on hywä,

ja hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
1.5: 13. Pf. ,36: 1.

4- Ia Kuningas ja kaikki Kansa uhraisituhria HERran edesä. , Kun. 8: 62.
5. Ia Kuningas Salomo uhrais uhrixita-xikolmattatymmmdä tuhatta härkää, sata ja

kaxikymmendä tuhatta lammasta: ja he wi-heit Jumalan huonen, Kuningas ja kaikkiKansi».
6. Mutta Papit seisoit wartioisanfa, ja Le-witat HERran «veisun kandeleisi», jotkaKu-ningas Dawid oli andanut tehdä HERraakiitellä, että hänen laupiudenspyyijankaikki-

sesti, niinkuinDawid kiitti heidän kattens kaut-
ta. Ia Papit puhalsit wasttwrwiin heidänkohdallans, ja koko Israel seisoi.

7. Ia Salomo pyhitti kestikartanon * joka
HERmn huonen edes oli: että hän oli siellätehnyt polttouhrit, ja kiitosuhrin lihawuden:sillä wastialtari, jonga Salomo oli andanut
tehdä, ei »vetänyt kaikki polttouhria, ruoka-
uhria ja lihawutta. '

1 Kun. 8: 64.
11. 8. Ia Salomo piti siihen aikaan juhlaa

seitzemän päiwää, ja koko Israel hänen kan-sans, sangen suuriKansan paljous; Hemathinrajasta Egyptin ojaan asti.
9. Ia piti kahdemndena päiwänä päätös

juhlan: sillä he pidit Altarin wihkimista seitze-män päiwää, ja juhla myös seitzemän päiwää.
3 Mos. 23. 36.

io. Mutta kolmannella päiwällä kolmatta-
kymmmdä seitzemännellä Kuukaudella, lastihän Kansan menemään heidän majoillensa,
iloiten ja hywäsä mielesä, siitä hywydestä tuin
HERm Dawidille, ja Salomolle jaKansal-lms Israelille tehnyt oli. , Kun. 8: 66.

11. Ia nain päätti Salomo HERmn huo-
nen, ja Kuningan huonen, jakaikm sen kuin

hänen
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hänen mieleensä tullut oli, tehdaxmsä HER-
ran huonesa ja hänen huonesansi»: sen hän on-
nellisesti teki. i Kun 9: i.

ui. 12. Ia HERm ilmestyi Salomolle yöl-
lä, ja sanoi hänelle: minä olen kuullut rukou-
xes, ja walinnut minullmi tämän sian uhri-
huonexi. 2 Mos. 2°: 24. 5 Mos. 12: 5.

13. Katzo, josminä suljen taiwan, niin ett-
ei sada; jakatzo, jos minä kästen heinäsirkkain
syödä maan, eli annan tulla ruton minunKan-
sani sekaan.

14. Ia minun Kansani noyryttä itzens, jo-
ka minun nimeni jälken nimitetty on: jahe ru-
koilemat, ja etzilvät minun kaswojani, jakään-
däwät heitäns pois pahoilda teildänsa; niin
minä kuulen heitä taiwaista, jaheidän syndins
annan andexi, japarannan heidän maansa.

15. Niin minun silmäni owat auki, ja kor-
wani ottawat heidän rukouxistansi» waarin ta-
sa paikasi». 1.6: 4°.

16. Niin olen minä nyt walinnut ja pyhittä-
nyt tämän huonen, että minun nimeni pitä ole-
man siinä ijankaikkisesti: ja minun silmäni ja
sydämeni pitä oleman siellä ainijan.

iKun. 9: 3.
17. Ia jos sinä «vaellat minun edesäni, niin-

kuin sinun Isäs Dawid waeldanut on, niin
ettäs teet taitti tuin minä sinulle kästenyt olen,
japidät minun säätyni, ja oikeuteni.

18. Niin minä wahwistan sinun waldakun-
das istuimen, niinkuin minä Isälles Dawi-
dille luwannut olen, sanoden: ei sinulda pidä
pois otettaman mies, joka on olewa Israelin
hallitzia.

19. Mutta jos te käännätte itzenne pois, ja
hyljätte minun säätyni jakästyni, jotka minä
teille andanut olen; menette myös japalwelet-
te wiemita jumalita, ja kumarratte heitä.

1 Kun. 9: 6.
20. Niin minä häwitän heitä minun maal-

dani, jonga minä heille andanut olen, ja tä-
män huonen jonga minä minun nimelleni py-
hittänyt olen, heitän minä pois minun kasivoi-
ni edestä; ja annan sen sananlaskun ja jutuxi *

kaikkein Kansain seasa. '

5 Mos. 28 - 37.
. «

I". 7: 4-
-2». tatc» huonetta joka kaikkein korken,-

maxi tullut on, pitä kaikkein jotkakäymät sen
ohitze, hämmästymän, ja sanoman: mixi
HERra näin teki tälle maalle, ja tälle huo-
nelle? 5 Mos. 29: 24. Jer. «: 8, 9.

22. Niin sanotan: että he hyljäisit HER-
ran heidän Isäins Jumalan, joka heidän E-
gyptin maalda ulos johdattanut oli. ja olit
mielistynet wieraisiin jumaliin, ja rukoillet ja
palwellet heitä; sentähden on hän saattanut
kaiken tämän pahan heidän päällensä.

8. Luku.
i. Salomo rakenda Raupungeita ja warustu-

xia. ii. Teke muukalaisista orjia; waan Israe-
lin lapsista »virkamiehiä, ui. Siirtä emändäns
hänen omaan huoneseensa: uhra, ja pitä Ju-
malan palweluxen woimasa. iv. purjehdus
Ophiriin.
1. kahdenkymmenen wuoden perästä, sit-tekuin Salomo rakensi HENran huo-
nen ja hanen huonensi». 1 Kun. 9, 10.

2. Rakensi hän myös ne Kaupungit, jotka
Hiram andoi' Salomolle: ja andoi Israelinlapset asua niisä. 'iKun. 9: 1,.

3. Ia Salomo meni HemathSobaan , ja
sai sen alansa.

4. Rakensi hän myös Thadmorin korwesa;
jakaikki tawaraKaupungit, jotka hän rakensiHemathisi».

5. Hän rakensi myös ylimmäisen ja alam-
maisen VethHoronin, sangen wahwoixi Kau-
pungein, muureilla, porteilla ja salwoilla.

6. Ia Baelathin ja kaikki tawara Kaupui»-
git, jotka Salomolla olit, ja kaikki maunu
Kaupungit, ja ratzasmiesten Kaupungit: ja
kaikki mitä ikänäns Salomon mieli oli raketa
seka lerusalemis etta Libanonisi», ja koko maa-sa kvin hanen wallasims oli.

11. 7. Ia kaiken sen Kansan kuin jäänyt oliHethereistä, Amorrereistä, Pheresereistä, He-wereistä ja lebusereistä, jotka ci Israelin lap-
sista ollet. 1 Kun. 9: 2°.

8. Ia heidän lapsensa jotka jäit heistä ma-
alle, joita Israelin lapset ei häwittänet; ne
lasti Salomo »verollisexi tähän päiwään asti.

9. Mutta Israelin lapsista ei tehnyt Salo-
mo yhtän orjaxi'hänen työhönsä: waan heQqq 2 olit
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olit sotamiehet, hänen huowins päämiehet,
hänen «vaunuinsa ja hewois miestensä päällä.

*

i Kun. 9: 22.

io. Ia Kuningas Salomon ylimmäiset
wirkamiestm päämiehet jotkaKansaa hallitzit,
olit kaxi sataa ja wiisikymmendä.

lii. ii. Ia Salomo andoi tuota Phamontyttären ylös Dawidin Kaupungista, siihen
huoneseen, jongahän hänelle mkendanut oli';
sillä hän sanoi: minun emandäni ei pidä Da-
widin Israelin Kuningan huones asuman: sil-
lä se on pyhä, että HERran Arkki on siihen
tullut. 'i Kun. 3:1. l. 7: 8. 1.9:24.

12. Sitte uhrais Salomo HERralle polt-
touhria HERran Marilla, jonga hän mken-
danut oli Esihuonm eteen. 1 Kun 9: 25.

13. Kungin uhrin päiwänäns Mosexen käs-
kyn jälken', Sabbathina, udellaKuulla, ja
juhlapäiwinä, kolmasti wuodesa: makian lei-
wän juhlana, wiikkojuhlana, ja lehtimajan
juhlana. '

3 Mos. 24:8. 4 Mos. 10:1°.
5 Mos. 16: 16.

14. Ia hän asetti Papit heidän järjestyxi-
säns heidän wirkoinsa, niinkuin hänen Isäns
Dawid oli asettanut: jaLewitat heidän «var-
tioonsa, kiittämään ja palivelemaan Pappein
edesä, senjälkm kuin jotapäiwä tarwittin: ja
portin wartiat heidän järjestyxeensä, kungin
hänen porttiinsa; sillä Dawid Jumalan mies
oli sen niin kästenyt.

is. Ia ei yxikän heistä horjahtanutKunin-
gan täffyistä, kuin hän andoi Papeille ja Le-
wiMille, kaikisa asioisi» ja tawaroisi».

16. Ia kaikki Salomon teot tulit «valmixi
siitä päiwästä, kuin HERmn huone perustet-
tu oli, siihenasti kuin se oli täytetty; niin että
HERran huone täydellisesti «valmis oli.

IV. 17. Silloin meni Salomo EzeonGebe-
riin ja Elothiin, meren reunalle, Edomin
maalle. , Kun. 9. 26.

18. Ia Himm lähetti hänelle haaxia pallve-
lioittms kätten kautta, jota taitawat meri-
miehet olit: ja he menit Salomon palwelioit-
ten kansa Ophiriin, ja toit sieldä neljä sataa
ja wiisikymmendä leiwistätä kuldaa, ja weit
Kuningas Salomolle.

9. Luku.
1. Arabian waimo Runingas oppi Salomota

jakestinäisen kunnioittamisen jälken palaja ko-
tia, n Salomon kullan saalis, kappalet, arwo,
aweriäisys, ja kuolema.
i. koffa rittan Arabian (2) Drotningi'

tuuli Salomosta sanoman, tuli hän san-
gen suuren joukon kansi» Jerusalemiin, jaKa-
melein kansi», jotta kannatit yrtejä ja paljon
kuldaa, jakallita kiwiä, koettelemaan Salo-
mota tapauxilla. Ia kuin hän tuli Salo-
mon tygö, puhui hän hänen kansans kaikki
mitä hän sydamesäns aikoinut oli.

'

1 Kun. 10: 1. Matth. 12: 42. Lnk. 11:31.
(2) Ebr. Seba.

2. Ia Salomo ilmoitti hänelle kaikki hänensanansa: ja ei ollut mitan Salomolda salattu,
jota ei hän ilmoittanut hänelle.

3. Ia kuin rikkan Arabian Drotningi näki
Salomon taidon, ja huonen, jonga hän m,
kendanut oli.

4. Ia ruan hänen pöydällänsä, ja hänen
palweliains asuinsiat, niin myös hänen pal-
welioittmsa wimn, ja heidän waattens, hä-
nen juomanslaffiat heidän «vaatteinensa, ja
solan, josta HERran huoneseen käytin; niin
ei hän tainnut händäns mämbi ftisä.

5. Ia hän sanoi Kuningalle: se on tosi kuin
minä kuullut olen minun maalleni sinun me-
noftas ja taidostas.

6. Waan en minä uskonut heidän sanojan-sa, ennenkuin minä itze tulin, ja minun silmä-
ni nähnet owat: ja katzo, ei ole minuUe puo-
littaingan sanottu sinun suuresta taidostas: si-
nulla on enää kuin se sanoma on, jonga minä
kuulin. '

7. Autuat owat sinun miehes, autuat owat
myös nämät sinun palwelias; jotka joka hetki
sinun edesäs seisowat jakuuldelewat sinun tai-
toas.

8. HERm sinun lumalas olkon kiitetty,
jota sinuun mielistynyt on, ja pannut sinun
istuimellensa, HERralle sinun lumalallesKu-
ningaxi. Että sinun lumalas ratasta, Israe-
lia, wahwistaxens handä ijankaikkisesti, on
hän sinun asettanut heidän Kuningaxmsi», te-
kemään oikeutta ja wanhurffautta.

9- Ia
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9. Ja hän andoi Kuningalle sata ja kaxi-kymmendä leiwistätä kuldaa, ja ylönpaljon

yrtejä ja kallita kiwiä. Ja ci sentaldaisia yrte-
jä ollut, kuin ne olit, jotka rikkan Arabian
Drotningi andoi Kuningas Salomolle.

io. Weit myös Himmin jaSalomon pal-
weliat kuldaa Ophirista, ja Hebenin puita,
ja kallita kiwiä.

11. JaSalomo andoi tehdä astuimet Hebe-
nin puista HERran huoneseen, jaKuningan
huoneseen, ja kandeleita ja Psaltareita wei-
saille. Ei yhtän senkaltaista ennen ollut nähty
ludan maalla. , Kun. 10: 12.

12. Ia Kuningas Salomo andoi rikkan A-
rabian Drotningille kaikkia mitä hän pyysi ja
anoi, paitzi sitä kuin hän Kuningalle luonnut
oli. Ia hän palais ja matkusti omalle maal-
lens palwelioinmsi».

11.13. Ia kulda, joka wuosittam tuotin Sa-
lomolle, oli kuusi sataa ja kuusi seitzemättä-
kymmendä leiwistätä. 1 Kun. 10: 14.

14. Paitzi sitä kuin kauppamiehet ja yrtein-
myyjät loit: Ia kaikki Arabian Kuningat ja
maanHermt «veitkuldaa ja hopiataSalomolle.

15. Niin andoi Kuningas Salomo tehdä
kaxi sataa keihästä parhasta kullasta; niin että
kuusi sataa kappaletta kuldaa tuli jokaitzeen
keihästen. 1 Kun. ic>: ,6.

16. Teki hän myös kolme sataa kilpe par-
hasta kullasta, niin että kolme sataa kappalda
kuldaa tuli jokaitzeenkilpeen. Ia Kuningas
pani ne Libanonin metzähuonesem.

17 Ia Kuningas teki suuren istuimen Ele-
phantin. luista; jakuldais sen puhtalla kullalla.

1 Kun. 10: 18.
18. Ia istuimesi» oli kuusi astuinda, ja kul-

lainen astinlauta istuimen edesä, jakaxi käsi-
puuta molemmin puolin istuinda: jakaxi Ja-lopeuraa seisoit käsipuiden tykönä.

19. Ia kaxitoistakymmedä Jalopeuraa sei-soit niillä kuudella astuimella, molemmilla puo-
lilla .- senkaltaista ei ole tehty yhdesakän wal-
dakunnasa.

20. Ia kaikki Kuningas Salomon juomaas-
tiat olit kullasta, ja kaikki astiat Libanonin me-
tzahuonesa puhtasta kullasta: sillä ei hopiata
mixikän luettu Salomon aikana. 1 Kun. 1°: 21.

21. Sillä Kuningan hahdet menit Tharsi-
xemHimmin palwelioitten kansa, ja tuliterän
joka kolmandena wuotena, ja toit kuldaa,
hopiata, Elephantin luita, Apinoita ja Ri-
tintutkoja.

22. Ja niin Kuningas Salomo tuli suurem-
man kaikkia Kuningaita maanpäällä, rikkau,
desi» jawiisaudesa.

23. Ia taitti Kuningat maan päällä himoi-
tzit nähdä Salomon kasivoja; ja tuulla hänen
taitoansa, kuin Jumala hänen sydämeens an-
danut oli.

24. Ia he weit hänelle kukin lahjansa, ho-
piaastioita, tuldaastioim, waatteita, sotaa-
seita, yrtejä, hewoisim ja muuleja, jota wuosi.

25. Ia Salomolla oli neljä tuhatta hewois
korsua, jakaxitoistakymmendä tuhatta mtzas-
miestä', ja ne pandin waunutaupungeihin ja
Kuningan tygö Jerusalemiin.

*

I Kun. 4:26. l. 10:26. 2 Aika K. 1 : 14.
26. Ia hän oli taittein Kuningasten haldia;

hamasta »virrasta niin Philisterein maahan as-
ti, jaEgyptin maan rajaan saakka.

27. Ia Kuningas saatti niin paljon hopia-
ta Jerusalemiin tuin kiwiä : ja niin paljon Se-
dripuita toimitti hän kuin metzäfitunapuita
laxosa. 1 Kun. ,<?: 27, 2 Aika K.,: 15-

-28. Ia Salomolle wietin hewoisia Egyptis-
tä, jakaikista Maakunnista.

29. Mitä enämbi Salomon asioista sano-
mista on, sekä ensimmäisistä että wiimeisista : ei-
kö ne ole kirjoitetut*NathanProphetan Aika-
kirjasi», ja Ahian Silonilaisen Prophetiafa,
niin myös leddin Näkiän näysä, lerobmmia
Nebathin poikaa mastoin. ', Kun. n: 4'.

30. Ia Salomo hallitzss Jerusalemisi» koto
Israelia, neljäkymmendä ajastaikaa.

31. Ia Salomo nukkui Isäins kansa, ja he
hautaisit hänen Isäns Dawidin Kaupungiin:
ja Rehabmm hanm poikans tuli Kuningaxi
hänen siaansa.

io. Luku.
i. Israel kokondu Rehabeamia tekemään Ru-

ningaxi, jaano hanelda weeon ja työ» huojen-
nusta, ii. Rehabeam hyljä wanhembain neu-
won, jawasta Rnnsaa nuorukaisten neuwosta.tylysti, m Rymmenen sukukundaa luopu hä-nestä. Qq q 3 l. Ja



i. Rehabmm meni Sikemim: sillä kaikki
>) Israel oli tullut Sikemim tekemään hän-

da Kuningaxi. i Kun. ,2: 1.

2. Ja koffa lerobeam Nebathin poika, sen
tuuli, jota oli Egyptis, johonga hän oli paen-
nut* Kuningas Salomon edestä; niin hän tu-
li Egyptistä jällens. '

i Kun. n: 4».
3. Sillä he lähetit ja annoit hänen tutzutta.

Ia lerobeam tuli ja taitti Israel: ja he pu-
huit Rehabmmille, ja sanoit:

4. Sinun Isäs teki meidän itemme ylön to-
«vaxi; niin huojenna nyt sinun Isäs kowa pal-
«velus, ja se mffas ijes, jonga hän lasti mei-
dän päällemme, niin me olemme sinun alem-
maises.

5. Ia hän sanoi heille: tulkat minun tygö-
ni jällens kolmandena päiwänä: jaKansa me-
ni pois.

11. 6. Ia Kuningas Rehabeam kysyi neu-
woa «vanhimmilda, jotka seisoit hänen Isäns
Salomon edesä, hänen eläisänsä, ja sanoi:
mitä te neuwotte «vastamaan tätä Kansaa?

7. He puhuit hänen kansans, ja sanoit: jos
sinä olet talleKansalle jasuosit-
telet heitä, puhutellen heitä hywilla sanoilla,
niin he owat aina sinulle alemmaiset.

8. Mutta hän hyljais wanhemmitten neu-
won, kuin he annoit hänelle: ja piti neuwoa
nuorukaisten kansa, jotka hänen kansans kaj-
manet olit, jaseisoit hänen edesänsa.

9. Ia sanoi heille: mitä te neuwotte «vasta-
maan tätä Kansaa, joka minun kansani pu-
hui, ja sanoi: huojenna se ijes, jonga Isas
lasti meidän päällemme?

io. Ia nuorukaiset, jotka olit kasivanet ha-
nm kansans, puhuit hänelle, ja sanoit: sano
näin Kansalle joka puhui kansas ja sanoi: I-
säs teki meidän ikemme ylön rastaxi, huojenna
sinä se: Ia sano heille: minun pienin sormeni
pitä oleman paxumbi Isäni kupeita.

11. Los minun Isän on laskenut rastan iten
teidän päällenne, niin minä wielä lisän teidän
iteseenne: minun Isäni mngaisi teitä ruoskilla,
mutta minä Skorpioneilla. 1 Kun 12:1°, n.

12. Kosta lerobeam ja kaikki Kansa tulit
jällensRehabmmin tygö kolmandena päiwä-
nä; niinkuin Kuningas puhunut oli, sanoden:

tulkat minun tygöni kolmandena päiwänä jäl-
lens.

13. NiinKuningas wastais heitä kowasti;
jaKuningas Rehabmm hyljäis wanhimmit-
ten neuwon.

14. Ia puhui heidän kansans nuorukaistenneuwon jälken, ja sanoi: minun Isäni on tei-dän ikenne rastan tehnyt, mutta minä lisänsiihen: minun Isän on mngassnut teitä ruos-killa, mutta minä Skorpioneilla.
Syr. 47: 27, 28, 29.

15. Ia ei Kuningas kuullut Kansaa; sillä seoli niin asetettu lumalalda*, että HERmtahdoi wahwista sanansa, kuin hän puhui
Ahjanf Silonilaisen kautta lerobmmille Ne-
bathin pojalle. ',Kun. 12:15. -Z-1Kun. 11: 29,;°.m. 16. Ia kosta kaikki Israel näki ettei Ku-ningas kuullut heitä, niin wastais Kansa Ku-
ningasta, ja sanoi, mikä osa meillä on Da-
»vidisi»? ei meillä ole yhtän perimystä Isäinpojasa: kukin majaans Israel: niin katzo nyt
Dawid huonettas. Ia kaikki Israel meni ma-
joillensa. 1 Kun. 12: 16.

17. Ia Rehabeam hallitzi ainoastans niitä
Israelin lapsia, jotkaasuit ludan Kaupungeisi».

18. Ia Kuningas Rehabmm lähetti Hado-
mmin* matkaan, joka oli «veron päällä; mut-
ta Israelin lapset kiwitit hänen kuoliaxi. Ia
Kuningas Rehabeam astui nopiasti «vaunuun
pakenemaan Jerusalemiin. '

1 Kun. ,2:18.

19. Niin wopui Israel Dawidin huonesta,
tähän päiwään asti.

ii. Luku.
i. Rehabeam aikoi waatia sodalla ne luopu-

net alansa; waan hän tule estetyxi siitä HER-
ran sanan kautta. «. warusta Raupungeita
ludaasa ja Benjaminisi», m papit ja s.ewt-
tat lerobeamilda karkotetut ja monda muuta
Israelista, pakenewat ludahan. iv. Rehabea-
min emännät ja lapset.
i. l>a kosta Rehabmm tuli Jerusalemiin,

niin hän totois ludan jaBenlaminin
huonen, sata ja tahdexankymmendä tuhatta
»valittua sotamiestä; sotimaan Israelia was-
tan , saattaxmsi» waldatundaa Rehabeamille
jällens. i Kun. 12: ii.

2. Mutta

494 io. it. Luk.2. Aita
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2. MuttaHERran sana tuli Semajan Ju-

malan miehen tygö, sanoden:
z. Puhu Rehabmmille Salomon pojalle

ludan Kuningalle, jataitelle Israelille, tuin
ludasa ja Venlaminisa owat, sanoden:

4. Näin sano HERm: ei teidän pidä nou-
seman eikä sotiman teidän weljejänne wastan,
waan palaitkat jokainen kotiansa: sillä se on
minulda niin tapahtunut*. He olit kuuliaiset
HERran sanalle, japalaisit menemästä lero-
beamia wastan. '

1 Kun. ,2: 24.
11.5. Mutta Rehabmm asui Jerusalemisi»;

jarakensi ludan Kaupungit wahwaxi.
6. Ia rakensi Bethlehemin, Etamin jaTe-

toan.
7. Vethzurin, Sokon ja Adullamin.
8. Gachin, Maresan ja Siphin.
9. Adomimin, Lakirm jaAsekan.
iO. Dargan, Ajalon ja Hebronin; jotta olit

kaikkein «vahivimmat Kaupungit ludasa ja
Benlaminssa.

11. Ia hän teki ne wahwaxi, japani niihin
hallitziat, jaelcttuxm »varaa, öljyä ja «viinaa.

12. Ia hän toimitti kaikkiin Kaupungeihin
tilwet ja keihät, ja teki ne simam wahwaxi:
ja Juda jaBenlamin olit hänen aitansa.

m. 13. Ia Papit jaLewitat kaikesta Israe-
lista, tulit hänen tygöns kaikista heidän maan-sa rajoista.

14. Sillä Lewitat hyljäisit esikaupungins jasaamansa, ja tulit ludaan ja Jerusalemiin:
sillä lerobeam ja hänen poikans ajoit heidän
pois', ettei he olis saanet tehdä HERrallePapin palwelusta. * l. 13: 9.

1;. Mutta hän asetti Papit itzellms kukku-
loille, ja Perkeleille; ja «vasikoille, jotka häntehdä andoi. , Kun. 12: 31.

16. Ia monda kaikista Israelin sukukunnis-
ta , jotka sydämestäns etzeit HERma Israelinlumalata, tulit heidän peräsänsä Jerusale-miin, uhmmaan HERralle heidän Isäins Ju-
malalle.

«7- Ia wahwistit ludan waldakunnan , ja
wahwistir Rehabmmin Salomon pojan kolme-
na ajastaikana: sillä he »vaelsit Dawidin ja
Salomon tietä kolme ajastaikaa.

iv. 18. Ia Rehabeam otti Mahelathin, Ie-

rimoihin, Dawidin pojan tyttären emännä-
xens; niin myös Abihailin Eliabin tyttären
Isäin pojan.

19- Joka hänelle synnytti nämät pojat: leu-
xen, Semarian ja Sahamin.

20. Sitte otti hän Maekan Absalomin tyt-
tären '; joka hänelle synnytti, Abian> Athain,
Sisän ja Selomithin. '

i Kun. 15: 2.
21. Mutta Rehabeam piti Maekan Absalo-

min tyttären rakkambana kaikkia muita emän-
dätäns ja jalkawaimojansa; sillä hänellä oli
kahdexantoistakymmendä emändätä , jakuusi-
kymmendä jalkawaimon; ja hän siitti kahde-
xankolmattakymmendä poikaa , ja kuuusikym-
mendä tytärtä.

22. Ia Rehabeam asetti Abian Maekan po-
jan weljeinsä pääxi ja hallitziaxi; sillä hän mie-
lei tehdä händä Kuningaxi.

23. Ia hän teki toimellisesti, ja jakoi poi-
kans ludan jaBenlaminin maahan kaikkiin
wahwoin Kaupungeihin, ja andoi heille yldä-
kyllä »viljaa: ja hawitteli monda emändätä.

12. Luku.
1. Rehabeam ja Ransa jumalattomudensa täh-

den owat waarasa Sisakilda. n Neuwon jäl-
ken nöyryttäwät iyensä ; ja kuriretan kohtu-
della. iii. Rehabeamin hallitus, pahus jakuo«
lema
i. kossa Rehabeamin waldakunda tuettu,

ja hän wahwistettu oli ; hyljäis hän
HERran Lam, ja kaikki Israel hanen kan-sans. i Kun. 14:22.

2. Mutta »viidendenä Kuningas Rehabea-
min »vuotena, meni Sisak Egyptin Kuningas
ylös Jerusalemiin; (sillä he olit rikkonet HER-
raa wastan.) 1 Kun. 14: 25.

3. Tuhannen. ja kahden sadan »vaunun, ja
kuudenkymmenen tuhannen hewoismiehen kan-sa: ja se Kansa oli lukemaioin, jotka hända
seuraisit Egyptistä, Libiasta, Sukimista ja E-
thiopiasta.

4. Ia hän woitti ne wahwat Kaupungit
ludasa, ja tuli Jerusalemiin.

11. 5. Silloin tuli Semaja Propheta, Re-
habeamin, jaPäämiesten tygö ludasa, jotka
heitäns olit koonnet Sijakin tähden Jerusale-

miin,
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miin, ja sanoi heille: Näin sano HERra: te
oletta hyljännet minun, sentähden olen minä
myös hyljännyt teidän Sijakin käteen.

6. Niin Israelin ylimmäiset nöyrytit itzens
Kuningan kansi», jasanoit: HGRra on rvan-
hurstas. . «

7. Kosta HERm näki heidän nöyryttäwan
itzensä, tuli HERran sana Semajan tygö, ja
sanoi: he owat itzens nöyryttänet, sentähden
en minä heitä kadota: waan minä annan koh-
ta heille pelastuxen, niin ettei minun «vihani
wuodais Jerusalemin päälle Sijakin käden
kautta.

,

8. Mutta heidän pitä kuitengin hänelle alam-
maiset oleman; että he tiedäisit mitä se on,
palwella minun, japalwella waldatundia maan
päällä.

.

9. Niin Sisat Egyptm Kuningas mm, Je-
rusalemiin, ja otti HERmn huonm tawamt
ja Kuningan huonen tawamt; ne kaikki otti
hän pois '. Ia hän otti myös ne tuldatil-
wet f, jottaSalomo oli tehdä andanut.
'

1 Kun. ,4: 26. f i Kun, 10:16. 2 Aika K. 9: 15.
io. loidm siaanKuningas Rehabeam teetti

wastiset kilwet, ja andoi warrioitten päämie-
hille tallelle; jotka Kuningan huonen owm
wartioitzit.

11. Ia niin usein kuin Kuningas meni HER-
ran huoneseen, tulit wartiat jakannoit niitä,
ja weit sitte jällens warlioitten huoneseen.

12. Ia että hän nöyrytti itzens, sentähden
HERran wiha täändyi hänestä pois, niin ett-
ei se peräti kadotettu; sillä wielä jotainhywää
löyttin ludasa.

m. 13. Niin Kuningas Rehabmm wahwis-
tui Jerusalemisi», jahallitzi: jaRehabmm oli
yhden ajastaikainm wiidettäkymmmda tulle-
jansaKuningaxi, jahallitzi Jerusalemisi» seitze-
mäntoistakymmendä ajastaikaa, siinä Kau-
pungisa, jonga HENra kaikista Israelin su-
kukunnista walinnut oli, asettaxens siihen ni-
mensä '. Ia hänen äitinsä nimi oli Naema A-
lnvnitilainen. '2 Mos. «,: 24.

i Kun. ,4:21. 2Ma K. 6:6.
14. Ia hän teki pahoin, ettei hän »valmista-

nut sydändänfä HERraa etzimään.
15. la. Rchabmtnm teot msimmWt jawii-

meiset, eikö ne ole kirjoitetut * Semajan Pro-phetan, ja Iddon Näkiän sanoisa, joisakir-
joitetan sukukunnat: Niin myös Rehabeamin
jalerobeamin sodat, kaikkina aikoina.

" iKun. 14: 29.
16. Ia Rehabeam nukkui Isäinsä kansi», ja

haudattin Dawidin Kaupungiin ; ja hänenpoikans Abia tuli Kuningaxi hänen siaansa.
13. Luku.

i. Abia halliyi ludasa; mene sotaan lerobea»
mia wastan; ja pitä erinomaisen neuwopuhen
lerobeamin ja Israelin tygö. n Rukoile wi°rensa kansa HMRraa ja saa woiton. ui. Abi-
an emännät ja lapset.
i. Kuningas lerobmmin kahdexandena «vuo-

"»- tenä toistakymmendä, tuli Abia ludanKuningaxi.
2. Ia hallitzi kolme ajastaikaa Jerusalemisi».

Hänen äitinsä nimi oli Mikaja, Urielin tytär
Gibmsta. Ia sota nousi Abian ja lerobea-
min wälillä. i Kun. 15: 2.

3. Ia Abia walmisti sotaan neljän sadan
tuhannen juuri wakewän ja «valitun sotamie-
hen kansa. Ia lerobeam walmisti sotaan hei-tä wastan kahdexan sadan tuhannen »valitun ja
urhollism sotamiehen kansi».

4. Ia Abia nousi ylös Semamimin wuorel-
le, joka oli Ephmimin wuorella, ia sanoi:
kuulkat minua, lerobeam, jakoko Israel:

5. Ettäkö te tiedä HERran Israelin Ju-
malan andanexi Dawidille Kuningan «valda-
tundaa Ismelisa ijankaikkisesti; hänelle ja po-
jillens suola (2) liitolla.

(2) s. 0. katomattomalla 4 Mos. ,8:19.
6. Mutta lerobeam Nebathin poika, Sa-

lomon Dawidin pojan palwelia, nosti kapi-
nan Herraansa wastan. 1 Kun. n: 26.

7. Ia hänen tygöns kokondui joutilaitamie-
hiä, jaBelialin lapsia, ja wahwistit itzens Re-'
habmmia Salomon poikaa wastan ; sillä Re-
habeam oli nuori ja pehmiä sydämestä, niin
ettei hän «voinut wahwista itzens heitä «vastan.

8. Mutta te ajattelette «vahlvistaxen teitänne
HERran waldakundaa wastan, joka on Da-
widin poikain kädesä; että teitä on suuri jouk-
ko,, ja pidätte kullaisita wasikoita*, jotka

lero-



lerobeam teille jstmalixi tehnyt on.
*

1 Kun. 12: 28.

9. Ettekö te ole ajanet HERran Pappeja
Aaronin poikia jaLewitaita pois, ja olette itze
teillenne tehnet pappeja* niinkuinKansat maa-
kuntiisi»? Jokainen klun tule käsiänsä täyttä-
mään f nuorella kalpeilla, ja seitzemällä omal-
la, se tule papixi, niille jotka ei Jumalat ole.

* 1 Kun. 12: ,1. s2, Mos. 28: 41.
ia. MuttaHERra meidän Jumalamme on

meidän kansan,/ jota en me hyljä: jaPapit,
jotkaHERraa pallvelewat, Aaronin pojat, ja
Lewitat owat, heidän työsäns.

11. Ia sytyttäwätHEßralle polttouhrin jo-
ka amuna ja ehtona, niin myös yrtein suitzu-
tuxen, ja walmistawat leipiä puhtalle pöydäl-
le", ja kuldakyntiläjalan lampuinensq niin
että ne joka ehto sytytetän; sillä me pidämme
HERran meidän Jumalammewartiata: mut-
ta te oletta hänen hyljännet.

', Mos. 24:6. 2AikaK. 2: 4.
12. Ia katzo, meidän kansamme on Juma-

la esipaäsä, ja hänen Pappins pyhillä törmil-
lä soittamaan ' teitä wastan. Te Israelin lap-
set älkät sotiko HERraa teidän Isäinne Ju-
malala wastan; sillä ei se menesty.

" 4Mos. lc>: 9.
il. 13. Ia lerobeam asetti wäjytyxen ymbä-

rins, tullaxensa takaa heidän päällensä; niin
että he olisit itze ludan edesä ja wäjytys heidän
takanansa.

14. Kosta Juda katzoi ymbarins,katzo, niin
oli sota sekä edesä että takana. Niin he huu-
sit HENran tygö : ja Papit soitit wassitor-
»villa.

is. Ia jokamies huusi ludasa. Ia kossa
jokamies niin ludasa huusi, löi Jumala le-

robeamia, jakoko Israelia, Ahian ja ludanedesä.
16. Ia Israelin lapset pakenit ludan edellä :

ja Jumala andoi heitä heidän käsiinsä.
17. Niin että Abia löi »väkinensä heitä suu-

rella lyömisellä. Ia Israelista langeis lyötynä
»viisi sataa tuhatta »valittua sotamiestä.

18. Ia niin Israelin lapset nöyrytettin siihenaikaan, ja ludan lapset wahwistettin; sillä he
turwaisit HERraan heidän Isäins Jumalaan.

19. Ia Abia ajoi lerobeamia takaa, ja
moitti häneldä Kaupungeita : BetElin kyli-
nensä, lesanan kylinens,ja Ephronin kylinensä.

2Q. Niin ettei lerobeam enämbi tullut »voi-
maansa, niinkauwan kuin Abia eli: ja HER-
ra rangaisi händä, niin että hän kuoli.

m. 21. Kossa Abia wahwistui, otti hän nel-
jätoistakymmendä emändätä, ja siitti kaxikol-
mattakymn,endä poikaa, ja kuusitoistakym-
mendä tytärtä.

22. Mitä enämbi Abiasta sanomista on, ja
hänen teistäns ja teoistansa; se on kirjoitettu
Iddon Prophetan tietokirjasi».

14. Luku.
l Assa Jumalinen ludan Runingas, teloit-

ta epäjumalat: rakenda Raupungeita; ja koko
sotawäke. ii woitta Ethiopialaiset HERranawulla.
I. Abia nukkui Isäinsä kansa, ja he hau-

taisit hänen Dawidin Kaupungiin: ja
Assa hänen poikansa tuli Kuningaxi hanm
siaansa *. Hänen aikanans oli maa lewosa
kymmenen ajastaikaa. *

i Kun. 15: 8.
2. Ia Assa teki sitä kuin hywä ja oikia oli

HERran hänen lumalans edesa.
3. Ia otti wiemt Altarit pois, ja korkeu-

xet: jarikkoi patzat, ja maahan hakkais me-
histöt. 1 Kun. 15:11.

4. Ia sanoi ludalle, että he etzisit HER-
ma heidän Isäinsä lumalata, ja tekisit Lain
jakästyn jälken.

s. Ia hän otti pois korkeuxet, ja epäjuma-
lat * kaikista ludan Kaupungeista: ja «valda-
kunda oli lewosa hänen allans. '

1Kun. 15:1».
6. Ia hän rakensi wahwat Kaupungit lu-

dasa; silla maa oli lewosa, ja ei ollut sotaa
händä wastan niinä «vuosina: siliä HERm
andoi hänelle lewon.

7. Ia hän sanoi ludalle: mtmdatamme
nämät Kaupungit, ja tehkäm muurit niiden
ymbärins, ja tornit, ja portit, jasalwat, niin
kauwan tuin maa on meidän edesämme; sil-
lä me olemma etzinetHEßma meidän Juma-
lalamme; händä me olemma etzinet, ja hän
on andanut meille lewon jota taholda. Niin
he rakensit, ja se menestyi.

Rrr 8. Ia
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8. Ia Asialla oli suuri sotajoukko , jotka ka-

kannoit kilpejä jakeihäitä : Judasta kolme sataa
tuhatta, jaßenlaminista kuin kiipejä kannoit
ja joutzia jännitit, kaxi sataa ja kahdexan-
kymmendä tuhatta. Ia nämät olit kaikki wä-
kewät sotamiehet.

11. 9. Ia Serah Ethiopiasta meni heitä was-
tan suuren sotajoukon kansi», josa oli kymme-
nen kertaa sata tuhatta miestä, jakolmesataa
waunua: ja tuli Maresaan asti.

io. Ia Assa meni händä wastan: Ia he han-
gitzit heitäns sotimaan Zephatan laxosa Mare-san tykönä. »

11. Ia Assa huusi HERran hänen Juma-
lansa tygö, ja sanoi: H«iißra, er sina wa-
lia pidä aurraisas monen taurra, taikka tu<
saei yhräkan woimaa ole": Auta meitä
HERra meidän Jumalamme; silla me tur-
mamme sinuun, ja olemma tullet sinun nimces
tätä suurta joukkoa »vastan, sinä olet HERra
meidän Jumalamme, ei yxikän ihminen woi
mitan sinua wastan. '

1 Sam. 14'
12. Ia HERra löi Ethiopialaisia Assan ja

ludan edesä, niin että Ethiopialaiset pakenit.
l. 16: 8.

iZ- Ia Assa ja hänen wäkensä kuin olit hä-
nen kansans ajoit heitä Gerariin asti takaa.
Ia Ethiopialaiset langeisit, niin ettei yhtän
heistä eläwäxi jäänyt, mutta he tapettin HEN-
ran ja hänen sotawäkens edesä. Ia he weit
sieldä paljon saalista.

14. Ia he löit kaikki Kaupungit Gerarin
ymbarilda maahan ; sillä HERran pelko tuli
heidän päällens. Ia he ryöstit kaikki Kau-
pungit; sillä niisä oli paljon saalista.

15. Ia he löit nawetot maahan : ja weit y-
lön paljon lambaita ja Kameleja, ia tulit jäl-
lens Jerusalemiin.

15. Luku.
i. Asta rohwaistan lumalisuteen. n. Rukista

kauhistuxet, ja uudista liiton HERran kansa.
111. Hämmendä äitinsä epäjumaluden: wie py-
hitetyn kalun HERran huoneseen : on lewosa.
1. Jumalan Hengi tuli Asarian Odedin

poiaN päälle.
2. Hän meni Assata wastan, ja sanoi hä-

nelle: kuulkat minua, Assa, ja koko Inda ja

Venlamin: HERra on reidän kansanne, er,
ra re oleira hänen kansans, jakoska re eyir-
te hända, anda han iyeno reilda *>

»nmra jos :e Kyljatte hanen, niin hän h^l!janiyös teidän, s *

<? Mos. 4: 29.
,AikaK2B:9. » AikaK 33: 12, 1,.

-j- 2 Aika K. 24: 2°.

3. Monda päiwää on Israelisi», ettei yhtän
oikiata lumalata ole', eikä yhtän Pappia',
joka opetta, eli yhtän Lakia. ' Hos. 3: 4.

4. Ia kosta he käändäwät itzensä heidän
tustisans HERmn Israelin Jumalan tygö, ja
etziwät händä, niin hän löylan heildä.

5. Niinä aikoina ei ole rauhaa'niillä jotka
käywät sisälle ja ulos; sillä suuri meteli tule
kaikkein maan asuivaistM päälle.

6. Ia yxi Kansa muserta wisen,ja yxi Kau-
pungi toisen; sillä Jumala hämmästyttä heitäkaikkinaisilla ahdistuxilla.

7. Mutta te »vahwistatat teitänne, ja älkät
liemittäkö käsiänne; sillä teidän työllänne on
hänm palkkansa. iKor. >?: 53.

11. 8. Kosta Assa kuuli nämät sanat ja Pro-phetan Odedin ennustllxen, wahwistui hän, ja
otti kauhistuxet pois kaikelda ludan ja Ven-
laminin maalda, jaKaupungeista, jotkahän
oli «voittanut Ephmimin »vuorelda: ja udisti
HERran Altarin, joka HERran esihuonm
edes oli.

9. Ia kokois kaiken ludan jaVenlaminin,
ja ne muukalaiset jotka heidän tykönäns olitE-
phmimista, Manassesta ja Simeonista; sillä
hänen tygöns tuli monda Israelista, kosta he
näit HERran hänen Jumalansa olewan hä-
nen kansans.

io. Ia he tulitlerusalemiin totoon kolman-
dena Kuukautena, Assan waldakunnan wii-
dendenä wuonna toistatymmendä.

11. Ia he uhraisit sinä päiwänä HERrallesiitä saalista ' kuin he kotiansa tuonet olit; sei-
tzemän sataa härkää, ja seitzemäntuhatta lam-
masta. '1.14:13.

12. lahe teit liiton'että heidän piti etzimän
HERma heidän Isäins Jumalala, kaikesta
sydämestäns, jakaikesta sielustansa.

' Jos. 24: 15. Neh. 10: 29.
'

13. Ia tutaikanäns ei tahtonut etziä HER-raa



raa Israelin Jumalata, hänen piti kuoleman';
pienen lja suuren, miehen ja waimon.

's Mos. 13:9. 1.17:5.
14. Ia he wannoitHEßralle korkialla anel-

la, ilohudolla, wastiwrwilla, jaBasunilla.
1;. Ia koko Juda iloitzl siit.ä malasta; sillä

he oler »vannonet kaikesta sydämestäns, ja e-
tzcit händä kaikesta tahdostansa, ja hän löyttin
heildä : jaHERra andoi heille lewon jokapai-
kasa heidän ymbäristöllänsä.

Hl. 16. Ia Kuningas Assa pani äitins Mae-
kan pois mallan pääldä ; sillä hän oli asetta-
nut Miplezethin metzistöön. Ia Assa häwitti
hänen Miplizethinsä, ja löi sen rikki, ja poltti
Kidronin ojan »vieresä. 1 Kun 15: 1,.

17. Mutta korkeuxet ei ollet wielä pannut
pois Israelista ; kuitengin oliAssan sydän ma-
ka, niinkauwan hän eli. 1 Kun. 15: '4.

18. Ia hän andoi tuota Jumalan huoneseen
mitä hänen Isäns pyhittänyt oli, ja mitä hän
ike pyhittänyt oli; hopiata, kuldaa, jaastioita.

19. Ia ei ollut yhtän sotaa haman tviiden-
deenneljättäkymmendä Assan waldakunnan a-
jastaikaanasti.

16. Luku.
1. Assa teke liiton Benhadadin kansa Baesata

wastan. 11 Nuhöellan sentähden prophetalda
waan 2lssa heittä hänen fanHiuteen.

ui. 2lssa sairasta, turwa ihmisiin , jakuole.

i-Asssan waldakun»»an kuudendena wuonna
neljättäkymlnendä, nousi Vaesa Israe-

lin Kuningas ludaia wastan, jarakensi Ra-
man ; estärens Assan ludan Kuningan ulos
jasisälle käymistä. 1 Kun. 17.

2. Wäan Assa otti HERran huonen jaKu-
ningan huonen tawaroista hopiata jakuldaa:
ja lähetti Venhadadille S»)rian Kuningalle,
joka asui Damaffusa, jakästi sanotta hänelle:

3. Liitto on minun ja sinun »vaihellas, mi-
nun ja sinun Isäs waihella: katzo, minä lä-
hetin sinulle hopiata ja kuldaa, ettas Baesan
Israelin Kuningan liiton särkisit/ etta hän
Menis pois minun tyköäni.

4. Benhadad oli Kuningas Ässälle kuuliai-
nen, ja lähetti sodanpäämiehet kuin hänellä o«
lit, IsraelinKaupungeita wastan: he löit Eio-
«in, Danin ja AbelMaimin ja kaikki Naph-

talin jywäkaupungit.
5. Kosta Baesi» sen kuuli, lakkais hän m-

tmdamasta Ramata, ja jätti työnsä.
6. Waan Kuningas Assa otti tygöns koko

ludan, ja he otit kilvet ja hirret Ramasta,
joista Baesta rakensi: Ia hän rakensi niistä
Geban ja Mizpan.

11. 7. Siihen aikan tuli Hanani Näkiä As-san ludan Kuningan tygö, ja sanoi hänelle:
ettäs turwaisit Syrian Kuningan, ja et tur-
wannut HENman sinun lumalaas, sentäh-
den on Syrian Kuningan wäti pääsnyt pois
sinun tasistäs.

8. Eikö Ethiopialaiset' ja Libialaiset oller
suuri joukko monen waunuin ja hewoismiestm
kansi»? kuitengin kostas HERman turwaisit
andoi hän heidän sinun käsiis. *l. 14: 9, 12.

9. Sillä HGRran filmar tayelewar*
kaikki maar, rvahwistaxens niitä, jorka
pyftwar hanen tykönäns kaikesta sydämesiransa. Sinä olet tyhmästi tehnyt, sentähden
sinun pitä tästedeskin sotia saaman, s

' Job 34: 21. San. l. 15:3. Jer. 16: 17.
l. 32: 19. -j- 1 Kun. 15: 32.

10. Niin Assa »vihastui Näkiän päälle, ja
heitti hänen fangeuteen: sillä hän towin suut-tui hänen päällens tästä asiasta. Ia Assa ah-disti mumamita Kansasta siihen aitaan.

M. 11. Ia tatzo, Assan työt setä ensimmäisetettä wiimeiset: tatzo, ne owat kirjoitetut lu-
dan ja IsraelinKuningasten kirjasi».

12. Ia Assa tuli kipiäxi jalwoistayhdexände-
nä neljättäkymmendä waldakundans wuotena,
ja hänen tautins kowan enäni, ja ei hän kui-
tengan ehinyt HERraa hänen taudissanstan,
waan Läkäreitä.

13. Niin Assa nukkui Isäins kansi», jakuoli
waldakundans ensimmäisnä wuotena wiidetta-
kymmendä.

14. Ia hän haudattin hänen hautaansa,
jonga hän oli andanut kaima hänellms Dawi-
din Kaupungisa. Ia he panit hänen leposiaan-sa, joka täytettin hywän hajullssilla ja kaikki-
naisilla kalleilla yrteillä, jotka olit walmistetutApotekare,!, tawalla, japolcit hänelle (2) san-
gen suurella polttamisella. Jer. 34: 5.

(a) nimittäin, kunniaxi-
i?« Luku.Rrr 2
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17. Luku.

I. losaphat ludan Runingas elä Jumalanpelwosa. 11. Anda opetta ttlemmaisiUensa HER-ran lakia m L.ahjoitetan tawaroilla, jakokosuuren sotajoukon, josa on 1160020. miestä.
I. losaphat hänen poikansa tuli Kunin-

gaxi hänen siaansa ': ja hän tuli wäke-
wäxi Israelia wastan. '

1 Kun. 15: 24.1.22: 41.
2. Ia hän asetti sotawäen kaikkiin ludanwahwoin Kaupungeihin: ja pani Esimiehiäludan maalle, ja Ephmimin Kaupungeihin,

jotka hänen Isäns Assa oli »voittanut.
3- Ia HERm oli losaphathin kansa ; sil-la hän waelsi endisillä hänen Isäns Dawidin

teillä, ja ei etzinyt Vaalia.
4. Waan hän etzei Isäns lumalata, ja

waelsi hänen kastyisansä ; jaei Israelin töiden
jälken.

5. Sentähden wahwisti HERm hänelle wal-
dakunnan, jakaikki Juda annoit losaphatille
lahjoja': jahänelle oli rikkautta ja tunniata
vldätyllä. '

1 Sam. 10: 27.
6. Ia tuin hänen sydämens tuli rohtiaxi

HERran teisä; otti hän tortmxel jametzistötludasta pois.
11. 7. Ia kolmandena hanen tvaldatundan-sa wuonna , lähetti hän päämiehensä Benhai-

lin Obadian, Sakarian, Nethaneelin jaMi-
tajan, opettamaan ludan taupungeisi».

8. Ia Lewitat heidän kansans, Semajan,
Nethanian, Sebadian, Asaelin, Semimmo-
thin, Jonathanin, Adonian, Tobian jaTob-
Adonian, Lewitat: ja heidän kansans Pappe-
ja, Elisilman ja loramin.

9. Ia he opetit ludaasa, ja pidit HER-
ran Lakikirjan myötänsä: ja»vaelsit ymbärins
kaikki ludan Kaupungit, ja opetit Kansaa.m. io. IaHERran pelko tuli kaikkein «val-
datundain päälle, niisä maakunnissa kuin olit
ludan ymbäristöllä; niin ettei he sotinet losa-
phatia wastan.

ii. Ia Philisterit toit losaphatille lahjoja,
ja mhaweron: ja Arabit toit myös hänellepiendä karjaa, seitzemän tuhatta ja seitzemän
sataa oinasta, ja seitzemän tuhatta ja seitze-män sataa kaurista.

12. Niin menestyi losaphat jatuli aina suu-remmaxi. Ia hän rakensi ludaasa linnoja ja
tawarakaupungeita.

13. Ia hänellä oli paljo waraa ludan Kau-
pungeisa: ja sotamiehiä, ja wäkewätä Kan-saa lerusalemisa.

14. Ia tämä on järjestys heidän Isäins huo-nen waihella, jotka ludaasa tuhanden pää-
miehet olit: päämies Adna, ja hänen kansanskolme sataa tuhatta wäkewätä sota miestä.

15. Lähin händä oli päämies Johanan, ja
hänen kansans kaxi sataa jakahdexankymmen-
dä tuhatta.

16. Händä likin Amasia Sikrin poika, joka
itzens hywällä tahdolla andoi HERralle: ja
hänen kansans kaxi sataa tuhatta wahwaa so-tamiestä.

17. Benlaminin lapsista Eliada wäkewä so-
tamies : ja hänen kansans »varustettua jouheil-
la jakilweillä, kaxi sataa tuhatta.

18. Händä likin oli losabad: ja hänen kan-sans sata jakahdcxankymmendä tuhatta mal-
mista sotamiestä.

19. Nämät otit Kuningasta »vaarin; ilman
niitä jotkaKuningas oli asettanut wahwoinKaupungeihin koko ludaasa.

18. Luku.
l. losaphat Ahabin nuode, mieldy händä seu-

ramaan sotaan, n. 2lhabin prophetat ennus-
tawat heille onne; mutta HERran propheta
Mika sano totuden, ja täyty sentähden kärsiä,
ui. losaphat pääse tustin waaran kidasta; mut-
ta 2lhab Hukku.
i. losaphatilla oli suuri rikkaus jakunnia,

ja hän teki nuoteutta'Ahabin kansi».
*

2 Kun. 8: ,8. 2 Aika K. 21: 6.
2. Ia jongun »vuoden perästä sen jälken me-

ni hän Ahabin tygö Samariaan': Ia Ahab
andoi teumstetta hänelle, ja hänen «väellensä,
kuin oli hänen kansans, monda lammasta ja
härkää, ja hän yllytti hänen menemään ylös
Gileadin Ramothiin. '

, Kun. 22: 2.

3. Ia Ahab IsraelinKuningas sanoi Josa-
phatille ludan Kuningalle: menekkös minun
kansani Gileadin Ramothiin? Hän sanoi hä-
nelle: minä olen niinkuin sinä: ja minunKan-

sani
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sani niinkuin sinun Kansas: me tahdomme si-
nun kansas sotaan, i Kun. 22: 4.

11. 4. Mutta losaphat sanoi IsraelinKu-
ningalle: tyseles tänäpänä HERran sanaa.

5. Ia IsraelinKuningas totois Prophetai-
ta neljä sataa miestä, ja sanoi heille: mmem-
mengö me sotimaan Gileadin Ramothiin, eli
ej? He sanoit: mene, Jumala anda heidän
Kuningan käteen.

6. Silloin sanoi losaphat: eiköstä tasa ole jo-
ku HERran Propheta, kysyäxemme häneldä?

7. Israelin Kuningas sanoi losaphatille:
tasa on wielä yxi mies jonga kautta taittaisin
tyseldä HERma, waan minä wihan händä;
sillä ei hän ennusta minuUe mitan hywää, mut-
ta aina pahaa: se on Mika lemlan poika.
losaphat sanoi: älkönKuningas niin puhuko.

8. Ha Israelin Kuningas kutzui yhden Ka-
maripalweljoistans, ja sanoi: nouda nopiasti
Mika lemlan poika. , Kun. 22: 9.

9. Ia Israelin Kuningas, ja losaphat lu-
dan Kuningas istuit kumbikin istuimellansa
puetettuna »vaatteisiin Samarian portin la-
keudella, jakaikki Prophetat ennustit heidänedesänsa.

10. Ia Zidekia Knaenan poika teki itzellms
mutasarwet, ja sanoi: näin sano HERm:näillä sinun pita sysämän Syrialaisia, siihen-
asti ettäs heidän hätvität.

11. Ia kaikki Prophemt ennustit niin, ja sa-
noit: mene Gileadin Ramothiin, ja se menes-
ty sinulle, HERra anda heidän Kuningan kä-
teen.

12. Ia sanansaattaja, joka oli mennyt ku-
tzumaanMikata, puhui hänen kansans, ja sa-
noi: katzo, Prophetain puhe on yximielisesti
hywä Kuningan edesä: annas sinun, sanas ol-la myös niinkuin heidängin, japuhu hywää.

13. Ia Mika sanoi: niin totta kuin HER-ra elä, minä puhun mitä minun Jumalanisano.
14. Ia koska hän tuli Kuningan tygö, sanoi

Kuningas hänelle: Mika, menemmengö me
sotimaan Gileadin Ramothia wastan, eli ei?
Hän sanoi: mengät, se menesty teille, he an-
netan teidän käsiinne.

15. Niin Kuningas sanoi hänelle: kuinga

usein minä »vannotan sinua, ettet sinä sanois
minuUe muuta tuin totuden HERmn nimeen?

16. Niin hän sanoi: minä näin taiten Is-
raelin hajoitettuna wuorella, niinkuin lambat,
joilla ei yhtän paimenda ole. Ia HERra sa-
noi: eikö näillä ole yhtän Herraa? palaitkan
kukin kotiansa rauhasa.

17. Niin sanoi Israelin Kuningas losapha-
tille: mgö minä sanonut sinulle, ettei hän mi-
nuUe ennusta hywää , waan pahaa?

1 Kun. 22: 18.
18. Ia hän sanoi: sentähden tuultat HER-

ran sanaa: minä näin HERran istuman istui-
mellansa, jatoto tailvallism sotajoukon seiso-
wan hänen oikialla ja»vasemmalla puolellansa.

19- Ia HERm sanoi: kuka «viettelis Aha-
bin Israelin Kuningan, että hän menis ylös,
ja langeis Gilmdin Ramothisi»? ja kosta yxi
sanoi niin, ja toinen näin. 1Kun. 22: 20.

20. Niin tuli yxi hengi* ja seisoi HERranedesä, ja sanoi: minä wiettelm hänen. Ia
HERm sanoi hänelle: millä? ' Job. 1: 6.

21. Hän sanoi: minä menen ja olen walhen
hengi kaikkein hänen Prophetainsi» suusi». Ia
hän sanoi: »viettele händä, ja sinä myös tai-
dat: mene ja tee niin.

22. Nyt siis katzo, HERm on z andanut
walhen' hengen näiden sinun Prophetais suu-
hun: ja HERm on puhunut pahaa sinua
wastan. '10b.2:i. E5.,9: 14. Hes. 14: 9-

-23. Niin astui Zidekia Knaenan poika edes,
ja löi'Mikata postelle, ja sanoi: kunga tien
kautta HERran hengi on mennyt minun ty-
köäni pois, sinua puhuttelemaan? 'ler.2°:2.

Mark. 14: 65. Ap. T. 23: 2.

24. Mika sanoi: katzo, sinä olet sm näke-
wä sinä päiwänä ; jonas käyt majasta ma-
jaan, ettäs sinus lymytäisit.

25. Niin sanoi Israelin Kuningas: ottakat
Mika ja «viekät jällens händä Kaupungin
Päämiehen Amonin tygö, ja loaxen Kunin-
gan pojan tygö.

26. Ia sanokat: näin sanoKuningas: pan-
gat tämä fangihuoneseen: ja ruokkikat händä
murhen leilvällä ja murhen wedellä, siihenastiettä minä tulen jällens rauhasi».

27. Mika sanoi: jos sinä toki palajat mu-
Rrr 3 hasa
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hasa, niin ei ole HERm puhunut minun kaut-
tani. In hän sanoi: kuulkat kaikki Kansat.

m. 28. Niin mmi Israelin Kuningas, ja
losaphat Iltdan Kmungas, GileadinRamo-
thia »vastan. .

29. Ia Israelin Kuningas sanoi losapha-
tille: minä muutan waattmi jatulen sotaan,
mutta pidä sinä omat waattes: ja Israelin
Kuningas muutti waattensa, ja he mmit so-
taan.

HO. Ia Syrian Kuningas kasti waunuin
vaämiehille, jötka hänellä olit, ja sanoi: ei
teidän pidä sotiman piendä eli suurta wastan;
»vaan ainoastans Israelin Kuningasta wastan.

31. Ia tapahdui kosta »vaunuin päämiehet
nait losaphatin, että he sanoit, se on Israe-
lin Kuningas, ja he käänsit itzens sotimaan
händä wastan. Ia losaphat huusi, jaHER-
ra autti händä, ja Jumala käänsi heidän pois
hänestä.

32. Sillä kosta waunuin päämiehet nmt,
ettei hän ollut Israelin Kuningas; käänsit he
itzensä pois hänestä.

Zz. Niin yxi mies jännitti joutzens yxikertai-
sudesi», ja ambuis Israelin Kuningasta rau-
tapaidan jatkoon. Niin hän sanoi waununs
ajajalle: käännä kätes, jawie minua ulos so-
tawäestä: sillä minä olen haawoitettu.

34. Ia sota tuli suurexi sinä päiwänä, ja
Israelin Kuningas seisoi waunuisa Syrialai-
sia wastan ehtoseen asti: ja hän kuoli Aurin-
gon lasteisa.

19. Luku.
i. losaphat nuhdellan prophetalda lehulda

2lhabin seuran tähden, n Asetta mMmallisia
ja hengellisiä Duomareita, neuwoden ja»varoit-
taden heitä kumbiakin.
I. gnutta losaphat ludan Kuningas palais

»vt totia rauhasi» Jerusalemiin.
2. Ja Jehu Hananin poika Näkiä meni

hända wastan, ja sanoi Kuningas losapha-
tille: pitäkö sinun auttaman jumalatoinda,
jarakastaman niitä jottaHERraa wihawat?
ja sentähden on HERran wiha sinunpäälläs.

l. 16: 7.
3. Niin on kuitengin jotain hvwää löytty si-

nun tykönäs; ettäs ölet häwittänyt metzistötmaalda, ja olet aikoinut si)dämestäs lumala-
ta etziä. l. 17: 3.

11. 4. Niin losaphat jäi Jerusalemiin. Iahän mmi jällens. ulos Kansan smsa BerSa-
basta haman Ephmimin wuorelle, japalautti
heidän jällens HERmn heidän Isäinsä Juma-lan tygö.

5. hän asetti duomarit maalle, kaikkiin
ludan wahwoin Kaupungeihin, muutaman
kuhungin Kaupungiin.

6. Ia hän sanoi Duomareille: kayokar mi-ra re reerra, Ma er re pidä duomiora »h,
misten, murra HGRran edesa *. Ia hä,l
on reidän kansanne duomiosi».

' Wiis. 6: 4. Rom. 13:1.
7. Semahden andakar HERran pelwon

olla reidän rakonanne; jakarrakar teitän-
ne jarehkar se; silla HGRran meidän lu<malamme rakona ei ole «shran
ei hän kayo muoroa, eikä om lah-joja. 17. l. 10: 17. Job.34:19.

Ap. T. 1°: 34. Nom. 2: n. Gal. 2: 6.
Eph. 6:9. Kol. 3: ls. 1 Petr. 1.-17.

8. Ia losaphat asetti myös Jerusalemiin
Lemiläistä jaPapeista, jaIsraelin Isäin ylim-
mäisistä, HERran duomion ja asiain päälle*:
ja he palaisit Jerusalemiin. 5 Mos. 17: n.

9. Ia hän kasti heitä, sanoden: tehtät näin
HERran pelwosa, ustollisesti ja wagalla sy-
dämellä.

is. Kaikisa riita asioisa jotta tulemat tei-
dän eteenne teidän weljildänne, jotta heidän

Kaupungeisans asuwat, weren ja weren «vä-
lillä, Lain jakästyn wälillä, säätyin jaoikeut-
ten «välillä, pitä teidän nemvoman heitä, ettei
he syndia tekisi HERma wastan, ja saattaisi
»vihaa teidän ja teidän weljeinne päälle: teh-tät siis taitti näin, niin et te syndiä tee.

11. Katzo, Amaria Pappi on taittein ylim-
mäinen teidän ylitzenne kaikisa HERmn asioi-
si». Niin on Sebadia Ismaelin poika hallitzia
ludan huonesa taitis Kuningan asioisi», niin
owat myös teillä »virkamiehet Lewitat : olkat
hywäsä turwas ja tehtät tämä, jaHERra
on hirvain kanja.

2O.3ukn.
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20. Luku.

1. losaphat kuultuansa »viholliset nousewan
händäns »vastan, kuulutta paaston ja rukoile
apua HERralda. 11. tvakuutetan lehasielin
kautta alvusta, ja kiittä HERraa. m. Saa
woiton. iv. Halliye jalosti, v. purjehduslii-
ton tähden Ahasian kansa, tule nuhten alaiseri.
l. tulitMoabin lapset, Ammonin lap-

set, ja heidän kansans myös muita,
paitzi Atnmonitaita, sotimaan losaphatia
wastan.

2. Niin tultin ja ilmoitettin losaphatille,
sanoden: sinua wastan tule sangen suuri sota-
joukko Syriasta, tuolda puolelda meren: ja
katzo, he owat Hazezon Thamarisa: se on
Engeddi.

z. Mutta losaphat pelkäis: ja asetti tas-
wons etzimään HERma: ja andoi kuulutta
paaston koko ludasa.

4. Ia Juda tuli kotoon etzimään HERml-
da : tuldin myös kaikista ludan Kaupungeis-
ta, etzimään HERma.

5. Ia losaphat seisoi ludan ja Jerusale-
min seurakuntiasi», HERmn huonesa, uden
pihan edesä.

6. Ia hän sanoi: HERm meidän Isäim-
me Jumala, etkös ole Jumala taiwaisi», ja
hallitzet kaikkein pakanoittm «valdakunnisi» ? Ia
sinin, kädesas on wäki jawoima * ja ei ole yh-
tän joka woi olla sinua wastan.

'

1 Aika K. 29: 12. Matth. 6:13.
7. Etkös sinä meidän Jumalamme ole aja-

nut tämän maan asujamia sinun Kansas Is-
raelin edestä pois: ja olet sm andanut Abra-
hamin sinun ystäwäs siemenelle ijankaikkisesti.

8. Niin että he owat asunet siinä: ja owat
mkendanet sinun nimelles Pyhän, sanoden :

9. Kosta joku onnettomus, rangaistus, miek-
ka, rutto eli kallis aita meille tule, niin pitä
meidän seisoman tasa huonesa sinun edesäs;
(sillä sinun nimes on tasa huones), ja huuta-
man sinua meidän tustasamme, niin sinä tuu-
let, jaamat. iKunB: 37, 3».

2 Aika K. 6: ,8, le. l. 7: ,3.
io. Ia nyt tatzo, Ammonin lapset, Moab

ja ne Seirin wuorelda , joidenga kautta et si-
nä andanut Israelin lasten mennä, waeldai-

sans Egyptistä; mutta heidän täydyi palata
pois heidän tyköänsä, ja ei hälvittänet heitä.

2: 4, 5, 9, 19.
11. Ia tatzo, he tostawat sen meille: ja he

tulemat meitä ajamaan sinun perinnöstäs pois,
jongas meille perinnöxi andanut olet.

12. Meidän Jumalamme! etkös heitä duo-
-mitze? sillä ei olemeillä yhrän woimaa rara
silurra joukkoa wastan, jota tule meitä
wastan: en me tiedä mira me reemme,
waan meidän silmämme kayelewar Uinuit
puolees. Ps. 121: 1.

13. Ia kaikki Juda seisoi HERran edesä,
lapsinensa, waimoinens ja poikinensa.

11.14. Ia lehasielin Sakarian pojan, Ve-
näjän pojan, lehielin pojan, Mathanian po-
jan päälle, Lewitan Asaphin lapsista, tuli
HERran hengi seurakunnan kestellä.

15. Ia sanoi: tuultat toto Juda, ja Jeru-
salemin asuwaiset, jaKuningas losaphat.
Näin sano HERm teille: älkät te peljätkö eli
wapisto tätä suurta joukkoa: sillä ec te sodi,
mutta Jumala.

16. Huomena pitä teidän menemän alas
heidän tygöns, ja katzo, he menewät ylös Zj-
zin paltaan: ja te löydätte heidän ojan lopulla
kohdastans leruelin korwen edesä.

17. Ei teidän pidä sotiman iässä asiasi», ai-
noastans kcwkät edes, seisotat ja katzokat
HERmn autuutta *, joka on teidän kansan-
ne : Juda ja Jerusalem, älkät peljätkö ja äl-
kät hämmästykö, mengät huomena ulosteita
wastan, HERm on teidän kansanne.

'

2 Mof. 14: 13.
,8. Silloin kumarsi losaphat kaswoilla

maahan: ja taitti Juda ja Jerusalemin asu-
waiset langeisit HERmn' eteen, ja rukoilit
HERma.

19. Ia Lewitat Kahatiterein lapsista jaKor-
hiterein lapsista, nousit kiittämään HERraa
Israelin lumalata ylötyllä anella korkeuteen
päin.

m. 20.1ahe nousit warhain huommeltcun,
ja menit Tekoan korpeen. Ia heidän lähtei-säns seisoi losaphat, ja sanoi: kuultat minua,
Juda ja Jerusalemin asujamet, ustokar
HERran reldan Jumalanne päälle, niin

te
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re olerra hywasa tUrwas, jaustokar hanen

niin re menestyrre.
21. Ja hän keskusteli Kansan kansi», ja asetti

weisajat HERralle, kiittämään pyhäsä tau-
nistnxesa-, mmnesä hangitun sotawaen edellä,
jotta sanoit: kiittäkät HERma, sillä hänen
iaiwmdms pysy ijankaikkisesti. Ps. „6: 1.

22. Ia sittekuin he rupeisit kiittämään ja
ylistämään, andoi HERm «väjyjat tulla Am-
monin, Moabin jaSeirin wuoren lasten pääl-

lle.,..jotka.Kudata wastan tullet olit: ja he löit
heidän.

, 23. Niin nousit Ammonin ja Moabin lapset
Seirin wuoren asuwita wastan, tappamaan
ja häwittämään heitä. Ia sittekuin he olit
lopettanet Seirin asuwaiset, autti kukin lä-
himmäistänsä toinen toistans tappamaan.

Duom'. 7: 22. 1 Sam. 14: 20.

24. Mutta kosta Juda tuli Mizpem, joka
vn korwen tykönä;, käänsit he heitäns joukkoa
päin., ja katzo, silloin makaisit kuollet ruumit
maasi», niin ettei yxikän heistä ollut pääsnyt.

25. Ia losaphat tuli wäkinensä jakamaan
.heidän saalistansa, ja he löysit siellä ruumisten>sms niin paljon tawamta, ja kallista kalua,
-kuin.heheildä otit, ettei he «voinet kanda: ja
he otit sitä saalista kolme päiwää; sillä sitä oli
sangen paljon.

26. Neljändenä päiwänä tulit he kokoon
kiitoslaxoon, sillä siinä he kiitit HERma: sii-
tä kutzutan se paikka kiitoslaxoxi tähän päi-
wään asti.

27. Ia kaikki Juda ja Jerusalem palaisit
takaperin, ja losaphat kaikkein ensin, niin et-
tä he menit ilolla Jerusalemiin; silla HERm
oli andanut heille ilon heidän »vihollisistansa.

- 28. Ia he menit Jerusalemiin, Psaltareil-
la, harpuilla, jaBasunilla, HERran huo-neseen.

29. Ia Jumala», pelko tuli kaikkein «valda-
.kundain päälle maalla; sittekuin he kuulir
HERran sotinen Israelin wihollisia wastan.

. IV. 30.1aniin losaphathm waldakunda
oli, lewosa: ja Jumala andoi hänelle lewon
.ymbäristöllansa.

31. Ia losaphat hallitzi ludata: ja oli wii-
den ajastaikainm neljättäkymmendä mllesclnsa

Kuningaxi, ja hallitzi lerusalemisa wiisikol-mattakymmendä ajastaikaa : hänen äitinsä ni-
mi oli Asuva Silhin tytär. i Kun. «: 4,.

32. Ia hän waelsi Isäns Assan teillä, ja eisiitä horjahtanut: ja tepsitä kuin HERralle
otollinen oli.

33. Paitzi ettei korkeuxet tullet otetun pois :

sillä ettei Kansi» wielä* asettanut sydändansä
HERran heidän Isäins Jumalan tygö.

' 1.,/: 6.
34. Mitä enämbi losaphatin töistä sano-

mista on, sekä ensimmäisistä että wiimeisistä:katzo, ne owat kirjoitetut , Jehun Hananin'
pojan teoisa, kuin hän oli kirjoittanut Israelin
Kuningasten kirjaan. l. 19: 2.

V. 35. Senjälken yhdisti losaphat ludan
Kuningas itzens Ahasian Israelin Kuningan
kansi»; jokaoli jumalaloin menoisansa.

36. Ia hän suostui hänen kansans haaxia
tekemään, waeldaxens Tharsixeen. Ia he teit
haaxia Ezion Geberisä. 1 Kun. 22: 49.

37. Mutta Elieser Dodawan poika Mare-
sasta, ennusti losaphatia wastan, ja sanoi:ettäs olet suostunut Ahasiaan, on HERra sär-
kenyt sinun työs: ja hahdet menit rikki, jaei
he saanet enä Tharsixeen waelda.

21. Luku.
1. loram tule ludanRuningari: surma kaik-

ki weljensä; halliye häijysti: Edomealaiset luo-
puwat hänestä. 11. Elia ennusta kirjoiturella
händä »vastan; joka sitte ryöstämisellä, ja hä-
nen surkialla kuolemallansa täytettin.
i- losaphat nukkui Isäins kansi», ja hav-

dattin Isäins tygö Dawidin Kaupun-
giin*. Ja hanen poikansa lomm tuli Kunin-
gaxi hänen siaansa. s '

i Kun. 22: 51.
-x 2 Kun. «: 16.

2. Ja hänellä oli weljejä losaphatin poikia,
Asana, lehiel, Zakaria, Asaria, Mikael ja
Sephatia. Närnät kaikki olit losaphatin Is-
raelin (2) Kuningan pojat.
(a) Täinä kutzutan Ismelin Kuningaxi , kaikkein Israo

lin lasten yhteisen niinen tähden.
3. Ja heidän Isans andoi heille monda lah

jaa hoplasta, kullasta ja katteista kappaleista,
wahwain ludan Kaupungein kansa. Mutta

lora-
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loramille andoi hän waldakunnan; sillä hän
oli esikoinen. 1 Mos. 49: 3.

4. Kosta lomm korotettin Isänsä walda-
tundaan, ja tuli woimallisexi, tappoi hän kaik-
ki weljmsä miekalla; ja muutamtta Israelinylimmäisistä.

5. Ia lomm 01, kahden aiastaian wanha
neljättäkymmendä tullejansa Kuningaxi: ja
hän hallitzi kahdexan ajastaikaa Jerusalemisi».

2 Kun. 8: 17.
6. Ia hän waelsi Israelin Kuningasten tiel-

lä, niinkuin Ahabin huone teki Esillä Ahabin
tytär oli hänen emändänsä: ja hän teki pahaa
HERran edesä.

, . «

7. Mutta ei HERra tahtonut hukutta Da-
widin huonetta, sen liiton tähden kuin hän teh-
nyt oli Dawidin kansa: ja niinkuin hän puhu-
nut oli andaxensa hänelle ja hänen lapsillensa
walkeuden* joka aita. *,Sam. 7: «.

I Kun. II : 36. 2 Kun. 8: 19. Ps. 132: 11 , 17.
8. Hänen aikanansa luowuit Edommlaiset

ludan wallan alda jateit itzellms Kuningan.
»Kun. 8: 20.

9. Niin lomm meni ylitzen ylimmäistensä
kansa, ja taitti waunut hänen kansans: ja
hän walmisti itzens yöllä, ja löi taitti Edome-
alaiset ymbäristöldänsä, ja myös waunuin
päämiehet.

10. Ia Edommlaiset luowuit ludan mal-
lan alda tähän päiwään asti, silloin luowui
myös Libna hänestä; sillä hän hyljäs HER-
ran Isäinsä Jumalan.

ii. Ia hän teki korkeuxia ludan muorilla;
ja saatti Jerusalemin asuwaiset huorin teke-
mään, ja «vietteli ludan.

ii. i2. Ia kirjoitus tuli hänelle ElialdaPro-
phetalda, ,'oka näin oli: näin sanoHEßra si-
nun Isäs Dawidin Jumala: ettes waeldanut
Isäs losaphatin teillä, että Assan ludanKu-
ningan teillä.

13. Mutta waellat Israelin Kuningasten
tiellä, ja saatat ludan jaJerusaleminasuwatt
sit huorin tekemään, Ahabin huonen huoruden
jälken: ja olet tappanut »veljes Isäs huonesta,
jotka sinua paremmat olit.

14. Katzo, niin HERm lyö sinua kolvin,
ja sinun Kansaas, läpsias,emänditäs jakaik-
kea hywyttäs.

15. Ia sinun sisällyxisäs pitä oleman monda
sairautta ; siihenasti että sisällyxes sinusta päi-
wä päiwäldä sairauden tähden käymät ulos.

16. NiinHERra herätti loramita wastan,
Philisterein ja Arabein hengen, jotka owat E-
thiopialaisten tykönä.

17. Ia he menit ylös Juvaan, ja häwititsen, ja weit pois kaiken kalun kuin Kuningan
huones oli, niin myös hänen poikans, ja e-
mändänsä; niin ettet hänelle yhtän poikaa jää-
nyt,paitzi loahasta hanen nuorindapoikaansa.

18. Ia kaiken sen jälken rangaisi HERrahändä hänen sisällyxisänsä senkaltaisella taudil-
la, jota ei taittu parata.

19. Ia se tapahdui päiwä päiwäldä, siihen-
asti kuin kahden wuoden aika kulunut oli, että
hänen sisallyxens käwit ulos hänestä, hänen
tautinsa kansa: Ia hän kuoli pahoista taudeis-
ta. Ia ei he tehnet yhtän suitzutusta hänelle,
kuin he olit tehnet hänen esiisillensä. l. 16: 14.

25. Hän oli kahden ajastajan wanha nel-
jattäkymmendä tullesansi» Kuningaxi, ja hal-
litzi kahdexan ajastaikaa lerusalemisa, jawaelsi
kelwottomasti: jahe hautaisit hanen Dawidin
Kaupungiin, mutta ei Kuningasten hautain
sekaan.

22. Luku.
1. Ahasia ludan Runingas on myös jumala-

toin, ja surmatan loramin IsraelinRuningan
sotaretkeltä, v. Hänen äitinsä Athalia surma
poikansa lapset ; ainoastans loas tule »varjel-
luxi losabeatin kautta.
i. Jerusalemin asuwaiset asetit Ahasian

hänen nuorimman poikansa Kuningaxi
hänen siaansa : silla se sotawäki joka Arabias-
ta tuli, olit tappanet kaikki «vanhemmat; sen-
tähden tuli Ahasia * loramin poika ludan
Kuningaxi. *

2 Kun 8 - 24.
2. Ia Ahasia oli kahden ajastajan wanha

wiidettäkymmmdä tullejansa Kuningaxi, ia
hallitzi ajastajan Jerusalemisi». Ia hänen äi-
tinsä nimi oli Athalia Omrin (») tytär.

(2) eli, Omrin pojan tytär, 1 Kun. is: 29.
2 Ma K. 21: 6.

3. Hän waelsi »nyös Ahabin huonm teillä:
silläS.ss
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sillä hänen äitins neuwoi händä jumalaltomu-
tem.

4. Sentähden hän myös teki sitä, joka ei
HERralle kelwannm, niinkuin Ahabingin huo-
ne; sillä he olit hänen neuwonsandajat hänen
Isäns kuoleman jälken, hukuttamaan händä.

5. Hän waelsi myös heidän neuwonsi» jäl-
ken : ja meni pois loramin Israelin Kunin-
gan pojan kansa sotaan, Hasaelia Syrian
Kuningasta wastan, Gileadin Ramothiin:
Mutta Syrialaiset löit loramin. , Kun. 8:28.

6. Niin että hän palais andamaan itzens
parata' lesreelisä; sillä hänellä oli haawat,
kuin hän oli saannut Raamafa soteisans Ha-
saelin Syrian Kuningan kansa. Ia Asana (3)
loramin poika ludan Kuningas meni sinne
katzomaan lommia Ahabin poikaa, joka sai-
rasti lesreelisä. ", Kun. 9: is.
(a) Tämä nimitetän kolmella nimellä: tasa v. Asaria.

v. i,lc. Ahasia. 1.21:17. loahas.
7. Sillä se onnettomus oli lumalalda Aha-

sian päälle pandu, että hän tuli loramin ty-
gö: ja että hän tulduansa mmi loramin kan-sa lehuta Nimsin poikaa wastan, jonga
HERm woidellut oli Ahabin huonetta häwit-
tämään.

8. Ia kosta Jehurupeis mngaisemanAha-
bin huonetta; löysi hän muutamita ylimmäisiä
ludasta, ja Ahasian «veljein lapsista, jotka
Ahasiata palwelit, ja tappoi ne. z Klln.i°.- ,4.

9. Ia hän etzei Ahasiata: ja he sait hänen
kiinni Samariasi» *, jonhonga hän itzens ly-
myttänyt oli, ja he weit hänen Jehun eteen, ja
he tapoit hänen, ja hautaisit hänen: sillä he sa-
noit, hän on losaphatin poika, joka on etzi-
nytHERma kaikesta sydämestänsä. Ia ei sit-
te yhtän enä ollut Ahasian huonesta, joka taisi
Kuningaxi tulla. '

2 Kun. 9:27.
11. iO. Kosta Athalia Ahasian äiti näki poi-

kansa kuollexi; nousi hän ja murhais kaiken
Kuningallisen siemenen ludan huonesa.

» Kun. 11: 1.

ii. Mutta losabeath Kuningan tytär otti
loaxen Ahasian pojan «arkainKuningan tas-
een seasta, jotkatapetein, japani hänen imet-
täjäns kansa makaus huoneseen: ja näin ly-
tnytti losabeath Kuningas lovamm tytär,
Papin lojadan emändä hänen, Athalian. e-

destä; (sillä hän oli Ahasian sisar) niin ette,
hän tapettu. 2Knn.11:,..

12. Ia hän oli heidän kansans Jumalan
huonesa kätkettynä, kuusi wuotta. Ia Atha-lia hallitzi maalla.

23. Luku.
1. pappi lojada toimitta loaxen Runingax,.

11 Athalia tapetan. m. lojada teke liiton, Ju-malan, iyens, Ransan jaRllnmgan kaihella.
1./seitzemändenä wuonna rohwaisi lojada

itzensä', ja otti sadanpäämiehet, Asa-rian lerohamin pojan, Ismaelin lohanan
pojan, Asarian Obedin pojan, Maesejan A-dajan pojan ja Elizaphatin Sikrin pojan, liit-
toon kansans. "

2 K»n ,1:4.
2 Jotka käwitludan ymbärins, jakokoisit

Lewitat kaikista ludan Kaupungeista, ja y-
limmäiset Ismelin Isat, tulemaan Jerusale-miin.

3. Ja kaikki smmkunda teki liiton Kunin-
gan kansa Jumalan huonesa. Ia hän sanoi
heille: katzo, Kuningan poika pitä Kuningas
oleman, niinkuin HERra Dawidin lapsista
sanonut on. , Sam. 7:13. ' Aika K. 21: 7.

4. Näin pitä teidän tekemän: kolmas osa
teistä, jotta käy»vät sisälle Sabbathma Pa-
peista jaLewitaista, pitä oleman owm'tykönä
maniana.

5. Ia kolmas osa Kuningan huonesa, ja
kolmas osa pentstuxen portisi». Mutta kaikki
Kansi» pitä olemanHERmn huonen pihalla:

6. Ettei yxikän mene HERmn huoneseen,
waan Papit jaLelvitat jotka siellä palwelewat,
niiden pitä sisälle menemän; sillä he owat py-
hät: mutta kaikki muu Kansa wartioitran
HERmn wartiata.

7. Ia Lewitat pitä piirittämän Kuningan,
jokainen asens kansa kädejans. Ia jokainen
kuin (muista) mene huoneseen, pitä kuoleman.
Ia teidän pitä olemanKMmgan tykönä, kos-
ka hän käy sisälle jaulos.

8. Ia Lewitat kaiken ludan kansa teit kai-
keti niinkuin Pappi lojada kästenyt oli. Ia
jokainen otti wäkensa jotkamenit Sabbathille,
niiden kansa tuin menit pois Sabbathilda; sil-
lä Pappi lojada ei andanut niitä eritä tvinen»
toisestansa. 9. Jo
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9. Ia lojada Pappi andoi sadan päämie-

hille keihät ja kilwet, ja Kuningas Dawidin
aset, jotka Jumalan huonesa olit.

10. Ia asetti kaiken Kansan, itzekungin a-
seinens kädesäns, oikiasta huonen loukkosta
niin wasembaan loukkaseen ; Altarin ja huonen
tygö, Kuningasta ymbärins.

11. Ia he toit Kuningan pojan edes, panit
Kruunun hänen päähänsä, ja todistuxen, ja
teit hänen Kuningaxi. Ia lojada ja hänen
poikans »voitelit hänen ', ja sanoit: menesty-
kött Kuningas l '

2 Mos. 2° : 25.
11. 12. Kosta Athalia kuuli Kansan änen,

jotka juoxit ylistaden Kuningasta; niin hän
meni Kansan tygö HERran huoneseen.

iz. Ia hän näki, ja katzo, Kuningas seisoi
pakansa tykönä' läpikäyttäwäsä, ja ylim-
mäiset, ja wassitorwet Kuningan ymbärins,
ja kaikki maan Kansi» oli iloinen, ja puhalsi
»vastitonviin, ja weisajat f kaikkinaisten kan-
deleitten kansi», taitamat kiittämään. Sil-
loinrewäis Athalia waattensa, ja sanoi: ka-
pina kapina ! § "

2 Kun 2;:;. 1 Aika K. 25: i.

§ 2KNNII: 14.
14. Mutta lojada Pappi meni sadanpää-

miesiän kansa ulos, jotka olit sotajoukkoa
päällä, ja sanoi heille: taluttakat händä ulos
joukon läpitze, ja joka händä seura, se pitä
miekalla tapettaman : sillä Pappi oli kässyn
andanut, ettei händä pitänyt HENran huo-nesa tapettaman.

15. Ia he panit kätens hänen päällensä, ja
kossa hän tuli hewoisportin läpikäytäwään,
joka oli Kuningan huonen tykönä, tapoit hehänen siellä.

m. 16. Ia lojada teki liiton * itzens, kai-
ken Kansan jaKuningan waihella; että he oli-
sit HENran Kansa. '

2 Kun. n : 17.
17. Silloin meni kaikki Kansi» Baalin huo-neseen , jakukistit sen , ja särjit hänen Marius

ja kuwansa: jatapoit ' Mathanin Vaalin pa-
pin Altaritten edesä. "

5 Mos. 1;: 9.
18. Ia lojada asetti wirat HERran huo-neseen Pappein jaLewitain kestenä, jotkaDa-

wid oli asittanut ' HERran huoneseen teke-
mään HERran polttouhria, niinkuin kirjoi-
tettu on Mosexen Laisi» f, ilolla ja weisulla

Dawidin asetuxen jälken.
*

1 Aika K. 2;, 24, 25, 26, l. -l 3 Mos. 1: 3.
19. Ia asetti portin wartiat HERran huo-

nen porteihin; ettei mitan sastaisutta sisälle tu-
lisi misän kappalesa.

20. Ia hän otti sadanpäämiehet, ja «voi-,
malliset, jaKansan hallitziat, jakaiken maa«?
Kansan, ja he weitKuningan HERran juo-
nesta alas, ja menit ylimmäisen portin läpitze
Kuningan huoneseen: ja he annoit Kuningan
istua waldakunnan istuimelle.

21. Ia kaikki maan Kansa oli iloinen, ja
Kaupungi oli lewosa; sitte kuin Athalia tapet-
tin miekalla.

24. Luku.
1. loas halliye aimosti, japarannutta HER-

ran huone», li. lojadan kuoleman jälken lan-
ge epajumaluteen. m. papin lojadan poika
Zakaria surmatan hywän neuwonsa tähden, iv.
ludanRansa rangaista» ja loas murhatan.
I. oli seitzemän ajastaikainm tullesans

Kuningaxi, ja hallitzi neljäkymmendä a-
jastaikaa Jerusalemisi»: ja hänen äitinsä nimi
oli Zibia BerSabasta. 2 Kun. 12:1.

2. Ia loas teki sitä kuin oikein oli HER-
ran edesä, niinkauwan kuin Pappi lojada eli.

3. Ia lojada otti hänelle kaxi
jahän siitti poikia ja tyttäritä.

4. Ia tapahtui sen jälken, että loas aikoi
udista HERran huonetta.

5. Ia hän kokois Papit ja Lewitat, ja sa-
noi heille: mengät ulos ludan Kaupungeihin,
ja kootkat rahaa taitelda Ismelildä, wuosi
wuodelda, teidän Jumalanne huonen pamn-
nuxexi: Ia tiruhtatat teitänne tekemään sitä;
mutta Lewitat ei kiiruhtanet heitäns.

2 Kun. 12: 6.
6. Silloin kutzui Kuningas lojadan sen y-

limmäisen, ja sanoi hänelle: mixes ota »vaa-
ria LewiMista, että he toisit «veron ludasta ja
Jerusalemista, jongaMoses HERran palwe-
lia pani päälle', kuin piti Israelista tootta-
man todistuxm majaxi ? *

2 Mos. 35:5.
7. Sillä se jumalaloinAthalia on poikinms

särkenyt Jumalan huonen: ja taiten HER-mn huoneseen pyhitetyn olit he tehnet Vaalille.
Sss 2 8. Niin
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8. Niin Kuningas kasti, ja he teit yhden

arkun; jonga he panit HERmn huonen por-
tin ulkoiselle puolelle.

9. Ia he kuulutit ludasa ja Jerusalemissa
tuomaan HERralle weroa, jonga Jumalan
M»lwelia Moses oli pannut Israelin päälle tor-

2 Mos. 30: 12, 13.
io. Silloin iloitzit kaikki päämiehet jakaikki

Kansa: ja he toit ja panit arkkuun, siihenastiettä se tuli täyteen.
11. Ia kuin aika tuli että arkku kannettin

edes Lewitailda Kuningan kästyn jälken, (ja
näit siinä olewan paljo rahaa), tutt Ku-hinaan kirjoittaja, ja se joka ylimmäiseldä Pa-

pilda ustottu oli: ja he tyhjensit arkun, ja
kannoit sen jällens siallensa. Näin he teit jo-
kapäitvä siihenasti että he kokoisit paljo rahaa.

12. Ia Kuningas jalojada annoit ne teet-
täille HERran huonen palweluxexi: ne palkkai-
sit kiwmhakkaim ja mkmdaita, udistamaan
HERran huonetta; niin myös muta ja «vas-
kiseppiä, pamndamaan HERran huonetta.

13. Ia työmiehet teit työtä, niin että työn
parannus menestyi heidän kättensä kautta: ja
he sait Jumalan huonen kokonans walmixi ja
hywin mketuxi.

14. Ia kosta he sen olit päättänet, weit he
lijan rahan Kuningan ja lojadan eteen, siitä
tehtin astioita HERran huoneseen, astioita
palweluxeen ja polttouhriin, lusikoita, kulda
ja hopiaastioita'. Ia uhraisit polttouhria
HERran huonen tykönä alati niinkauwan
kuin lojada eli. 2 Kun. 12: 13.

11. 15. Ia lojada tuli wanhaxi ja ijällä m-
wituxi, ja kuoli: ja hän oli sadan ja kolmen-
kymmenen ajastaikainm kuollesansa.

16. Ia he hautaisit hänen Dawidin Kau-
pungiin Kuningasten sekaan; sillä hän oli teh-
nyt hywin Israelissa, Jumalan, ja hänen huo-
nens kohtaan.

17. Ia lojadan kuoleman jälken tulit lu-
dan ylimmäiset, jarukoilit Kuningasta. Niin
Kuningas tuuli heitä.

18. Ia he hyljäisit HERmn heidän Isäin-
sä Jumalan huonen, japalwelit metzistöitä ja
epäjumalita. Niin tuli wiha ludan ja Jeru-
salemin päälle tämän heidän syndinsa tähden.

19- Ia hän lähetti heille Prophetat palaut-
tamaan heitä HERran tygo: jahe todistit heil-le, mutta ei he totellet.

m. 20. Ia Jumalan Hengi puetti Jaka-
rtan Papin lojadan pojan, han astui Kansan
eteen, ja sanoi heille: näin sano Jumala: mi-
xi te rikotte HERran kästyn ? ei se pidä teille
menestymän: Silla teolerra hyljännetHER-ran, niin HMa hän jällens teidän.

21. Mutta he teit liiton händä «vastan, ja
kimitit hänen kuoliaxi Kuningan kästyn jälken;
HERran huonen pihalla. Match. 23.- 35.

22. Ia Kuningas loas ei ajatellut sitä lau-
piutta, jonga lojada hänen Isäns hänelle teh-
nyt oli, mutta tappoi hänen poikansa. Ia hänsanoi kuollesansa: HERm on näkewä jaetziwä.

IV. 23. Ia tapahtui kuin ajastaika oli kulu-
nut, että Syrian sotajoukko nousi hända »vas-
tan ja tuli Juvaan ja Jerusalemiin, ja sur-
maisit kaikki ylimmäiset Kansan seasta, ja lä-
hetit kaikm saalinsa Damastun Kuningalle.

24. Waikka Syrian somjoukko tuli «vähäl-
lä mäellä, kuitengin andoi HERra sangen suu-
ren joukon heidän käsiinsä, että he HERranheidän Isäins Jumalan hyljännet olit. Ia
niin he myös mngaisit loaxen.

25. Ia kuin he läxit hänen tyköänsä, jätit
he hänen suureen sairauteen: Ia hänen palwe-
lians teit liiton händä wastan, lojadan Pa-
pin lasten weren tähden, ja tapoit hänen omal-
la wuotellansa, ja hän kuoli: ja he hautaisit
hänenDawidin Kaupungiin: mutta ei Kunin-
gasten hautain sekaan.

26. Ne jotka liiton olit tehnet händä wastan,
olit nämät: Sabad Simmthin Ammonitin
poika, ja Josabad Simrithin Moabitin poika.

2 Kun. 12: 21.

27. Mutta hänen poikans ja hänen alans
koottuidm luku, ja Jumalan huonen rakennus,
katzo, ne owat kirjoitetut Historiasi» Kunin-
gasten kirjasi»: Ia hänen poikans Amazia tuli
Kuningaxi hänen siaansa.

25. Luku.
l. Amazia aika hallituxensa lumalisudella: ot'

ta neuwon: lyö Edomealaiset. v. Sitte suostu
epajumaluteen jahyljä hywän neuwon. m. Son
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loaxen Israelin Runingan kansa: otetan fan-
aixi: Jerusalem ryöstetän. iv. Amazia tapetan.

i. «smazia oli wiiden ajastaitainen tolmatta-
-A kymmendä tullesansi» Kuningaxi, ja hal-

litzi yhdexänkolmattakymmmdä ajastaikaa Je-
rusalemisi». Ja hänen äitinsä nimi oli loa-
dan Jerusalemista. 2 Kun. 14: 2.

2. Ia hän teki mitä HERralle oli otolli-
nen ; »vaan ei täydestä sydämestä.

3. Kosta hänen waldakundanswahwistettin;
tapoi hän pallveliansi», jotkatapoit Kuningan
hänen Isänsä.

4. Mutta heidän lapsians ei han tappanut:
sillä näin on kirjoitettu laisi» Mosexen Raama-
tusa, josa HERm kieldä, sanoden: ei tule
Isäin kuolla lasten edestä, eikä lasten Isäin
edestä; mutta jokaitzen pitä kuoleman oman
syndinsä tähden. 24: 16. .

Ezek. 18:20. 1 Kun. 14:6.
5. Ia Amazia kokois ludan, ja asetti hei-

dän Isäins huonen jälken, tuhanden ja satain
päämiehet koko ludas ja Bmlaminist»; ja
luki kahdenkymmenen wuotiset, ja sitä «van-
hemmat*, ja löysi heitä kolme sataa tuhatta
vmlittua, jotka olit kelwolliset sotaan, kanda-
maan keihästä jakilpiä. '

4 Mos. 1: ».

6. Hän palkkais myös Israelista sata tu-
hatta wahwaa sotamiestä, sadalla leiwistallä
hopiata.

7. Niin tuli Jumalan mies hänen tygönsä,
ja sanoi: Kuningas, älä salli Israelin sota-
joukon tulla kansas; sillä ei HERm ole Israe-
lin kansi», eikä kaikkein Ephmimin lasten kansa.

8. Sillä jos sinä ruler osorramaan sinun
rohkeurras sodasa, niin Jumala anda si-
nun kaarua wihamiestes ereen: silla Ju-
malalla on woima autra ja anda langera.

9. Amazia sanoi Jumalan miehelle: mitasta
niiden sadan leiwistän kansi» tehdän, jotka mi-
nä Israelin sotamiehille annoin? Jumalan
mies sanoi: HERralla on waraa anda si-
nulle paljoo enämmän kuin si on.

io. Niin eroitti Amazia ne sotamiehet ty-
köänsä, jotka Ephmimista olit hänen tygöns
tullet, menemään siallensa. Niin he närkästyitsangen suuresti ludan päälle, jamenit kotians
»vihossansa.

11. Ia Amazia tulirohkiaxi ia lohdattlKan-sans ulos, ja meni suolalaxoon: ja löi siellä
Seirin lapsista kymmenen tuhatta. 2Kun. 14.- 7.

12. Ia ludan lapset weit pois eläwäldä
fangina kymmenen tuhatta, ja »veit heidän
kallion kukkulalle, ja sysäisit heidän kukkulalda
maahan, niin että he kaikki muserruit liiivaxi.

13. Mutta sotamiehet jotkaAmazia oli an-
danut mennä takaperin, niin ettei ne hänen
kansans pääsnet menemään sotaan, hajotit
itzens ludanKaupungeihin SamariastaBeth-
Horoniin asti; ja löit heistä kolme tuhatta,
ja otitpaljo saalista.

11.14. Ia kosta Amazia palais Edommlais-
ten taposta, toi hän myötänsä Seirin lasten
epäjumalat, ja asetti hänellms jumalixi: ku-
marsi niiden edesä, ja teki heille suitzutusta.

15. Niin HERran wiha julmistuiAmazian
päälle: ja hän lähettiProphetan hänen tygöns,
joka sanoi: mixis etzit sen Kansan jumalita,
jottaKansaans ei taitanet autta sinun täsistäs?

16. Kosta hän puhui hänen kansans, sanoihän hänelle: oletkos asetettu Kuningan nemvon-
andajaxi? lakka, mixis tahdot anda sinuas
lyödä? Niin Propheta lakkais, ja sanoi: mi-
nä ymmärrän että Jumala on aikoinut sinua
turmella, ettäs sen tehnyt olet, ja et totellut
minun neuwoani.

m. 17. Ia Amazia ludan Kuningas piti
neuwoa, ja lähetti loaxen loahaxen pojan.
Jehun pojan IsraelinKuningan tygö, jakäs-
ki sanoa hänelle: tule, katzelkamme toinen
toistamme. 2 Kun. 14: 8.

18. Mutta loas Israelin Kuningas lähetti
Amazian ludan Kuningan tygö, sanoden: or-
jantappurapensas Libanonisi», labetti Sedri-
puun tygö Libanonisi», sanoden hänelle: anna
tyttäres minun pojalleni emännäxi: mutta pe-
dot Libanonis juoxit orjantappumpmsan ylitze,
ja tallaisit sen.

19. Sinä ajattelet, katzo, sinä olet lyönyt
Edommlaiset, siitä sinun sydämes paisu, ter-
stamaan itziäs: pysy totonas, mixis etzit wa-
hingota, langetaxes setä itze että Juda sinun
kansas.

20. Mutta ei Amazia totellut, sillä se ta-
pahtui lumalalda, että he piti annettaman ka-

Sssz sun;
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sun; sillä he olit etzinet Edommlaisten juma-
lita.

21. Niin loasIsraelinKuningas meni ylös,
jahe tatzelit toinen toistansa, hän ia Amazia
ludan Kuningas, BethSemexesa, jota on
ludasa.

22. Mutta Juda lyötin Ifmelilda: ja ku-
kin pakeni majoillensa.

23. Ia loas IsraelinKuningas käsitti Ama-
zian ludan Kuningan loaxen pojan loaha-
xen pojan BethSemexesa l ja wei Jerusale-
miin, ja särki Jerusalemin mlmrin Ephmimin
portista tulmaportiin asti, neljäsataa kynärätä.

24. Ia hän otti taiten kullan ja hopian, ja
kaikki astiat kuin löytin Jumalan huones O-
bedEdomin tykönä, jaKuningan huonm ta-
wamt, ja (otti) lapset pandixi: japalais Sa-
mariaan.

iv. 25. Ia Amazia loaxen poika ludan
Kuningas eli loaxen loahaxen pojan Israe-
lin Kuningan kuoleman jälken, wiisitoistatym-
mendä ajastaikaa.

26. Mitä enä Amazian menoista sanomista
on, setä ensimlnäisistä että wiimeisista : eikö se
ole kirjoitettu ludan ja Israelin Kuningasten
kirjasi»? 2K»n. 14: 1, 18.

27. Ia siitä ajasta jona Amazia luopui
HERmsta, teit he händä wastan liitonleru-
salemisi»; mutta hän pakeni Lakixeen: Niin
lähetit he hänen pemsäns Lakixeen, ja tapoit
hänen siellä.

28. Ia he weit hänen hewoisilla, jahautai-
sit hänen Isäins tygö ludanKaupungiin.

26. Luku.
l Usian Juda» Runingan hywä hallitus: so-

ta philisterein kansa: rakennuxet: sotawäki,
ja sota-aset. N Usia mene röykkeydestä suiyut-
tamaan Lempliin, ja tule spitalisexi kuolema-
päiwäänsä asti.
i.zotxutta koko ludan Kansa otti Usian, joka

«yl oli kuudentoistakymmenen ajastaikai-
nen; ja asetit hanen Kuningaxi Isans Ama-
zian siaan. l Kun. 14: 21.

2. Hänrakensi Elothin, ja saatti sen jällens
ludalle, sittekuin Kuningas oli nukkunut I-säinsä kansa.

3. Kuudmtoistatymmenen wuotinen oli Usiaja hallitzi taxi ajastaikaa
kuudettakymmmdä lerusaicmisa. Ia hänenäitinsä nimi oli letalia Jerusalemista.

2 Kun. ,5: 2.

4. Ia hän teki mitä otollinen oli HERran
edeja, kaiketi niinkuin hänen Isäns Amazia
oli tehnyt.

5. Ia han eyei Jumalara, niinkauwan
kuin Zakaria eli, se opettaja Jumalan nä,

Ia niinkauwan kuin hän eyei
HERraa, andoi Jumala hänen menestyä.

6. Sillä hän läxi ja sodei Philisterejä was-
tan, ja kukisti Gathin muurin, ja labnen
muurin, ja Asdodin muurin: jarakensi tau-
pungeita Asdodin ymbärille, ja Philisterein
keskelle:

7. Sillä Jumala autti händä Philisterejä,
Ambeita, Gurßaalin asuwita ja Meuniterei-
tä «vastan.

8. laAmmoniteritannoit Usialle lahjoja: jn
hän tuli tuuluisaxi haman siihen saakka, jos-
ta Egyptiin mmnän; sillä hän tuli aina «väte-
wämmäxi.

9. Ia Usia rakensi tornit Jerusalemisi» tul-
maportin ja laxoportin päälle*,ja muihin kul-
miin :ja lvahlvisti niitä. * Nch. 3: »3-.

iO. Hän rakensi myös torneja korpeen, ja
taiivoi monda taiwoa : sillä hänellä oli paljo
karja laxoisa ja tasaisella kedolla. Ia peldo-
miehiä jawiinamämmiehiä muorilla, jaKar-
melisa; sillä hän rakasti peldoja.

11. Usialla oli myös hywin harjoitettu sota-
joukko, jotka sotaan menit joutottain, heidän
lukuns jälken, kuin he olit luetut leielin kir-
joittajan ja Maesejan «virkamiehen kautta;
Hananian käden alla, jotaoliKuningan pää-
miehistä. .

12. Ia ylimmäisten Isäin luku watewista
sotamiehistä, oli taxi tuhatta jakuusi sataa.

13. Ia heidän allans sotajoukko, kolme sa-
ta tuhatta ja seitzemän tuhatta, ja wiisi sata
wäkewätä ja urhollista sotamiestä, jotka piti
Kuningasta auttaman wihamiehia wastan.

14. Ia Usia walmisti toto sotajoukolle kil-
piä jakeihäitä, mutalatteja jarautapaitoja,
joutzia jawielä tiwiätin lingoja warten. .

is. Ha»
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15. Hän teki myös lerusalemisa »varustuxet

sangen taitawasti, jotka piti oleman tornein
päällä, jakulmain päällä, joistapiti ammut-
taman nuolilla ja suurilla kiwillä: ja hänen
sanoinansa kuului sangen lewiälle: sillä hän tu-
li »hmellisesti autetuxi, siihenasti etta hän wäke-
wäxi tuli.

il. 16. Koffa hän oli wäkewäxi tullut, pai-
sui hänen sydämens omaxi kadotuxexensa , ja
rikkoi HERraa hänen Jumalalansa wastan:
ja meni HERran Templiin sisälle, suihutta-
maan ' pyhän sawun Altarilla. " 2Mos.;»: 7.

17. Ia Azaria Pappi meni hänen peräsän-
sä, ja hänen kansans kahdexankymmendä
HERran Pappia, wäkewita miehiä.
'

58- Ia seisoit Kuningas Usiata wastan, ja
sanoit hänelle: Usia, ei sinun sowi suitzutta
HERralle, waan Pappein Aaronin poikain,
jotka owat pyhitetyt suihuttamaan: mene ulos
Pyhästä, sinä olet määrin tehnyt', ei se tule
sinulle kunniaxi HERran Jumalan edesä.

' 4Mos. 18: 7.
19. Mutta Usia »vihastui, japiti kädesänsä

pyhän sawun astian suitzutaxensa. Waan kos-
ka hän »vihastui Pappeja wastan, käwi spita-
li hänen otzastans ulos Pappein edesä HER-
ran huonesa, pyhän sawun Altarin edesä.

2Q. Niin katzoi ylimmäinen Pappi Azaria
hänen puoleensa, ja kaikki muut Papit, ja
katzo, hän oli spitalinen otzasansa. Ia he ho-
putit hänen sieldä ulos : ja hän riensi myös
itzekin ; sillä hän oli HERralda rangaistu.

21. Ia niin oli Kuningas Usia spitalinen ha-
man kuolemaans asti, ja asui erinäises h»w-
nesi» spitalifna, sillä hän oli eroitettu HER-
ran huonesta. Mutta lotham hänen poikansa
hallitzi Kuningan huonen, ja duomitzi Kansi»
maalla. «Kun. 15: 5.

22. Mitä enä Usian menoista sanomista ön,
sekä ensimmäisistä että wiimeisistä, onProphe-
ta Esaia Amozin poika kirjoittanut. Es 1: ~

23. Ia Usia nukkui Isäins kansa, ja he
hautaisit hänen Isäinsä kansa Kuningasten
hautapeldoon; sillä he sanoit: hän on spitali-
nen. Ia lotham hänen poikans tuli Kunin-
gaxi hänen siaansa.

27. Luku.
1. lotham pelkä HERraa: rakenda muuria

jaRaupungeita. 11. WoittaAmmonitat: kuole.
i. suothan, oli wiiden ajastaitainen kolmatta-

kymmendä tullesilnsa Kuningaxi, ja hal-
litzi kuusitoistakymmendä ajastaikaa Jerusale-
misi»: hänen äitinscV nimi oli lerusa Zadotin
tytär. 2Knn. ,5:33.

2. Ia hän teki mitä HERralle oli telwolli-
nen, kaiketi mintuin hänen Isäns Usia tehnyt
oli; paitzi sitä, ettei hän käynyt HERran
Templisä, jaKansa turmeli wielä itzensä.

2 Kun. 15: ,5.
3. Hän rakensi sen korkian portin* HER-

MN huoneseen, ja Ophetinf muuria hän pal-
jonrakensi. * Jer. 26: ,o. l. 36: w.

f Neh. 3:25. l. Ii: 21.

4. Ia hän rakensi Kaupungit ludan wuo-
relle : ja metziin rakmsi hän linnat ja tornit.

tt. 5. Ia hän sodei Ammonin lasten Kunin-
gan kansa, jamoitti heidän, niin että Ammo-
nin lapset annoitsinä wuonna hänelle sata lei-
wistätä hopiata, kymmenen tuhatta Koria ni-
suja, jakymmenen tuhattaKoria ohria. Niin
paljo annoitmyösAmmonin lapset hänelle tois-
na jakolmandena wuonna.

6. Näin mli lotham woimallisexi; sillä hän
toimitti tiens oikein HERmn. hänen luma-
lans edesä.

7. Mitä mä lothamista sanomista on, ja
kaikista hänen sodistans ja teistänsä; katzo, ne
owat kirjoitetut Israelin ja ludan Kuninga-
sten Kirjasi». 2 Kun. 15: 32, «.

8. Wiidmkolmattakymmenen wuoden wan-
ha oli hän ttlllesansa Kuningaxi: ja hallitzi
kuusitoistakymmendä wuotta lenssalemift».

9. Ia lotham nukkm Isäins kansi», jahe
hautaisit hänen Dawidin Kaupungiin: Ia hä-
nen poitansAhas tultKuningaxi hanmsiaansa.

28. Luku.
l. Ahas on jnnuUatoin. H. Juda ahdistetan

Syrialaisilda ja Israelildä. m prophetan <!>-

-dedin neuwosta päästä Israel ludan fangit ir-
rallensa. iv. Edom , philisterit, jaDglath pil-
neser wahingoiyewat luoata. v. Ahas enän,
da pahudensa, jakuole.

1. Ahas
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i-Hshas oli kahdenkymmenen ajastaikainm

tullejansa Kuningaxi, ja hallitzi kuusi-
toistakymmendä ajastaikaa Jerusalemisi»: ja
ei tehnljt mitä HERralle kelwollinen oli, niin-
kuin ha>»en Isäns Dawid. , Kun. 16:2.

2. Waan hän «vaelsi Israelin Kuningasten
teillä, ja teki myös Vaalille «valetulta kuivia.

3. Ia hän suitzutti Hinnomin poikain laxo-sa: japoltti poikansa tulella* pakanain tauhis-
luxen jälken, jotka HERm Israelin lasten e-
desta oli ajanut pois. *

5 Mos. 18: i«.

2 Kun. 16. 3. Jer. 7: 3«, 3». l. 19:5.
4. Ia hän uhrais ja suitzutti torkeuxilla ja

kukkuloilla, jakaikkein wiherjäistm puiden alla.
11.5. Sentähden andoiHERm hänen Ju-

malansa hänen Syrian Kuningan käsiin, niin
että he löit händä, ja «veit heistä suurm jou-
kon sangixi Damastuun. Hän annettin myös
Israelin Kuningan käsiin, joka heistä sangen
paljo tappoi. Es. 7: 1.

6. Sillä Pekah Remalian poika löi ludas-
ta sata jakaxikymmendä tuhatta yhtenä päi-
wänä, jotkakaikki wäkewät miehet olit; että
he hyljäisit HERran heidän Isäinsä Jumalan.

7. IaSitri Ephmimin wätewa tappoi Ku-
ningan pojan Maesejan, jaAsritamin Kunin-
gan huonm Päämiehen, ja Elkanan, jota
KuniiMsta lähimmäinen oli.

8. Ia Israelin lapset weit fangina heidän
messistänsä kaxi sataa tuhatta, waimoja, poi-
kia ja tyttäritä, jaryöstit myös heildä paljon
saalista; jongahe weit Samariaan.

in. 9. Ia siellä oli yxi HERmn propheta,
jonga nimi oli Oded, hän läxi sitä joukkoa
wastan, kuin Samariaan tuli, ja sanoi heil-
le: katzo, HERm teidän Isäinne Jumala on
»vihastunut ludan päälle, ja on heidän anda-
nut teidän käsiinne; mutta te oletta kiukusi»
heitä tappanet, niin että se taiwaseen kuulu.

1 Mos. 18: 2°, 21.

iO. Niin te tuuletta m)t polkemanne teidän
alanne ludan lapset ja Jerusalemin, teidän
palweljoixenne ja»ukoixenne: Eikö teissä «vita
ole HERma teidän Jumalalanne »vastan?

11. Niin kuultat nyt minua, ja wiMt ne
fangit sinne jällens, jotta te loitta teidän »vel-
listänne: sillä HERmn wiha julmistui teidän,
päällenne.

i2. Silloin nousit muutamat Ephmimin
lasten ylimmäisistä: Asana lohanan poika,
Berekia Mesillemothin poika, lehiffiaSallu-min poika, ja Amazia Hadlain poika, niitäwastan, jotka sodasta tulit:

13. Ia sanoit heille: ei teidän pidä mitä fan.geja tuoman tänne; sillä et te sillä muura saa-
ta kuin wikaa meidän päällemme HERranedesä, lisatäxenne meidän syndejäm ja rikoxi-tamme: sillä meidän »vikam on paljo, ja wi-ha julmistu Israelin päälle.

14. Niin sotawäki päästi fangit wallallens,
ja asetti saalin ylimmäisten jakaiken Kansaneteen.

15. Ia ne miehet nousit, jotka nimeldäns
nimitetyt olit, ja otit fangit, ja kaikki kuinheidän seasans alasti olit, ja«vaatetit siitä saa-lista. Ia kuin he heidän olit »vaatettanet, ja
kengittänet, annoit he heille ruokaa ja juomaa,
ja»voitelit heitä, jaweit kaikki ne aasein pääl-
lä kuin heikoimmat olit, ja saatit heidän leri-hon palmukaupungiin, weljeinsä tygö: ja pa-
laisit sitte Samariaan. 5 Mos. 34: 3.

16. Siihen aikaan lähetti Kuningas AhasAssurinKuningasten tygö; että ne olisit autta-
net händä: 2 Kun. 16:7.

IV. 17. Sillä Edommlaiset tulit wielä, ja
löit ludan ja weit heitä fangina pois.

18. Ia philisterit hajotit itzens ketokaupun-
geihin, etelän puolelle ludata, ja woititVeth-
Semexen, Ajalonin, Gederothin ja Sokko-
nin kylinensä, ja Timnan kylinens, ja Gim-son kylinensä: jaasuit siellä.

19. Sillä HERm nöyrytti ludata AhaxenIsraelin Kuningan tähden; että hän oli «vie-
tellyt ludan, ja teki «väärin HERma wastan.

20. Ia hänen tygönsä tuli Tiglath Pilnes-ser Assurin Kuningas; joka piiritti hänen, ja
ei händä mitan wahwistanut.

21. Sillä Ahas otti yhden osan HERranhuonesta jaKuningan jaylimmäisten huonesta:
jotka hän andoi Assurin Kuningalle, waan eise händä mitan auttanut.

V. 22. Silloin teki Kuningas Ahas wielä
enämmän määrin HERraa wastan hänen ttss-
kasans.

23. Ia uhmisDamastun epäjumalille', jot-
ka
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ka olit lyönet händä, ja sanoi: Että Sorian
Kuningasten jumalat autit heitä, sentähden
minä uhran heille f, että he myös minua au-
taisit: mutta he olit hänelle ja kaikelle Israe-
lille langemisexi. '»Kun.is:in. f Du0m.16: ,,.

24. IaAhas kokois astiat Jumalan juones-
ta, ja särki Jumalan huonen astiat, »a sulki
HERran huonen owet: ja teki itzellens Alta-
reita joka nurkkaan lemsalemisa.

25. Ia myös kaikisa ludan Kaupungeisa
teki hän korkeuxet siellä jatäällä, suihuttaxen-sa wieraille jumalille; jawihoitti HERran I-
fäinsä Inlnalan.

26. Mitä enä hänestä on sanomista, ja kai-
kista hänen teistäns, ensimmäisistä ja»viimeisis-
tä: katzo, ston kirjoitettu ludan jaIsraelin
Kuningasten kirjasi». »Kun. 16: i?.

27. Ia AKas nukkui Isäins kansa, ja he
hautaisit hänenlerusaleminKaupungiin: mut-
ta ei hs pannet händä IsraelinKuningasten se-
kaan. Ia hänen poikans lehisiia mli Kunin-
gaxi hänen siaansa. » K»n. »,: l.

29. Luku.
i. lehisiia on Jumalinen, ja anda Jumalan

palweluxen HERran huonesa laitetta jällens
enoiseen woimaansa. il. Uhraus toimitetan
mieluisesti, kiiwasti ja wiriästi.
l. oli »viiden ajastaikainen kolmatta-

<x) kymmendä tullesansaKuningaxi', jahal-
litzi yhdexän kolmattakymmendä ajastaikaa
Jerusalemisi» : ja hänen äitins nimi oli Abia
Sakarian tytär. '

, Kun. i„ : 1.

2. Ia hän teki mitä HERralle oli otollinen,
kaiketi niinkuin hänen Isäns Dawid.

F. Hän awaisHERran huonen owet ensim-
mäisnä waldakundans kuukautena ensimmäis-
nä wuonna, ja wahwisti ne.

4. Ia saatti Papit ja Lewitat sinne, jako-
kois heidän idäijelle karulle.

5. Ia sanoi heille: kuulkat minua Lewitat:pyhittäkät nyt teitänne, ja pyhittäkät HER-ran teidän Isäinne Jumalan huone, ja kan-
dakat saastaisus ulos Pyhästä:

6. Sillä meidän Isamme owat mennet wää-rm, jatehnet pahaa HERran meidän Juma-lain edesä, ja hyljännet hanen; sillä he owat
kazwons käändänet pois HERran majasta,

jakaändäner selkänsä sen puoleen
7. Owat myös sulkmet esihuonm owet, filsammuttanet lamput, jaei suitzuttanet suitzu-

tusta, eikä uhrannet polttouhria Israelin Hu-malalle, Pyhäsä.
8. Siitä on HERran wiha ludan ja Je-rusalemin päälle tullut, jahän on andanut hei-dän hämmästyxcxi ja hawityxeri, jawiheldä-

misexi, niinkuin te näette silmillänne, l. 3°-7.
p. Sillä tatzo, sentähden owat meidän I-»sämme langmnet miekan kautta, meidän poi-

kamme, tyttärem ja emändämme owat wie-
dyt pois. l. 25: 5.

10. Nyt olen minä aikoinut tehdä HERranIsraelin Jumalan kansa liiton: että hän »vi-
hansa hirmuisuden käännäis meidän pääldäm-
me pois.

11. Nyt minun poikani, älkät siekailko.sil-lä HERm on teidän »valinnut seisomaan ede-
säns palweluxesa, ja olemaan hänen palwe-.
liansa, ja suitzuttamaan. » Mos. ,z: ~

4Mos. ;: 6.
12. Niin nousit Lewitat, Mahat Amasatnpoika, ja Joel Asarian poika Kcchatithereinlapsista: ja Memrin lapsista, Kis Abdin poi-

ka < jaAzaria lahaleleelin poika: ja Gersoni-tereistä, loah Simman poika, ja Eden lo-ahn poika.
13. Ia Elizaphanin lapsista, Simri jale-jel, Assaphin lapsista, Zakaria jaMathania.
14. Hemanin lapsista, lehiel jaSemei: le-dithunin lapsista, Semaja jaUsiel.
15. 10. he kokoisit weljmsä ja pyhitit itzensä,

ja menit Kuningan kästystä HERmn sanan
jälken, puhdistamaan HERran huonetta.

16. Ia Papit menit sisälle HERran huone-seen puhdistamaan sitä, ja uloskannoit kaiken
saastaisuden, jonga he löysit HERmn Temp-
listä, HERmn huonm kartanolle. Ia Lewi-
tat otit sm jakannoit Kidronin ojaan.

17. Ensimmäisnä päiwänä ensimmäisestäKuusta, rupeisit he pyhittämään hellänsä: ja
kahdexandena päiwänä siitä Kuusta menit heHERmn esihuoneseen, japyhitit HERran huo-
netta kahdexan päiwää : japäätit sen kuuden-
dena päiwänä toistakvmmmdä ensimmäiselläKuulla,
Ttt »3. Ia
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18. Ia he menit sisälle Kuningas lehistiantygö, ja sanoit: me. olemma puhdistanet tai-

ten HERran huonen ja polttouhrin Altarin,
ja taitti sen astiat, ja.näkyleipäin pöidän, ja
kaikki sen astiat.

19. Kaikki myös ne astsiit jotkaKuningas
Ahas oli hyljännyt Kuningasna ollesansa, kos-
ta hän »väärin teki, ne olemma me «valmista-
net, ja pyhittänet: ja katzo, ne owat HER-
ran Altarin edesä.

n. 20. Niin Kuningas lehistia nousi war-
hain amulla, ja totois Kaupungin ylimmäi-
set; ja meni HERran huoneseen.

21. Ia toit seitzemän talpeja, ja seitzemän
oinasta, jaseitzemän karitzam, ja seitzemän kau-
rista syndiuhrixi, waldakunnan edestä, Pyhän
edestä ja ludan edestä ': Ia hän sanoi Papeil-
le Aaronin lapsille, että he uhraisit ne HER-
ran Marilla. '

3 Mos, 4: '4.
22. Niin he teurastit harjat, ja Papit otit

weren ja priistotit Marille: ja he teurastit om-
at, ja priistotit weren Marille: ja teurastit
myös karitzat, japriistotit weren Marille.

3 Mos. 8: 15, '9, 14. Ebr. 9: 21.

23. Ia toit kaurit syndiuhrixi Kuningan ja
seurakunnan eteen; ja panit kätensä niiden
päälle. 2 Mos. 29: i«. 3 Mos. 4: 15.

24. Ia Papit teurastit ne japriistotit weren
Marille, sowittamaan kaikke Israelia; sillä
Kuningas oli heidän kästenyt uhrata polttouh-
rin jasyndiuhrin kaiken Israelin edestä.

25. Ia hän asetti Lewitat HERmn huone-seen, Symbalein, Psaltarein jaHarpuin kan-sa, niinkuinDawid kästenyt oli' ja Gad Ku-
ningan Näkiä, jaNathan Propheta; sillasi
«li HGRran kask'? hanen propherainsä
taurra. '

1 Aika K. 6:31. l. 16: 4.
l. 23: 5. l. 25: ~ 6.

26. Ia Lewitat seisoit Dawidin Harpuin
kansa, jaPapit Basunain kansa.

4 Mof. 10: 10.

27. Ia lehistia kasti heidän uhrata poltto-
uhria Marilta. Iaruwetesi» uhmmaan polt-
touhria, rulvettin myös weisaMaan HERral-
le, Basunilla jamoninaisilla Dawidin Isme-in Kuningan kandeleilla.

28. Ia koko seurakunda kumarsi: Ia wei-

säitten weisu, ja Basunan soittaitten ani kuu-
l»»i, siihenasti että kaikki polttouhri täytettin.

29. Kosta polttouhri uhrattu oli, notkisti
Kuningas jakaikki ne jotka hänen kansans o-
lit, polwiansa, jakumarsit.

30. Ia Kuningas lehistia ja kaikki ylim-
mäiset kastit Lewitain kiittä HERraa Dawi-
din ja Näkiän Assaphin sanoilla. Ia he kii-
tit händä suurella ilolla, ja he kallistit päätän,
sä jakumarsit.

zr. Niin lehistia wastaten sanoi : nyt te o-
letta täyttänet teidän kätenne HERralleMy-
kät jakandakat uhria jakiitosuhria HERranIa seurakunda wei uhria ja kiitbs-
ria '; hywäntahtoineN sydämestä
polttouhria. *

; Mos. 7: «.

32. Ia polttouhrin luku, jongaseurakunda
wei, oli seitzemänkymmendä härkää, sata oi-
nasta , jakaxi sataa karitzata : ja nämät kaik-
ki weit he polttouhrixi HERralle.

33. Ia he pyhitit, kuusi sataa härkää ja
kolme tuhatta tammasta.

34. Waan Pappeja oli wähimmäxi, niin
ettei he »voinet otta pois muotia kaikilda polt-
touhreilda, sentähden autit heitä heidän wel-
jensä Lewitat, siihenasti että se työ täytettin,
ja niin kauwan kuin Papit pyhitit heitänsä ?

sillä Lewitat olit wiremmätpyhittämäs itziänscV
kuin Papit.

35. Ia polttouhria oli paljo kiitosuhrin liha-
wuden kansa, ja juomauhric» polttouhrixi:
Näin wirka »valmistettin HERran huonesa.

36. Ia lehistia riemuitzi ja kaikki Kansa,
siitä kuin Jumala oli Kansalle »valmistanut :

sillä se tapahtui sangen kiirusti. ' '-

)O. Luku.
i. lehistia anda kuulutta Ransan kokoon Ie»

rusalemiin.pääsiäistä pitämään, ja neuwo kääm
dymään HERran tygö. pidetätt
suurella ilolla, hartaudella,»a mieli stiosiolla.
i.f>a lehistia lähetti kaiten Israelin jaIv-

dan tygö: ja kirjoitti kirjat Ephmimin
jaManassen tygö, etttä heidän piti tuleman
HERran huoneseen Jerusalemiin, pitämään
HERralle Isiaeiin JumalallePääsiäistä.

2. IaKuningas piti neuwon ylimmäistens
kansa,
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tansa, jakoko seurakunnan kansi» Jerusalemi-
si,, pidettä Pääsiäistä toisna Kuukautena.

2 Mos. ,2: 6. 4 Mos. y:. 11.

z. Sillä ei he minnet sitä pitä siihen aikaan,
sillä Papit ei ollet wielä täydellisesi- pyhittänet
heilansa, eitä Kansa ollut tullut kokoon Jeru-
salemiin.

4. Ia tämä kelpais Kuningalle, ja koto
seurakunnalle. .

5. Ia he toimitit niin että se tuulutettin kai-
tes Ismeissä, BerSebasta Daniin asti, tu-
lemaan ja pitämään HERralle Israelin Ju-
malalle Pääsiäistä lerusemisa: sillä ei se pi-
detty suureen aitaan, niinkuin kirjoitettu on.

6. Ia sanansaattajat menit kirjain kansi»,
Kuningan ja hänen päämiestms kädestä, kai-
ten Israelin ja ludan läpitze, Kuningan käs-
kystä, ja sanoit: te Israelin lapset, täändä-
tät teitänne HERran Abrahamin, Isaakin ja
Israelin Jumalan tygö, niin hän käändä itzens
paäsnyittm tygö, jotka »vielä owat jäänetAs-
syrian Kuningan kädestä. 2 Kun. 15: 19.

7. Ia älkat olko niinkuin teidän Isänne ja
niinkuin teidän wehenne, jotka määrin teit
HERma heidän Isäins lumalata wastan ;

ja hän andoi heidän häwityxexi, niinkuin te
itze näette. 1. 29: 8.

8. Niin älkät nyt olko uppiniskaiset, niin-
kuin teidän Isänne, mutta andakat kättä
HERralle, ja tulkat hänen Pyhäänsä, jonga
hän on pyhittänyt ijankaikkisesti: japallvelkat
HERma teidän Jumalatanne, niin hänen
wihansi» julmuus taändy teistä pois.

9. Sillä jos te käännätte tietänne HERmn
tygö, niin teidän meljenne ja lapsenne saawat
armon niiden edesä, jotka heitä fangina pitä-
wä-t, että he tulemat tähän mahan jällens:
sillä HERra teidän Jumalanne on armollinen
ja laupias', ja ei käännä tasivojans pois teis-
tä, jos te käännätte teitänne hänen tygönsä.

»2 Mos. ,4:7.
io. Ia sanansaattajat menit yhdestä Kau-

pungista niin toiseen, Ephmimin'ja Manassen
maalla Sebuloniin asti; mutta ne nauroit ja
piltaisit heitä.

11. Kuitengin muutamat Asserista, Manas-
sesta ja Sebulonista, nöyrytit itzens ja tulit
Jerusalemiin.

i2. Ia Jumalan käsi tuli myös ludaanj.
että hän andoi heille yrimielism sydämen, te-
kemään Kuningan jaylimmäisten tässyä, HEr-
ran sanan jälken. »-

ii. 13. Ia paljo Kansaa tuli Jerusalemiin
kokoon, pitämään happamattoman leiwän juh-
lapäitvää, toisna Kuukautena; sangen suuri
kokous.

14. Ia he nousit jakukistit Altarit kuin olit
Jerusalemisi» ;ja otitkaikki suitzutuxetpois, jq
heitit Kidronin ojaan.

15. Ia teurastit Pääsiäisen neljändenä päi-
wänä toistakymmmdä toisnaKuukautena. Ia
Papit jaLewitat häpeisit, ja pyhitit itzensä, ia
kannoit polttouhria HERran huoneseen.

16. Ia seisoit järjestyxesäns niinkuin pitikin,
Mosexen Jumalan miehen Lain jälken. la.Papit priistotit weren Lewitain kädestä.

17. Sillä monda oli seumtunnasa» jotta oi
ollet pyhittänet heilansa; sentähden teurastit
Lewitat Pääsiäisen kaikkein niiden edestä, jot-
ta ei ollet puhtat, pyhittäxmsä heitä HER-
ralle.

18. Sillä paljo Kansaa oli, suun joukko
phmimistq, Manassesta, Isastarista jaSebu-
lonista, jottaei itzens puhdistanet, mutta söitPääsiäis lamban, ei niinkuin kirjoitettu on *:

mutta lehistia rukoili heidän edestänsä, ja sa-
noin HERm jota on hywä, hän olkon ar»
mollinm heille. *

2 Mos- 12: ~ «.

3Mos. 7:2». 4 Mos. 9:6.
19. Kaikille jotka sydämens asettawat etzi-.maan HERma heidän Isäins lumalata;

waikka ei he ole Pyhän puhtauden jälken.
20. Ia HERm tuuli lehistian rukouxen,

japaransi Kansan. .
2i. Niin Israelin lapset, jotka olit Jerusa-lemisi», pidit happamattoman leiwän juhlaa

seitzemän päiwää suurella ilolla: Ia Papit sa
Lewitat kiitit HERma jokapäiwä, HERranwätewillä tandeleilla.

22. Ia Ichiffia puhui ystäwällisesti kaikkein
Lewitain kansa, joilla oli hywä ymmärrys
HERmsta: ja he söit juhlaa koko seitzemänpäiwää, ja uhraisit kiitosuhria, jakiitit HER-ma heidän Isäinsä lumalata.

23. Ia toto seurakunda mielistyi pitämään
Ttt 2 wielä



516 t. Aika 30 31. Luk.
wielä toiset seitzemän päiwää: ja pidit myös
Ne seitzemän päiwää ilolla:

24. Sillä lehistia ludanKuningas andoi'
ylönnyxexi Kansalle, tuhannen kalpeja, ja sei-tzemän tuhatta lammasta. Ia ylimmäiset an-
noit ylönnyxexi Kansalle tuhannen kalpeja, ja
kymmenen tuhatta lammasta: ja monda Pap-
pia pyhitti hänmsä. ' l. 35: 7.

25. Ia koto ludan seurakunda iloitzi jaPa-pit ja Lewitat, ja koko seurakunda, joka oli
tullut Israelista: niin myös muukalaiset jotta
olit tullet Israelin maalda, ja ne kuin asuit
ludasa.

26. Ia silloin oli suuri ilo Jerusalemisi»;
«ttä Salomon Dawidin pojan Israelin Ku-
ningan ei ole senkaltaista ollut Jeru-salemisi».

27. Ia Papit jaLewitat nousit jasiunaisit*
Kansaa, ja heidän änens tuultin: ja heidän
rukouxens tuli hänen pyhään asumiseens tai-waseen. '

4 Mos. 6: 2).

31. Luku.
I. PHäsiäiseldä päästyä häwitetän epäjumalat,

ja papeille annetan kymmenexet »vilpittömästi,
ii. Asetetan haldiat jakamaan knllengin heidän
osansa ustollisesti. m. lehistia menesty luma-
lisudella.
i. Gösta närnät kaikki päätetyt olit, läxit
" taitti Israelitatulos, jottaludanKau-

pungeis olit, jarikoit patzat, ja hakkaisit maa-
han metzistöt, jakukistit" korkeuxet ja Altarit
koko ludasta, Benlaminista, Ephmimista
jaManassesta, siihenasti että he ne peräti hä-
witit. Ia Israelin lapset palaisit jokainen o-
pains t»)gö Kaupungeihinsi».

*
, Kun. 18:4. 2 Aika K. 32: ».

2. Mutta lehistia asetti Papit jaLewitat
järjestyxensä, kungin wirkansi» jälken, setä
Papit että Lewitat, polttouhrilla jakiitosuh-
rilla, palwelemaan, kiittämään ja kunnioit-
tamaan HERran leirein porteisa.

zMos.,:tt. 4 Mof. 4:;.

3. Ia Kuningas andoi osan kamarastansa
lMmeneleain jaehtona polttouhrixi; jaSab-
bathin, uden Kuun ja juhlapaitvän polttouh-
rixi ; niinkuin kirjoitettu on HERran Laisa.

4Mos. 2«:z<

4. Ia hän sanoi Kansalle kuin asui leruft,
lemisa, että heidän piti andaman osan Pa»peille jaLewiMille'; että he olisit wirjammäts
HERran Laisi». '

4 Mos. «: 8.
Neh. ,3: io, ». 1- Syr. ,z: ,5, ,s.

5. Ia kosta se sanottu oli, annoit Israelinlapset paljon uutista, jymistä, miinasta, öl-jystä, hunajasta jakaikkinaisesta pellon kastvos-ta, ja kymmenexet kaikista, runsasti.
6. Ia Israelin ja ludan lapset, kuin lu-dan Kaupungeis asuit, toit myös kymmene-

xet karjasta ja lambaista, japyhitetystä, tuin
he HERralle heidän Jumalallensa pyhittänet
olit, ja asetit eri läjin.

7. Kolmandena Kuukautena rupeisit he pa-
nemaan läjin, ja seitzemändenä Kuukautena
päätit.

8. Iakosta lehistia tuli ylimmäisten kansi»,
ja näki läjät; kiitit he HERma jahänenKan-saans Israelia.

9- Ia lehistia kysyi Papeilda ja Lewitailda,
läjisM

io. Ia Azaria ylimmäinen Pappi Zadotinhuonesta, puhui hänelle, sanoden: sitä ajasta
kuin he rupeisit ylönnystä tuomaan HERran
huoneseen, olemma me syönet ja tullet mwi-
tuxi, ja tasa on wielä paljo tähteinä: sillä
HERm on siunannut Kansaansa, sentähden
on tämä paljous jäänyt.

ii. Niin kuningas tassi kammiot walmista
HERran huoneseen: ja he »valmistit.

11. 12. Ia panit niihin ylönnyxen ja kym-
menexet, ja sen kuin pyhitetty oli, ustollisestlV
Ia Kanania Lewita oli asetettu päämiehexi
sen päälle, ja Simei hänen weljmsä toisexi.

13. Ia lehiel, Asasta, Vahath, Asahel,
lerimoth, Josabad, Eljel, lesmatia, Ma-
hat jaBenaja, asetetutKananialda jahänen
»veljeldäns Simeildä, Kuningas lehiffian
kästyn jälken, ja Azarialda Jumalan huonen
päämieheldä.

14. IaKore lemnan poika Lewita, owen
wartia idän puolella, ja Jumalan wapaeydol-
lisien lahjain päällä jakamaan niitä, tuin
HERralle annetut olit ylönnyxexi, jasen kaik-
kein pyhimmän päällä. , Mof. 2: 3.

y. Ia hänen kätens alla olit Eden, Miniä-
MIN,
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min, lesua > Semaja, Amaria ja Sakania
Pappein Kaupungeisa': Että heidän piti us-
kollisesti andaman osan weljillmsä heidän jär-
jestyxens jälken, pimimmälle niinkuin suurem-
mallekin, s ' Jos. ,1:9. 55 Mos. I«: «.

16.Niin myös niille kuin luettin miehenpuo-
lesta, kolmesta ajastajasta ja sen ylitzen, kaik-
kein niiden smsa kuin HERran huoneseen me-
nit, kukin päiwänäns heidän wirtans, heidän
wartionsa, jaheidän järjestyxens jälken.

17. Niin myös niille, jotka olit Pappein
lugusa heidän Isäins huoneistoja Lewitat kah-
destakymmenestä ajastajasta ja sen ylitze, hei-
dän warliosansa, heidän järjestyxens jälken.

1 Aika K. 23: 27.

18. Sitte niille tuin luetut olit, lastensa,
waimoins, poikainsa ja tytärtms smsa, koto
seurakunnan smsa; sillä he pyhitit ustollisestisen pyhitetyn.

19. Niin myös Papeille Aaronin pojille esi-
kaupungein kedolla heidän Kaupungeisans, ku-
satin Kaupungisa miehet nimeldäns nimitetyt,
että heidän piti osan andaman kaikille miehen-
puolille Pappein smsa, ja kaikille niille kuin
Lewitain sekaan luetut olit.

m. 20. Näin teki lehistia taites ludasa:
ja hän teki tuin hywä, oikia ja totuus oli
HERmn bänen lumalans edesä.

21. Ia kaikisa hänen teossansa kuin hän al-
?oi Jumalan huonen palweluxesa, lain jakäs-
kyn jälken, etziäxens hänen Jumalalansa; sen
teki hän kaikesta sydämestänsä, sentähden hän
mpös menestyi.

32. Luku.
i- lehistia warusta iyiäns Sanheribiä wastan,

ja neuwoo Ransaa tnrwamaan HERraan. n.
Sanherib neuwo ludaiaisia myöndymään alan-sa ,

ja pilka Jumalata. m. lehistia rukoile ja
jaa awun HERralda. lv. lehistian sairaus,
paraneminen, aweriäisyys, erhehdys, ja kuo-
lema.
l. häiden tekoin ja tämän tomden jälken, tu-

li Sanherib Assurin Kuningas, ia me-
ni Juvaan, ja sioitti itzens wahwain Kaupun-
gille,, eteen, ja ajatteli ne itzellens lvoittaxensa.

, Kun. iz : iz. Es. 36: 1. Syr. 48: »4.

2. Kosta lehistia näki Sanhenbin tulewan,
ja että hänen tastvons olit käätpt sotimaa»lerusalemim wastan:

3. Piti hän neuwoa ylimmäistens ja tväke-
wittensä kansi», tukitaxensa wäsilähtet, ja ul-
kona Kaupungista olit: ja he autit händä.

4. Sillä valjo Kansaa kokondui, ja he tu-
kitzit kaikki lähtet ja sen wuotawan ojun kestel-
lä maata, ja sanoit: mixi Assurin Kuningat
tulduanft» pidäis paljo wettä löytämän.

5. Ia hän wahwisti itzens, jarakensi kaikki
rauwennet muurit, ja korotti tornin tasalle,
ja wielä sitte(rakensi ) ulkonaiselle puolelle toi-sen muurin, ja wahwisti Millon* Dawidin
Kaupungin s ja andoi tehdä paljon aseita ja
tilwejä. *

1 Kun. 9: is. 5 , Sam. 5: 9.
6. Ia asetti sodanpäämiehetKansan päälle:

ja kotois heitä tygönsä Kaupungin portin
kalulla, japuhui sydämellisesti heidän tygöns,
ja sanoi:

7. Olkat rohkiat ja hywäsä turwas, älkät
peljätkö, ja älkät wawahtuto Assurin Kunin-
gasta, jataitte sila joukkoakuin hänen Kan-sans on: sillä meidän kansamme on ena kuin
hänen kansans. 2 Knn. 6: ,s. 1 loh. 4: 4.

8. Hänen kanlano on lihallinen kasiwar-
fi, xvaan meidän kansamme on HERra
meidän Jumalamme, aurramasa meira ja
iorimasä mndan edestämme *. Ia Kansaluotti itzens leMan ludan Kuningan sanoin.

*ler. ,7:5, 7.
11. 9. Sitte lähetti Sanherib Assurin Ku-

ningas palwelians Jerusalemiin, (sillä hän oli
Lakixen edesä, ja taitti hänen somwäkensH
hänen kansans;) lehistian ludan Kuningan
tygö, ja koko ludan tygö joka lerusalemisoli, ja andoi heille sanoa:

iO. Näin sano Sanherib Assurin Kuningas:
mihingä te uffallatte, jotka oletta siinä piirite-
tysä Jerusalemisi, ?

11. Eikö lehistia petä teitä, saattain teitä
kuolemaan näljästä ja janosta, ja sanoi: HER-ra meidän lumalammme pelasta meitä Assu-rin Kuningan kädestä?

12. Eikö hän ole se lehistia jota hänen kor-
keuxensa ja Altarins on heittänyt pois, japu-
hunut ludalle ja Jerusalemille, sanoden: tei-

TttZ dän
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dän pitä rukoileman yhden Altarin edesä, ja
sm päälle fuitzuttaman?

iz. Ettäkö te tiedä mitä minä ja minun I-
säni tchnet olemma kaikille Kansoille maakun-
yisa? omatko pakanoitten jumalatmaakunnisa
joskus womet pelasta maansa minun kädestäni.

'14. Kuka on kaikista.pakanoitten jumalista,
kuin minun Isani kironnet olvat, joka on »voi-
nut ulos otta Kansans minun kädestäni; että
teidän «vois ulos otta teitä mi-
nunkädestäni?

15. Niin älkät siis nyt andako lehistian mie-
lellä tenänne: älkän hän myös uskottako teitä,
ja älkät te ustoko händä: Sillä jos ei kaikkein
pakanain waldakundain jumalat ole «voinet
ulos autta Kansaansa minun kädestäni jami-
nun Isäini tädest, paljo «vähemmin myös tei-
dän Jumalanneulosotta teitä minunkädestäni.

16. Ia wielä hänen palwelians puhuit enä
HERma lumalata wastan, ja hänen palwe-
liatans Ichistiata «vastan.

17. Hän kirjoitti myös kirjat häwäistäxmsä
HERma Israelin lumalata, ja puhui hän-
da wastan, ja sanoi: niinkuin maakundain pa-
kanoitten jumalat ei ole auttanet Kansaans
minun kädestäni, niin ei pidä myös lehistian
Jumalan pelastaman Kansaansa minun kä-
destäni.

'

18. Ia he huusit korkialla anella ludan kie-
lellä Jerusalemin Kansan tygö, jotka muurin
päällä olit, peljättäxens ja hämmästyttäxensä
heitä; että he olisit »voittanet Kaupungin.

19. Ia he puhuit Jerusalemin lumalata
wastan; niinkuin maanKansain jumalita was-
tan, jotka ihmisten käsiteot olit.

111.20. Mutta Kuningas lehistia ja Esaia
Pröpheta Amozin poika, rukoilit sitä »vastan,
ja huusit taiwaseen. »Kun. 19: 15.

21. Ia HERm lähetti Engelin joka sur-
inais kaikki wäkewät sotajoukosta, ja Päämie-
het ja ylimmäiset Assurin Kuningan leirisä,
min että hän häpiällä palais maallensa '. Ia
kosta hän meni jumalansa huoneseen, tapoit
ne hänen siellä miekalla, kuin hänen ruumistan-sa tullet olit. '

2 Kun. 19: 35. Es. 37 - 36.
Syr. 48: «?.

22. Ia niin autti HERm Ichistiata ja Ie-

rusalemin Kaupungin asuwaisia SanhcriblnAssurin Kuningan kädestä ja kaikkein muiden
kädestä, ja «varjeli heitä kaikilda, jottaym-
bäristöllä olit.

23. Ia moni kandoi HERralle lahjoja Je-rusalemiin, ja lehistialle ludan Kuningalle
kallita kaluja: ja niin hän sitte korotettin kaik-
kein pakanoitten edesä.

IV. 24. Siihen aikaan sairasti lehistia kuo-
lematautia, ja hän rukoili HERma: ja hänpuhui hänelle, ja andoi hänelle ihmen.

2 Knn. 20: i , ,c. Es. 3«: l, le.

25. Waan lehistia ei maxanut sitä kuin hä-
nelleannettu oli; sillä hänen sydämens oli pai-
sunut'; sentähden tuli wiha f hänen päällensä,
ja ludan ja Jerusaleminpäälle.

'2Kun.2°: ,3. Es. 39:». -x »Kun.2o: 17, ,8.
26. Mutta lehistia nöyrytti itzens sydämens

ylpeydestä, hän ja Jerusalemin asuwaiset; sen-
tähden ei HERran wiha tullut heidän päällen-
sä lehistian elinaikana.

27. Ia lehistialla oli rikkautta ja kunniatasangen paljo: sillä hän teki itzellens suuret ta-
wamt hoplasta, kullasta ja talleista kiwistä,
jaloista yrteistä, tiimeistä jakaikkinaisista kal-
kista kaluista.

28. Ia aittoja jywiä , wiinaa ja öljyä »var-
ten: ja pihatot kaikkinaisille eläimille, jakarsi-
nat lambai Ile.

29. Ia rakensi itzellens Kaupungeita, ja hä-
nellä oli karjaa, lambaita ja härkiä kyllä: sil-
lä Jumala andoi hänelle sangen paljo rikkautta.

ZQ. Hän on se lehistia, jota tutitzi ylimmäi-
sen lvesijuoxun Gihonisi», ja johdatti sen alas-
kasin ländeen päin Dawidin Kaupungiin; sillä
lehistia oli onnellinen kaikisa teossansa.

31. Mutta kosta Babelin Päennissten lähe-
tys sana oli hänen tygöns lähetetty', kysy-
mään sitä ihmettä joka maalla tapahtunut oli)
hyljäis Jumala hänen tiusataxensi» händä, et-
tä kaikki liettäisin mitä hänen sydämesäns 011.

' 2 Kun. 20: 22.

32. Mitä enämbi lehistiasta sanomista on,
ja hänen laupiudestansi,: katzo, se on kirjoitet-
tu Esaian Prophetan Amozin pojan näwysii,
jaludan jaIsraelin Kuningasten kirjasi».

»Kun. iz: !,.«.

3). 3"
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33. Ia lehistia nukkui Isäins kansi», ja he

hautaisit hänen ylemmä Dawidin Lasten hau-
tein. Ia kaikki Juda ja Jerusalemin asuwai-
set teit hänelle kunnian hänen kuollesansa. Ia
hänen poikans Manasse tuli Kuningaxi hänen
siaansa.

33. Luku.
1. Manassen hallitus, epäjumalisus ja synnit,

n. Hän oletan fangixi; mutta käändymisensa
jälken pääse urallensa, m. Sitte hän häwitta
epäjumalat, ja kuole. iv. Amonin häjy halli-
tus ja loppu.

I. HNanasse oli kahdentoistakymmenen ajastai-
«vk kainen tullesansi» Kuningaxi: ja hallitzi

wiisi ajastaikaa kuudettakymmendä Jerusale-
misi». 2 Kun. 21: 1.

2. Ia teki pahaa HERran edesä; pakanoit-
ten kauhistusten jälken, jotka HERra Israe-
lin lasten edestä oli ajanut pois.

3. Ia hän rakensi jällenskorkeuxet, jotka
hänen Isäns lehistia kukistanut oli*: jaraken-
si Vaalille Altareita, jateki metzistöt, ja ku-
marsi kaikkea taiwallista sotawäke, japalweli
niitä. '

2 Kun. ,8: 4. 2 Aika K. 31: 1.

4. Hän rakensi Myös Altareita HERran
huoneseen, josta HERra sanonut oli: leru-
salemisa pitä miuun nimeni oleman ijankaikki-
sesti. ! Sam. 7: 10. I Kun 8: 29. l. 9:3.

5. Ia hän rakensi Altareita kaikelle taiwalli-
selle sotawäelle, molembiin HENran huonen
pihoin.

6. Ia hän käytti poikians tulesi», Hinno-
min poikain laxosa, ja walitzi hänellens päi-
wät, ja otti waarin linduin lauluista, jamoi-
dui, ja sääsi »velhot ja merkkein tulkitziat: ja
teki paljo pahaa HERran silmäin edesä, ke-
hoittaxens hända »vihaan.

7. Hän asetti myös waletuita kuwia, jotka
hän tehdä andoi Jumalan huoneseen, josta
Jumala oli sanonut Dawidille> ja hanen po-
jallens Salomolle: tähän huoneseen ja Jeru-
salemiin, kvin mina »valinnut olen kaikista Is-
raelin sukukunnista, panen mina minun nime-
ni ijankaikkisesti. l. 7:16.

8. Ia en enä Israelin lasten jalkoja tästä
maasta siirrä, jonga minä teidän Isillenne

säätänyt olen: jos he muutoin pitämät taittiä
niitä kuin minä heille Mosexen kautta kästenyt
olen, kaikesa Laisi», ja säädyssä jaoikeudesin

9. Mutta Manasse wietteli ludan ja Jeru-salemin astlwaiset, tekemään pahemmin kuin
pakanat, jottaHERm Israelin lasten edestä
häwittänyt oli.

iO. Ia kosta HERm puhui Manasselle ja
hänen Kansallensa, niin ei he sila totellet.

11. ii. Niin saatti HERra heidän päällensä
Assurin Kuningan sodan päämiehet, he otit
Manaten kiini * orjantappurain seasta, ja si-
doit hanen taxilla wastitahleilla, ja «vei t Ba-
beliin. '

5 Mof. 28: 36.
12. Ia kosta hän oli siinä ahdistuxtsa,

rukoili hän HGRraa Jumalaranfa: ja
iyens suuresti hänen Isäins lv/

malan edesa.
13. Ia rukoili handa harrasti, ja hän

kuuli laupiafii hanen hartan rukouxenfa,
ja johdatti hänen jällens waldatundaansa le-

rusaleniiin. lTliin Manasse ymmärsi ena
HERra on Jumala.m. 14. Senjälten rakensi hän ulkomaisen
muurin Dawidin Kaupungiin, lännen puo-
leen, Gihonin laxoon josta kalaponun men-
nän, jaOphelin ymbärins, ja teki sen sangen
torkiaxi: ja asetti sodanpäämlehet kaikkiin lu-dan >wahwöin Kaupungeihin:

15. Ia otti wiemt jumalat ja epäjumalat'
pois HENmn huönestä,' ja kaikki Altarit,.'
kuin hän mkendanut oli HERran huonen wuo-
relle,. ja lemsalemijn: ja heitti ne Kaupun-.
gistaulos. z ..

16. Ia udisti HERran Altarin / ja
sillä kiitosuhria jaylistysuhria: jakasti
palwella HERma Israelin lumalata.- -

17. Mutta Kansa uhmis wielä torkeuxillgH'
tuitengin HERralle lumalallmsi». ' '

18. Mitä enämbi Manassesta sanomista sn,,
ja hänen rutouxestans lutlialansa tygs>'ja
Nätiäin puhesta, kuin HERmn Israelin Ju-
malan nimeen hänen kansans puhunet olit 7 ta-
tzo, ne owat (kirjoitetut) Israelin Kuningas-
ten teoisi».

19. Ia hänen rukouxensi», ja kuinga hän
kuultin, ja kaikki hänen syndinsä, ja määrät

tekonsa,
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t -konsa, japaikat joihinga hän korkeuxet ra-
kensi, ja asetti metzistöt ja »valetut epäjuma-
lat, ennenkuin hän nöyrytti itzensä: katzo, ne
oivat kirjoitetut Näkiäin teoisa.

20. Ia Manasse nukkui Isäins kansa, jahe
hautaisit hänen omaan huoneseensa : Ia hänen
poikans Arnon tuliKuningaxi hänen siaansa.

IV. 21. Arnon oli kahden ajastaikainen kol-
mattakymmendä tullesansi» Kuningaxi: ja hal-
litzi kaxi ajastaikaa Jerusalemisi».'

'

2 Kun. ,l : 19.
22. Ia teki pahaa HERran edesä, niinkuin

hänen Isänstin Manasse tehnyt oli: jaArnon
uhrais kaikille epäjumalille, kuin hänen Isäns
Manasse tehnyt oli, ja palweli niitä.

23. Mutta ei hän nöyryttänytitzeensä HER-
ran edesä, niinkuin hänen Isans Manasse
itzens nöyryttänyt oli: waan tämä Arnon teki
paljo syndiä.

24. Ia hänen palweliansa teit liiton händä
wastan; ja tapoit hänen, omasa huonesansi».

25. Niin maan Kansi» tappoi kaikki ne, jot-
ka olit liiton tehnet Kuningas Amonita was-
tan. Ia maanKansa teki hänen poikansa lo-
sian Kuningaxi hänen siaansa.

34- Lttkn.
1. losian hallitus, epäjumalinen häwitys ja

HVRran huonen parannus, v. Lakikirjan
loytämys ja prophetissan Huldan wastaus sen
ymmärryxesta. m. Lakikirjan opetus »ansalle,
ja liitto Hllißran kansa.
I. oli kahdexan ajastaikainen tullesansi»

Kuningaxi: ja hallitzi yhden wuoden
neljättäkymmendä Jerusalemisi». 2 Kun. «-. 1.

2. Ia teki oikein HENran kaswon edesä: ja
waelsi Isäns Dawidm teillä, ja ei poikennut
oikialle eikä »vasemmalle puolelle.

z. Mutta kahdexandena hanen waldakun-
Vansa wuonna, wielä nuorukaisna ollesansa,
rupeis hän etzimään IsänsDawidin Jumala-
ta: ja toisna wuonna toistakymmendä rupeis
hän puhdistamaan ludata ja Jerusalemita
korkeuxista, ja metzistöistä, ja epäjumalista,
ja »valetuista kumista.

4. Ia he kukistit hänen edesäns Vaalin Al-

tant, ja hän rikkoi kuwat kuin niiden päällä
olit: hän haktais myös metzistöt pois, ja löiepäjumalat ja waletur kuwat murstaxi, ja ha-joitti heidän hautainsi» päälle jotka niille uh»
mnnet olit. ,Kun.,,: s.

5. Ia poltti Pappein luut heidän Altaritten-sa päällä*: ja niin puhdisti hän ludan ja Je-rusalemin. *

l Knn. 13: ~

6. Niin myös Manassen, Ephmimin ja Si-
meoninKaupungeisa, haman Naphtaliin asti,heidän korwesans, ymbäristöldä.

7. Ia sitte tuin hän oli kutistanut Altarit,
metzistöt ja epäjumalat murffaxi musertanut,
ja oli taitti kuwat toto Israelin maalla maa-
han hakannut; palais hän Jerusalemiin.

8. Mutta hänen waldakundans kahdexande-
na wuonna toistatymmendä, sittekuin hänmaakunnan jahuonen puhdistanut oli; lähettihän Saphanin Azalian pojan, ja Maesejan
Kaupungin Päämiehen, ja loahn loahaxen
pojanKantzlerin, pamndamaan HERmn hä-
nen Jumalansa huonetta. , Kun. 2,: 3.

9. Niin he mlit Hilkian ylimmäisen Papin
tygö, ja annoit hänelle rahan jokaJumalanhuoneseen «viety oli, jongaowmwartlat Leivi-
tät koonnet olit Manassesta, Ephmimista, ja
taitjlda jääneildä Israelista, ja taikelda lu-dalda jaBmlaminilda, ja Jerusalemin asu-
waisilda.

io. Ia l»im he annoit sen HERmn huonenteettäille: ne taas annoit niille jotkaHERranhuonesa työtä teit huonen mtendamises japa-
mndamisesa.

11. Ne sille annoit sen sepille jamtendaille,
ostaa hakatutta kiwiä japuita liitteixi, taarixi
ja maloixi huoneisiin, jotta ludan Kuningat
olit häwittänet.

12. Ia miehet teit työtä ustollisesti. Ia hei-
dän ylitzmsä asetettu, lahath jaObadia Lewi-
tat Memrin lapsista: Sakaria ja Mesullam
Kahachiterin lapsista, työtä kiiruhtamaan. Ia
jokainenLewita taisi soitta kandeletta.

13. Kcmdaitten jakaikkinaisen työn teettäit-
ten päällä, kaikisa «virossa olit Lewitaista, tir-
joitMiat, esimiehet ja owmwartiat.

11. 14. Ia kosta he otit rahan ulos, kuin
HERmn huoneseen pandu oli; lopsi Hiltia
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HERmn. Lakikirjan', joka Mosexen kautta
annettu oli. *v»Kun «:

15. Ia Hilkia wastais ja sanoi Saphanille
kirjoittajalle: minä löysin Lakikirjan HERmn
huonesta: Ia Hilkia andoi kirjan Saphanille.

t6. Niin Saphan wei kirjan Kuningalle, il-
moitti Kuningalle asian, ja sanoi: kaikki tuin
palwelioittes käsiin annettu on, sen he tekewät.

17. Ia he kokoisit. rahan, joka HERmn
huonesta löytty oli; ja annoit sm teettaille ja
tekiöille.

18. Niin Saphan ktriotttaia ilmoitti Ku-
ningalle sanoden: Hiltia Pappi andoi minulle
yhden kirjan. Ia Saphan luki siitä Kunin-
gan edesä.

19. Ia kosta Kuningas kuuli lain sanat,
rewäis» hän waattensa.

20. Niin Kuningas täffl Hiltian jaAhita-
min Saphanin pojan, jaAbdonin Mitan po-
jan, jaSaphanin tirioittajan, jaAsajan Ku-
ningan palwelian, ja sanoi: »Kun. ~5 12.

21. Mengät ja kysytät HERmlda Minun
edestäni, ja niiden edestä tuin wiela Mnet o-
wat Ismeissä ja ludasa, kirjan sanoista
ta löytty on; sillä HERmn wiha on hirmua
nm joka meihin on syttynyt, ettei meidänHsamme yle pitänet HERmn sanaa/ ja tehnet
niinkuin tasa kirjasa kirjoitettu on: . i .i

22. Niin Hiltia meni niiden kansa, jotta
Kuningalda lähetetyt olit, Prophttissan Hul-
dan, Sallumin Takehathin pojan,
pojanpojan/, waatettm kOtiän emännän t»)-
-gö, jotäi asui töisMa puolella lerusalemisa:
japnhuit sitä hänen kansans. , .: . 1
> 23. Ia hän sanoi heille: näin sano HERmIsraelin Jumala: sanotat sille miehelle, jota
teidän minun tygöni lähettänyt on:

Nain sano HERm: katzo, minä / saa-
tan onnettomudm tämän paikan päälle, ja
hänen asulvaistens p äälle, sa kaiM kirouxet',
jotka siinä tirjasa kirjoitetut owat, ioka lu-
dan Kuningan edesä luettin.

'

3 Mos. 26: 14, »e. 5 Mos. -8: 15, «.

25. Että he owat hyljännet minun ja suitzut-
tanet iviemille jumalille, wihoittaxms minua
kaikilla heidän kättensä töillä, ja minuv wi-
bani sytty rämän paikan päälle, ja: ei pidä
sammutcitaman.

26. Ia teidän pitä näin sanoman ludan
Kuningalle, joka teidän lähettänyt on kysy-
mään HERralda: näin sano HERra Israelin
Jumala, naista sanoista jotkas kuulit.

27. Että sinun sydämes on pehminnyt, ja
sinä olet sinus nöyryttänyt Jumalan edesä ,kostas hänen sanansa kuulit tätä paikkaa was-
tan ja sen asuwaisia wastan, ja olet itzes non,
ryttänyt minun edesäni: repinyt waattes, ,a
itkenyt minun edesäni ; niin minä myös olen
sinua kuullut, sano HERra.

28. Katzo, minä kokon sinun Isäis tygö,
ettäs kootan sinun hautaas rauhasi», ettei si-
nun silmäs pidä näkemän kaikke sitä onnetta
muutta, kuin minä tämän paikan päälle ja
hänen asuwaistens päälle saatan. Ia he sanonsen Kuningalle jällens.

m. 29. Niin Kuningas lähetti, ja kokois
kaikki wanhimmat Juvasta ja Jerusalemista.

2 Kun. 2;: i.

3<5. Ia Kuningas meni ylös HERran huo-neseen, jakaikki ludan miehet ja Jerusalemin
asuwaiset, ja Papit, ja Lewitat, ja kaikki
Klnisa sekä suuret että pienet: ja luettin hei-dän korwainsa kuulden kaikki liiton kirjan sa-
nat, joka oli löytty HERran huonesta.

31. Niin Kuningas seisoi siallansa, ja teki
liiton ' HERran edesä, että heidän piti wael-
daman HERran jälken, ja pitämän hänen
käffy.nsä , todistuxens. ja säätynsä kaikesta sy-
dämestäns, jakaikesta sielustansa: ja tekemän
kaikkein liiton sanain jälken , kuin owat kir-
joitetut tasa kirjasi,. ' Jos. 24: 25.

32. Ia hän andoi seisoa kaikki kuin olit-letrusalemisa jaBenlaminisa: Ia Jerusalemin
asuwaiset teit Jumalan, heidän Isäins Ju-malan liiton jälken.

33» Ia losia otti kaikki kauhistuxet pois,
kaikesta maasta kuin Israelin lasten oma oli,
ja waati kaikkia kuin Israelista löyttin, pal-
welemaan HERraa heidän Jumalalansa:kaikkena hänen elinaikanans ei he luopunet
HERrasta heidän Isäinsä Jumalasta.

35 Luku.
~ losia anda pitä pääsiäistä, v. Mene sotaanpharao Nekota wastan, haawoitetan jakuole.Uuu i- Ia
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I. stza losia piti lerusalemisa Pääsiäistä

HERralle : ja he teurastit Pääsiäisen
neljändenä päiwänä toistakymmendä, ensim-
mäisellä Kuulla. 2 Mos 1:: 6. 2Kun. 2,: 21.

2. Ia hän asetti Papit wartioihinsa: ja
wahwisti heitä wirkaansa HERran huonesa.

3. Ia hän sanoi Lewitaille, jotka koko Is-
raelia opetit, jaHERralle pyhytetyt olit: pan-
gat se pyhä Arkki huoneseen, jonga Salomo
Dawidin poika Israelin Kuningas on raketa
andanut, ja ei teidän pidä sitä kandaman tei-
dän olallanne. Niin palwelkat nyt HERraa
teidän Jumalalanne, jahänen Kansaans Is-
raelia.

4. Ia »valmistakat teitänne teidän Isäinne
Huonen järjestyxen jälken; niinkuin se on kir-
joitettu Dawidilda Israelin Kuningalda, ja
niinkuin se on kirjoitettu hänen pojaldansa Sa-
lomolda.

5. Ia seisokat Pyhäsi», Isäin huonen järjes-
tyxen jälken, teidän »veljeinne seasa, jotka o-
wat Kansasta syndynet: ja Lewitain Isäin
huonen järjestyxen jälken.

6. TeurastakatPääsiäinen ja pyhittäkät tei-
tänne, walmistakat myös teidän »veljenne, te-
kemään HERran sanan jälkenMosexen kautta.

7- Ia losia andoi ylönnysuhrixi* yhteisen
Kansan edestä karitzoita ja woylia, (kaikki
Pääsiäisen niille kuin läsnä olit,) kolmekym-
mendä tuhatta ; niin myös kolme tuhatta här-
kää. Ia nämät olitKuningan hywydestä.

* l. ,0: ,4.

8. Ia hänen Päämiehens annoit myös mie-
lellänsä Kansan edestä, ylönnyxexi Papeille ja
Lewitaille, (kuin olit: Hilkia, Sakaria jale-
hiel Päämiehet Jumalan huonesa, Papeille
annoit he) Pääsiäis uhrixi, kaxi tuhatta ja
kulssizsataa (karitzata jawohlaa); niin myös
kolme sataa härkää.

9. Mutta Kanania jaSemeja, jaNetha-
neel hänen weljensä, ja Hasabia, lejel jalo-
sabad Lelvitain ylimmäiset, annoit ylönnyxen
Lewitaille Pääsiäis uhrixi, wiisi tuhatta (kari-
tzata jawohlaa); niin myös wiisi sataa härkää.

10. Ia niin palwelus asetettin: jaPapit sei-
soit siasansa, ja Lewitat jarjestyxesänsä, Ku-
ningan kästyn jälken.

ii. Ia he tmmstitPääsiäism: jaPapitpriis-
totit niiden weren, ja Lewitat otit pois nahan.

12. Ia he eroilit polttouhrin andaxensa I-säin huonetten järjestyxen jälken yhteiselle jou-
kolle, uhmtta HERralle, niinkuin kirjoitettu
on Mosexen kirjas: Niin teit he myös härkäinkansi».

13. Ia he paistit Pääsiäis lamban tulella,
lain jälken: mutta pyhitetyn keitit he padossa,
katliloisa ja pannussa, ja teit sen kiirusti tan-
ten taitelle Kansalle.

14. Sitie »valmistit he itzettmsä ja Papeille:
sillä Papeilla Aaronin pojilla oli tekemistä polt-
touhrin ja lihawuden kansi», haman yöhön äi-ti : sentähden Lewitain piti itzellmsä ja Papeil-
le Aaronin pojille jotain »valmistaman.

15. Ia weisajatAsaphin lapset seisoit siasansaDawidin kästyn jälken, ja Asaphin ja Hema-nin jaledithuninKuningan Näkiän: ja owen-
wartiat jokaitzen owen tykönä, eikä lähtenetheidän wimstänsa; sillä Lewitat heidän »veljen?
sä walmisti t heidän eteensä.

16. Niin oli kaikki HERmn valwelus toi-
mitettu sinä päiwänä pidettä Pääsiäistä ja uh-
rata polttouhria HERran Almrilla, Kunin-
gas losian kästyn jälken.

17. Niin pidit Israelin lapset, jotka siinäläsnä olit, Pääsiäistä siihen aikaan, ja hap-
pamattoman leiwän juhlaa, seitzemän päiwää.

18. Ei yhtän senkaltaista Pääsiäistä ollut
Israelisi, pidetty, niinkuin tämä, hamasta
Samuel PropheMn ajasta. Ia ei yxikänKu-
ningas Ismeissä ollut senkaltaista Pääsiäistä
pitänyt, kuin losia piti', ja Papit, Lewitat
jakoto Juda, ne tuin läsnä olit Israelista, ja
tuin asuit Jerusalemissa. '

2 Kun. 2,: 22.

19. losian waldakunnankahdexandena wu-
onna tolstakymmendä pidettin tämä Pääsi-
äinen.

tt. 20. Kaikkein'näiden jälken, kosta losia
oli walmistanut huonen, meni Nekö Egyptin
Kuningas sotimaan Karkemesta wastan Phra-
tin tykönä: ja losia meni händä wastan.

»Kun.23: 29.
21. Mutta hän lähetti sanan hänen tygönsä,

jakasti hänelle janotta: mitä minun on sinun
kansas tekemistä ludan Kuningas? en minä

tule
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tule sinua wastan tänäpänä, mutta sitä huo-
netta kuin soti minua «vastan. Ia Jumala on
sanonut, että minun pitä minuani riendä-
män: lakka tekemästä Jumalala «vastan, jo-
ka minun kansani on, ettei hän sinua hutu-

-22. Mutta ei losia täändänyt kasivojansa
hänestä, waan asetti itzens sotimaan hända
wastan, ja ei totellut Neton sanoja Jumalan
suusta: waan tuli sotimaan Megiddon kedolle.

23. Ia ambujat ambuisit Kuningas losia-
ta. IaKuningas sanoi palwelioillens : wietät
minua tästä pois: sillä minä olen sangen pa-
hoin haawoitettu.

24. Ia hänen palwelians otit hänen »vau-
nusta, ja panit hänen toiseen waunuunsa , ja
«veit hänen Jerusalemiin: Ia hän tuoli ja hau-
dattin Isäins hautoin': Ia toto Juda ja Je-

rusalem s itkit losiata. '
2 Kun. 23: 30.

Zak. i,: 'ii. -Z- Wal. w. 5: 15, 16.
25. Ia Jeremia itki losiata, ja kaikki lau-

lajat uuehet ja waimot murhedeit händä itku-
«virsilla haman tähän päiwään asti. Ia he
teit siitä tawan Israelisi»: katzo, se on kirjoi-
tettu walitus wirsisä. 2 Kun. 22: 1, »e.

26. Mitä mälosiasta sanomista on, ja hä-
nen laupiudestansa kirjoituxm jälken HERran
Laisi».

27. Ia hänen teoistans ensimmäisistä ja »vii-
meisistä: katzo, se on kirjoitettu Israelin ja
ludan Kuningasten kinasi».

36. Luku.
1. loahas, lojakim, ja lojakin ludan Nu-

»ingat, joutuwat fangiuteen. n. Zidekia lo-
petta ludan waldakunnan jumalattomudella.
»ii. Jerusalem Lemplinensä häwitetän, ja jäänet
Ransasta wiedän Babeliin. iv. Babelin fagiu-
desi» owat he 70. ajastaikaa.
l. l>a maan Kansa otti loahaxen losian po-

<>) jan, ja teit hänen Kuningaxi Isänsäsiaan Jerusalemiin. 2 Kun. 22: ,0.

2. Kolmen wuotinen kolmattakymmendä
oli loahas tullejansa Kuningaxi: ja hallitzi
kolme Kuukautta lerusalemisa.

3. Sillä EgyptinKuningas pani hanen pois
Jerusalemista: ja sakoitti maan sataan lenvis-

tään hopiata, ja leiwistään kuldaa.
»Kun. 23: 3;.

4- Ia Egyptin Kuningas teki Eliakimin
hänen »veljensä, ludan ja Jerusalemin Ku-
ningaxi, ja muutti hänen nimms lojatimixi.
Mutta Nekö otti hänen »veljensä loahaxen,
jawei Egyptiin.

5. Wiiden wuotinenkolmattakymmsndä oli
lojakim luisissansa Kuningaxi, ja hallssi yxi.
toistakymmendä wuotta lerusalemis'': ja teki
pahaa HERmn hänen lumalans edesä.

'

2 Kun. 23: 36.
6. Ia NebukadNezar Babelin Kuningas

meni händä wastan, sitoi hänen taxilla wasti-
kahleilla »viedäxensä Babeliin.

7- Ia NebukadNezar wei muutamitaHER-ran huonen astioitaBabeliin: japani Ne Tem-pliinsä Babelisa.
8- Mitä muuta lojakimista sanomista on,

ja hänen tauhistuxestansi» tuin hän teki, ja ha-nesä löytti oli: katzo, ne owat kirjoitetut Is-
raelin jaludan Kuningasten kirjasa. Ia hä-
nen poikans Jojakin tuli Kuningaxi hänen
siaansa.

9. Kahdexan (a) wuotinen oli Jojakin tul-
issansa Kuningaxi', ja hallitzi kolme Kuukautta
jakymmenen päiwää Jerusalemisi»: ja teki pa-
haa HERmn edesä.

(2) tämä ikä ymmärretû kuin hän Isäns eläisä ja
Isänsä kansa nipeis hallitzemaan: mutta 1 Kun. 24: 8.
Ktttan ft ikä jolla hän prin otti hallituxen wastan.

iO. Kosta »vuosi kulunut oli, lähetti Nebu-
kadNezar ja andoi hänen tuoda Babeliin, kal-
listen HERmn huonen astiain kansa: ja teki
Zidekian hänen «veljensä ludan ja Jerusale-
minKuningaxi. «

11.11. Phden wuotinen kolmattakyiummdä
oli Zidekia tullesansi» Kuningaxi: ja hallitzi y-
xitoistakymmendä wuotta Jerusalemisi».

2Kun. 24: ,8. Icr. 37: 1. 1.52:1.
12. Ia teki pahaa HERran hänen luma-

lans edesä: ja ei nöyryttänyt itziansä Prophe-
Mn Jeremian edesä, jota puhui HERran
suusta.

13. Hän luowui myös NebutadNezarista
Babelin Kuningasta, jota händä Jumalan
kautta wannottanut oli; ja tuli uppiniskaisen

jaUuu 2
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jakowetti sydämänsä, niin ettei hän ollengan
tahtonut itziäns käändä HERran Israelin Ju-
malan tygö. Hes. 17: 28.

14. Ia kaikki Pappein Päämiehet jaKansa
teit myös syndiä suuresti kaikkinaisten pakanoit-
ten kauhistusten jälken: ja saastutit HERranhuonen, jongahän oli pyhittänyt Jerusalemisi».

ls. Ia HERra l>eidän Jumala
läheni heidän warhain ja usiasti
fanans saanajainkaurra : sillä hän armah-
ti dansans jamajansa päälle.

16. Mnna he pilkkaisit Jumalan lähe-
tys sanoja , ja kayoir hänen sänans ,

ja haroäisir hänen propherairansa ; siihen-
asti että HERranrvlha kaftvoi hänensans päälle, niin errei heillä enämbi paran-
nusta ollur.

in. 17. Niin hän saatti heidän ylitzens Kal-
derein Kuningan, jahän andoi tappa heidän
nuorukaisensa miekalla heidän Pyhänsä huone-sa, eikä armahtanut nuorukaisia eli neitzeitä,
taikka »vanhoja eli ijällisiä Isiä : kaikki andoi
hän hänen käteensä.

18. Iakaikki Jumalan huonen astiat suuret
ja pienet, ja HERran huonen tawarat, Ku-
ningan ja hänen Päämiesten tawarat: ne kaik-
ki wei hän pois Vabeliin. 2 Kun. 25: 13, v.

19. Ia he poldit Jumalan huonen, ja ku-
Toisen Aika Kirjan loppu.

Esran Kirja

kistitlerusalemin muurin : ja kaikki heidän kor-
jat huonensi» poltettin tulella, niin että kaikkiheidän kallit kalunsa hukutettin.

20. Ia ne jotka olit miekalda pääsnet, wie-
tin Vabeliin : ja he olit hänen ja hänen poi-
kains orjat siihenasti että Persian waldakunda
hallitzi.

iv. 21. Että täyteläisin HERran sima pu-
huttu Jeremian suun kautta , ja siihenasti sai
maa kyllä Sabvathinsa: sillä koko häwityxen
aikana oli lepo , siihenasti kuin seitzeniänkym-
mendä * ajastaikaa täytettin.

' Icr. 25: 12, l. 29: ,c>.

22. Mutta ensimmäsnä Persian Kuningan
Korexen wuonna, ( etta täyteläisin HERransana sanottu Jeremian suun kautta,) herättiHERra Korexen Persian Kuningan hengen,
että hän andoi kuulutta koko waldakunnasim-
si», niin myös kirjoitusten kautta *, jasanoi:

' Esl-.i: ..

23. Näin sano Kores Persian Kuningas:
HERra taiwan Jumala on andanut minulle
kaikki »valdakunnat maalla, ja on kästenyt
minun rakenda hänellens huonen lerusalemisa,
joka on ludaasa: kuka nyt on teidän seasanne

kaikesta hänen Kansastansa ? HERra hänen
Jumalansa olkon hänen kansans! ja hän men-
gön sinne ylös.

Josa Kirjoitetan:
6 «WnWss OyrM ellKWs hän oli saanut Babelin waldakunnan, anba luba-

l»tset niennä koM'räkendamaan lerusalemitt Templiä; jottakaikki, niin«wnd» kpm Heitä M,'rupe-
wat kap. 2<.'3.

»i. Että ludalosten wihainiehet kandawat heidän päällensä Kuningas Arthahsasthan edesä; joka lieldä
heitä sitä rakendamasta, tap. 4.

«i. Lltä Haggai ja Sakaria HERran Prophetat, neuwowat heitä aikaa ottain taas rokendamaan: ja
tosia maan Herra o!i siitä kirjoittanut Kuningas Dariuxen tygö, niin hän kaste lujasti rakenda. Jonga he
myös paältäwät, kap, 5. e>.

IV. Ku!nga Efta muiden Babelil» jäänyiten ludalaistenkansa, owat saanet Darilis Nriaxerxes kongima-
nlrielda luwan memi.ixensi Jerusalemiin, asettamaa» Jumalan palwelusta ja hallitus wirkaansa. Judalaiset
wa!ulan>ac hänen cd.sänft,, olew.ms sekoitetut pakanoitten kansa, ja heilläns olewan paka»»allifet emännät,
jolta he Eftan lästy» jalten hcistans ewlttawat, kap. ?. lj. y. ic>.

i. Luku.
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1. Luku.

i. Rores eli Syrus persian Runingas päästä
ludalaiset Babelin fangeudesta kotiansa leru<
salen,»». « Juvalaiset lähtewät matkaan, m.
Ottawat ne sinne wiedyt HERran huonen as-
tiat myötänsä.
i. nsimmäisnä Koreren Persian Kuningan

wuonna, että HERran sana täytetäi-
sin ', jota oli puhuttu Jeremian suun

tantta; herätti HERra Korexen Persian Ku-
ningan hengen kuuluttamaan koko waldakun-nasansa, ja myös tirjoituxella f, sanoden:
' Icr. 25: 12. l. 29: 10. -s 2 Aika K. 36: 2,.

2. Näin sano Kores Persian Kuningas:
HERm taiwan Jumala on andanut minulle
kaikki maan waldakunnat, ja on kästenyt mi-
nun mkenda hänellensä huonen Jerusalemiin,
joka on ludasa.

z. Kuka on teidän seasanne kaikesta hänen
Kansastansa? hänen Jumalansa olkon hänen
kansans! ja hän mengön Jerusalemiin, joka
on ludaasa: ja mtmdatan HERran Israe-
lin Jumalan huonen', se on Jumala kuin Je-
rusalemisi, on. s ' Esi. 4:3. f Ps- 76.- 2,3.

4. Ia kaikkia jääneitä kaikisa paikoisa kusi»
he muukalaisna owat, pitä mielelläns autetta-
man sen paikan Kansalda hopialla ja kullalla,
eawamlla ja juhdillaJumalan huoneseen, kuin
on Jerusalemisi».

11.5. Niin walmistit itzens Isäin päämiehet
ludasta ja Benlaminista, niin myös Papit
ja Leivität, kaikki jotka Jumalan Hengi ke-
hoitti menemään ylös, mkendamaan HER-
ran huonetta, kuin on Jerusalemisi,.

6. Ia kaikki jotka olit heitä ymbärins, wah-
wistit heidän kätensä hopia ja kuldaastioilla,
tawamlla ja juhdilla jakatteilla kaluilla; pai-
tzi sitä kuin he mielelläns uhraisit.

iv. 7. Kuningas Kores myös toi HERran
huonen astiat; jotka NebutadNezar oli otta-
nut Jerusalemista, japannut jumalansahuone-
seen.' '

2 Ku». 12. 1,25:14.
2MaK. 36:7. Esr. 5: 14.

8. Mutta Kores Persian Kuningas otti ne
ulos mhanhaldian Mithridatin käden kautta;
joka ne luki ludan Päämiehelle Sesbazarille.

9- Ia tämä on heidän lukunsa? tolmetym-

menda kuldamaljaa, tuhannen hopiamaljaa,
ja yhdexänkolmattakymmendä meistä.

io. Kolmekymmendä kullaista kuppia, ja
niitä toisia hopiaisia maljoja neljäsataa jakym-
menen, jamuita astioita tuhannen.

11. Niin että kaikkia astioita, sekä kullasta,
että hoplasta, oli wiisi tuhatta ja neljä sataa:
ne kaikki wei Sesbazar niiden kansa, jotka
Babelin fangeudesta menit Jerusalemiin.

2. Luku.
». L.uetellan ne kuin 70. ajastajan perästä pa-

laisit Babelista Jerusalemiin, n. Ne palkolliset
ja juhdatkuin he myötänsä toit. «i. päämiesten
lahjoitus tulduansa, rakennuren tawaraxi: Rcm-sa sioittawat iyens Naupungeihinsa.
i. «>ämät owat maakunnan lapset kuin läxit

fangeudesta, jotka NebukadNezar Ba-
belin Kuningas oli »vienyt Vabeliin : ja tulit
Jerusalemiin ja ludaan jällens, kukin Kau-
pungiinsa.

2. Jotka tulit Serubabelin, lesuan, Ne-
hemian, Seraja», ,Reelian, Mardokain, Bil-san, Misparin, Vigiwain,Rehumin jaBae-
nan kansi» : Tämä on IsraelinKansan miesten
O) luku:' 'Nch. 7:5, 6.

(2) nimittäin, päämiesten.
z. Parexen lapset, kaxi tuhatta, sata ja

kaxikahdexattakymmenda.
4. Sephatian lapset, kolmesataa, ja kaxi

kahdexattakymmendä.
5. Arahn lapset, seitzemän sataa, ja wiisi-

kahdexattakyMmendä.
6. Pakat Moabin lapset, lesuan jaloa-

bin lasten seasa, kaxi tuhatta, kahdexan sataa,
ja kaxitoistakymmendä.

7. Elämin lapset, tuhannen, kaxisataa, ja
neljäkuudettakymmendä.

8. Zathun lapset, yhdexän sataa, ja wiisi-lviidettäkymmendä.
9. Zakain lapset, seitzemän sataa, jakuusi-

kymmendä.
io. Banin lapset, kuusi sataa, jakaxiwii-

dettakymnttndä.
11. Bebain lapset, kuusisataa, ja kolme-

kolmattakymmenvä.
Uuu 3 12. Az-
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i2. Azgadin lapset, tuhannen, kaxisataa ja

kaxikolmattatymmendä.
13. Adonitamin lapset, kuusisataa, jatuu-

siseltzemättäkymmendä.
14. Bigewain lapset, taxi tuhatta ja tuusi-

kuudettatynimmdä.
15. Adin lapset, neljä sataa ja neljäkuudet-

takymmendä.
16. Aterin lapset lehistiasta, yhdexänkpm-

lnendä jakahdexan.
17. Bezain lapset, kolme sataa ja tolmetol-

»nattatymmendä.
18. lomhn lapset, sata ja taxitoistakyni-

mendä.
19. Hasumin lapset, taxi sataa ja tolme-

tolmattatymmenda.
20. Gibbarin lapset, yhdexäntymmmdä ja

»viisi.
21. Bethlehemin lapset, sata ja tolmetol-

»nattatymmendä.
22. Nethophan miehet, tuusikuudettakym-

«nendä.
23. Anathotin miehet, sata jakahdexankol-

mattatymmendä.
24. Asmawethin lapset, taxiwiidettatym-

«uendä.
25. KirjathArimin lapset, Kephiran ja Be-

rothin, seitzemän sataa ja tolmewiidetlätym-
menda.

26. Raman jaGabaan lapset, tlmsi sataa
jayxikolmattakymmendä.

27. Mikman miehet, sata jakaxikolmatta-
kyNlNiSNdä.

28. VethElin ja Äin miehet, taxi sataa ja
tolmetolmattakymmendä.

29. Nebon lapset, taxikuudettakymmendä.
30. Magbixen lapset, sata ja tuusituudetta-

tymmendä.
zi. Toisen Elämin lapset, tuhannen, taxi-

sataa ja neljäkuudettakymmendä.
32. Harimin lapset, kolme sataa ja tari-

tymmendä.
33. Lodin, Hadidin ja Onon lapset, seitze-

män sataa ja wiisikolmattatymmendä.
34. lerihon lapset, kolmesataa ja wiisiwii-

dettäkymmendä.
z;. Senaan lapset, kolme tuhatta, kuusi sa-

taa ja kolmekymmmdä.

36. Papit: ledajan lapset lesuan huones-ta, yhdexän sataa ja kolmekahdexattakym-
lnendä.

37. Immerin lapset, tuhannen ja taxikuu-dettakymmendä.
38. Pashurin lapset, tuhannen, taxi sataaja seitzemänwildettätymmmdä.
39. Harimm lapset, luhannen ja seitzemäntoistakpmmendä.
40. Lewimt: lesuan jaKadmielin lapset,

Hodalvian lapsista, neljätahdexattakymmendä.
41. Weisajat: Asaphin lapset, satajakah-dexaykolmattakymmendä.
42. Owmwarliain lapset: Salumin lapset,

Aterin lapset, Talmonin lapset, Akubin lap-
set, Hatitan lapset ja Sobain lapset, kaikki-ans sata jayhdexän neljättäkymmendä.

43. Nethinimit: Zihahn lapset, Hasuphan
lapset, Tabaothjn lapset.

44. Keroxen lapset, Siehan lapset, Pado-
nin lapset.

45. Lebanan laplet, Hagaban lapset, Ak-
kubin lapset.

46. Hagabin lapset, Samlain lapset, Ha-nanin lapset.
47. Giddelin lapset, Gaharin lapset, Rea-

jan lapftc.
48. Nesinin lapset, Nekodan. lapset, Gaza-

min lapset.
49. Usahn lapset, Passmhn lapset, Bessaihnlapset.
50. Asnan lapset, Meunnimin lapset, Ne-

phujssmin lapset.
51. Bakbukin lapset, Hakuphan lapset, Hac-

hurin lapstl.
52. Bazeluthin lapset, Mehidan lapset, Har,san lapset.
53. Barkoxen lapset, Sisseran lapset, Tha-

mahn lapset.
54. Neziahn lapset, Hathiphan lapset.
55. Salomon pallvelialn lapset: Sotain

lapset, Sopherethin lapset, Perudan lapser.
56. laelan lapset, Darkonin lapset, Gid-

delin lapset.
57. Sephathian lapset, Hattilin lapset, Po-

teretlM lapset Zebaimista, Amin lapset.
;3. Kaikki Nethlmmlt ja Salomon palwel-

Mll
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jäin lapset kolme sataa, vhdexänkymmendä ja
kaxi.

59. Nämät myös menit sinne ylös Mithe-
listä, Melasta, Thelharsasta, Kerubista, Ad-
Vonista ja Immeristä; jotka ei tietänet Isäins
huonetta sanoa jasiemendänsä, jos he olit Is
raelista.

60. Delajan lapset, Tobian lapset, Neko-
dan lapset, kuusi sataa ja kaxikuudettakym-
mendä. .

61. Ia Pappein lapsista: Habaian lapset,
Hakoxen lapset; Varsillain lapset, joka ott,
itzellens emännän Barsillain Gileaditerin tyt-
tärisiä, jakutzuttin heidän nimellänsä.

62. Nämät etzeit heidän sukukundans pol-
wiluku kirjaa, ja ei sitä löytty, sentähden he
pandin pois pappeudesta.

63. Ia Hathirsatha sanoi heille: ettei hei-
dän pitänyt syömän siitä kaikkein pyhimmästä,
ennenkuin Pappi seisois walkeudes ja täydelli-
syvesä. 2Mos.2B!'c>. 4M05.27:2i. Neh.7:6^.

64. Koko joukko yhteen oli kaxiivlidettäkym-
mendä tuhatta, kolme sataa ja kuusikymmen-
dä. Nch. 7: 66.

11. 65. Paitzi heidän pallvelioitans ja piiko-
jans, joita oli seitzemän tuhatta, kolme sataa
ja seihemäniieljättäkymmendä : ja heillä oli
»veisaita miehiä ja waimoia, kaxi sataa.

66. Seitzemän sataa ja kulisineljättäkym-
niendä heidän hewoistansa: kaxi sataa ja »vii-
siwiidettäkynimendä heidän Muuliansa.

67. Neljä sataa ja miisineljättäkymmendä
heidm, Kameliansa: kuusi tuhatta, seitzemän
salaa, ja kaxikymmendä aasia.

m. 68. Ia monikahdat Isäin Päämiehistä,
kosta he menit HERran huoneseen, joka on
lerusalemisa; uhraisit hywällä mielellä Ju-
malan huoneseen, raketta sitä paikallensa.

69, Ia he annoit »varansa jälken rakcnnu-
xen tawaraxi, yhdenseitzemättäkymmenda tu-
hatta kuldapenningitä (2), ja »viisi tuhatta lei-
wistätä hopiata, ja sata Papin hametta.

(») s 0. dlakma.
70. Niin Papit, Lewitat, ja muutamat

Kansasta, »veisajat, ja owenwartiat ja Nechi-
niililt asuit Kaupungeisansa: ja koko Israeli
myös Kaupungeisansa.

Z. Luku.
1. lesua ja Serubabel rakendawat polttouh

rin Altarin: lehtimajan juhlaa pidetän: ra-
kennuxen aineita toimitetan. n Lempiin pe-
rustus lastetan iloiten; ja moni jota endisen
Lempiin näki, itte.
i. «Oosta ssitzemäs Kuukausi oli tullut, ja Is-
"> Melin lapset olit Kaupungeisansa ; tuli

Kansa totoon niinkuin yxi mies', Jerusale-
miin. Duom. 2°: i. Rch. 8: ~

2. Niin nousi lesua losedekin poika, jaPa-
pit hänen «veljensä, ja Serubabel Smlthielin
poika' ja hänen «veljensä, jarakensit Israelin
JumalanAltarin; uhmtaxensa sm päällä polt-
touhria, niinkuin kirjoitettu on M »sexen, Ju-
malan miehet», laisa.s ' Match, i: ~.

f sMss. «: 14.
3. Ia he lastit Altarin perustuxmsa päälle,

waikka he pelkäisit sen maan Kansoja: ja he
uhraisit sen päällä HERralle polttouhria, a-
mulla ja ehtolla. 4 Mos. 28: 3, 4.

4. he pidit Lehtimajan juhlaa, niinkuin
kirjoitettu on*: ja teit polttouhria jokapäiwä,sen lugun jälken kuin tapa oli, kutakin päiwä-
nänsi». '

3 Mos. 2Z: 34. 4 Mos 2Y: ,2, ,3.
5. Senjälken alinomaisia polttouhreja, ja

uden Kuun, jakaikkein HERmn inhlain py-
hilettyin, jakaikkinaisia mieliuhreja, kuin hehywällä mielellä teit HERralle. Neh. ,0:;,.

6. Seitzeluännen Kuukauden ensimmäisnäpäiwänä rupeisit he uhmmaanHEßralle polt-
touhria; mutta ei HERran Templin pvnistus
ollut «vielä lastcltu.

. 7- Ia he annoit kiwenhakkaille ja taittuval-
le työwäelle rahaa; ,a ruokaa ja juomaa, ja
öljyä Sidonialaisllle ja Tyriläisitte, etla he
toisit heille Sedripuita Libanonista laphonm
mena myöden, Korexen Persian Kliningan
suomasta. -

11. 8. Mutta toisna wuonna sittekuin he tu-
lit Jerusalemiin, HERran huonen tygö, tois-
na Kuukautena; rupeis («) Serubabel Sml-
thielin poika, ja lesua losedekin poika, ja
muut heidän jäänet «veljensä. Papit ja Lewi-
tat, ja kaikki kuin fangmdesta tulit Jerusale-
miin: ja panit kahdenkymmenen ajastaikaiset
ja «vanhemmat Leivität, HERmn huonen ty-

öt.
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ön teettajixi. (») Nimittäin , laskemaan perustusta.

9. Ia lesua seisoi poikinens ja wcljincnsä,
jaKadmiel poikinensa, ja ludan lapset, niin-
kuin yxi mies teettämäsä työwäke HERran
huonesa: Henadadin lapset poikinens, ja Le-
witat heidän weljensä.

io. Ia kosta rakendajat lastit HERran
Templin perustuxen , asetit he Papit puetettu-
na, waffitorwein kansi», ja Lewitat Asnphin
pojat kandeleilla, kiittämään HERraa Da-
widin Israelin Kuningan sanoilla.

11. Ia he »veisaisit wuorottain ylistäifans ja
klittäisans HERraa, etta han on hywä »a hä-
nen laupiudens pysy ijankaikkisesti Israelin yli-
tze: Ia kaikki Kansa huusit korkiallc» anella,
ja kiitit HERraa, että HERran huonen pe-

rustus oli laskettu. Ps l?6: i.

12. Multa moni »vanhoista Papeista, ja
Lewitaista ja Isäin päämiehistä, jotka olit
nähnet ensimmäisen huonen perustuxellansiuniin
myös tämän huonen heidän silmains edesä, it-
kit suurella anella: ja moni huusi korkialla a-
nella ilon tähden.

13. Että se huuto oli niin suuri , ettei Kan-sa eroittanut ilon ändä itkun anestä: silläKan-
sa huusi korkialla anella, etta se ani kauwas
kuului.

4. Llwu>
i Samarialaiset pyytäwat, waan ei saa lu-

paa rakenda Juvalaisten kansa Lempliä; sen-
tähden cstärvät he sen rakennuxen juonilla Ro°
rcxen aikana, li. Sitte saawat he kirjoitllxe,»
kautta Arthahsastan estanlään sitä, Dal-mxen
hallituxeen asti.
i.H>utta kosta wjj

hamiehet tuuljf, ettft ne.jota fapgiu-
xesta olit lähtenet, rakensit.HEZirälle.lsraelin
Jumalalle Templiä. .>, l i

2. Tulit he Zerubabelin ja Isäin Päämies-,
tm tygö, ja sanoit heille f, me,Mkmnamme
teidän kansanne; sillä me chimM teidän lu-
malatanne niinkuin tekin, ja emme ole sitte
uhrannet (H kuin AsserHaddon Assurin Ku-
»»ingas meidän tänne wei.

(a) Nimittäin, wleraille jumalille.
3. Mutta Zerubabel jalesua ja »nuut'ls-

raelin Isäin Päämiehet wastaisit: et sowi tei-

dän ja meidän raketa meidän Jumalallemme
huonetta; mutta me rakennam yxin HERral-
le Israelin Jumalalle huonen, niinkuin Kores
Persian Kuningas meidän kasti. !.,-,. l. 5:,,.

4. Niin sen maakunnan mäki esti ludanKansan kädet, ja peljätti rakendamasta:
5. Ia palkkaisit Neuwonandaita heitä »vas-

tan, estämään heidän neuwoansi»; niinkauwan
kuin Kores Persian Kuningas eli, DariuxenPersian Kuningan waldakundaan asti.

11. 6. Mutta kosta Ahasiverus tuli Kuninga-
xi, hänen waldakundans alusi»; kirjoitit hekanden ludan ja Jerusalemin asujamia was-
tan.

7. Ia Arthahsasthan aikana, kirjoitti Vis-
lam, Mittidates, Tabeel ja muut heidän seu-
rastans Arthahsasthan Persian Kuningan tygö.
Ia kirja oli kirjoitettu Syrian kielellä, ja tul-
kittu Syrian kielellä.

8. Rehun» Kantzeleri ja Simsai kirjoittaja
kirjoitit kirjan lerusalemita wastan Kuningas
Arthahsasthan tygö , näin.

9. Rehun» Kantzleri ja Simsai kirjoittaja,
ja muut heidän kansaweljensäDinasta,Aphar,
satkajasta ja Tarplatasta, Persiasta, Arakas-
ta, Babelista, Susanista, Dehasta ja Elä-
mistä.

io. Ia muut, Kansat jotka.se suuri jarulul-
si» Asnaphar toi tänne, ja pani heidän asu-
inaan Samarian Kaupungeihin: ja ne muut
toisella puolen »virtaa , sillä ajalla.

11. Ia kirja jonga he lähetit Kuningas Ar-
thahsastahn lygö, oli näin kirjoitettu: Sinun
palwelias ne miehet kuin asinvat toisella, puo-
lella »virtaa, jotka siihen aikaan olit.

12. Se olkonKuningalle tiettäwa / että Ju-
valaiset jotka sinun tyköäs tulit meidän tygom-
me Jerusalemiin, rakendawat kapinallista ja
pahaa Kaupungita: ja oivat perustanet ja ko-
rottanet muurit.

, ,

13. Niin olkonnyt Kuningalle tiettäwa, et-
tä jos se Kaupungi raketan ja muurit peruste-
tan, niin ei he sinulle anna tullia, weroa, )a

ajastaikaista ulostekoa ; ja sinä wahingoitzet
Kulstngasten »veron.

14. Nyt siis, ?ctä meillä on rawindo («)

Kuningan huonesta, ei so»vi meidän nah»ä
Ku-
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Kuningan ylönkatzetta ; sentähden olemma me
lähettänet matkaan, ilmoitaxemme sitä Kunin-
aatle. (a)Kald. suola.

15. Ettäs etzisit Isäis Aikakirjoin, ja sinä
löydät niistä , jasaat tietä tämän oleman ka-
pinallisen ja »vahingollisen Kaupungin Kunin-
goille ia maakunnille , joka saatti jo »vanhasta
muutkin luopumaan; jongatähden myös tämä
Kaupungi on autiaxi tehty.

16. Sentähden me annamme Kuningan tie-
tä, että jos tämä Kaupungi raketan, ja mu»»-
rit tehdän; niin et sina toista puolda »virtaa
saa pitä.

.., .

17. Niin Kuningas lähetti wastauxen Nchu-
mille Kantzlerille jaSimsaille kirjoittajalle, ja
muille heidän kansaweljillens kuin Samarias
asuit; ja muille kuin toisella puolella wirran
olit: rauhaa tällä ajalla !

18. Lähetys kirja, jonga te meidän tygom-
me lähetitte, on luettu julkisesti minun edesäni.

19. Ia on »ninulda käsketty etzittä, ja on
löytty sen Kaupungin jo »vanhaan aikaan nosi
nenKuningoita wastan; ja luopunen, niinet-
tä kapina on siinä nosnut.

20. Ia että lerusalemis owat ollet wäke-
wät Kuningat, ja»valinnet kaikki toisella puo-
lella wirran; ja heille on annettu tulli, »vero,
ja ajastaikainen ulosteko.

21. Tehkät siis tämän kästyn jälken : estäkät
niitä miehiä rakendamasta Kaupungin, siihen-
asti kuin minä annan kästpn.

22. Niin kartakat teitänne erehdyxestä tasa
asiasi»: mixi semmoinen turmelus pidäis »vai-
vaa saaman, Kuningoille wahingoxi?

23. Kosta Kuningas Arthahsasthan kirja
luettinRehumin, Simsain kirjoittajan ja hei-
dän kansaweljeins edesä; menit he kiirusti Je-
rusalemiin Juvalaisten tygö, ja estit heidän kä-
siwarrella jawäkeydellä.

24. Silloin lakattin Jumalan huonen työs-
tä lerusalemisa ; niin että se jäiDariuxen Per-
sian Kuningan toiseen »vuoteen asti.

5. Luku.
i prophetaitten Haggain, jaZakarianneuwos-

ta, rupewat ludalaiset wastudejta Lempliä ra-
kendamaan. n. Heidän estäjHnsä kirjoittawat
Dariuxen tygö kysymyxen sim rakeNnuxen luwal-
lisudesta.

1. stza Prophetat, Haggai' ja Sakariasld>
<>) don poika, ennustit Juvalaisille jotka

olit ludasa ja lemsalemisi», Israelin Juma-
lan nimeen. 'Haag. i:i. f Zak. 1:1. l. 6: 13.

2. Silloin nousit Serubabel Smlthielm
poika, leswa losedekin poika, jarupeisit ra-
tendamaan Jumalan huonetta lerusalcmisi»;
ja Jumalan Prophetat heidän kansans, alit-
tain heitä.

3. Siihen aikaan tuli Thathnai heidän ty-
göns, jokaoli Maanherm toisella puoleen «vir-
ran, jaStarßosnai, ja heidän kansaweljmsä ;

ja sanoit näin heille: kuka teidän on kästenyt
mkenda tätä huonetta, ja näitä muureja pe-
rusta?

4. Nijn me sanoimma heille mitkä niiden
miesten nimet owat, jotka tätä rakennusta ra-
kendawat.

5. Ia heidän lumalans silmä tuli ludan
»vanhimbain päälle, ettei se heilda niinkauwa-
xi estetty, kuin sanoma mietin Dariuxen tygö:
ja lähetys kirja tuli sitä asiasta takaperin jäl-
lens.

11. 6. Ia kirja jonga Thathnai Maanherm
toisella puolen wirmn, jaStarßosnai, jahä-
nen tansaweljens Apharsadista, jotta olit toi-
sella puolen wirmn, lähetit Kuningas Dariu-
xen tygö.

7. Jane sanat jotka he lähetit hänen tygöns,
olit näin kirjoitetut: Kuningalle Dariuxelle,
( toiwotetan) taitte rauhaa!

8. Se olkon Kuningalle tiettäwa, että me
tulimmeludan maakundaan, sen taittein suu-
remman Jumalan huonen tygö; jasitä mke-
tan jaloista suurista kiwistä, hirret pannan sei-
niin, jatyö joutu ja menestyi heidän käsissänsä.

9. Niin me kysyimme wanhimmilda, ja sa-
noimme heille: kuka teille andoi kästyn mken-
da tätä huonetta, janäitä muureja perusta?

io. Me kysyimme myös heildä heidän ni-
mensä, andaxemme sinulle ne tietä: jame kirjoi-
timme niiden miesten nimet, jotka heidän Pää-miehens olit.

11. Ia senkaltaisen sanan he meille massaisit,
sanoden: me olemma taiwan jamaan Juma-
lan palweliat, jarakennamme tätä huonetta,
joka ennen monda wuotta oli mksttu, jonga

Xxx yxi
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yxi wäkewä Israelin Kuningas oli rakendanut
ja pannut ylös. 1 Kun. 6: 2.

12. Mutta sittekuin meidän Isamme wihoi-
tit ' taiwan Jumalan, andoi hän heidän Ne-
bukadNezarin käsiin, Kalderein Kuningan Ba-
belista: hän jaotti tämän huoen, ja wei Kan-san Babeliin. *2Ma K. ,6: ,6, 17.

i). Mutta ensimmäisnä Korexen Babelin Ku-
ningan wuonna, kasti Kuningas Kores tämän
Jumalan huonen raketa.

,'Aika K. )6: 21, 2;. Esr. 1:;.
14. Niin myös ne kuldaastiat ja hopiaastiat

kuin olit siinä Jumalan huonesa, jotka Nebu-
kadNezar otti Jerusalemin Templistä, ja wei
Babelin Templiin: ne otti Kuningas Kores
Babelin Templistä, jaandoi yhdelle Sesbazar
nimeldä, jonga hän pani heidän päämiehexen-
sä. l. 6: 5.

15. Ia sanoi hänelle: ota nämät astiat, me-
ne ja wie ne Jerusalemin Templiin, jaanna
Jumalan huone raketta paikallensa.

16. Silloin tuli se Sesbazar, ja lasti Ju-
malan huonen perustuxen lerusalemisa : ja sii-
tä ajasta niin tähän asti on siitä raketti», ja ei
ole wielä täytätty.

17. Nyt siis jos Kuningalle kelpa, niin an-
dakan etziä Kuningan tawarahuonesa joka on
Babelisa, jos se on kastetty Kores Kuningal-
da, heidän raketa tätä Jumalan huonetta kuin
on lerusalemisa: ja andakontästä astiastaKu-
ningan tahdon meidän tietä.

6. Luku.
1. Darius lsyta Roreren andanen luwan lu-

dalaisille rakenda Lempliä, jakieldä kowasti sitä
estämästä, ii. Lempii tule walmixi ja wihitän.m, pääsiästä pidetän.
i. 3V>iin Darius Kuningas kästi etziä Kantze-

liisä, Kuningan tawamhuonesi» Babe-
lisa.

2. Silloin löyttin Ahmethan linnasta, joka
on Medin maakunnasi», yxi kirja, josa oli näin
muistoxi kirjoitettu:

3. EnsimmäisnäKuningas Korexen wuonna,
kästi Kuningas Kores ' Jumalan huonm m-
keta Jerusalemisi», sixi paimxi josa uhmtan,
ja laste perustuxen : kuuttakymmmdä kynärä-

ta korkiaxi, ja kuuttakymmendä kynärätä le-wiän. ' !. 1: 2.

4. Kolme seinää wuolduista kiwistä, ja yxi
seinä uusista puista': ja että Kuningan huones-
ta pitä annettaman ylöopilämys.

*

1 K»M. 6: ,6.

5. Niin myös Jumalan huonen hopiaiset ja
kullaiset astiat, jotka NebukadNezar oli otta-
nut Jerusalemin Kirkosta, ja »vienyt Babcliin;
annetta ja «vietä jällens Templiin, Jerusale-miin, panda siallensa Jumalan huoneseen.

l. 1: 7. l. 5: 14.
6. Niin olkat nyt erinäns heistä, sinäThath-nai maan Herm sillä puolen «virtaa, ja sinaScharßosnai, ja teidän kansaweljmne Aphar-

sathista, te jotka oletta sillä puolen wirtaa.
7. Andakat heidän telidä työtä siinä Juma-lan huonesa; että Juvalaisten päämies ja hei-dän «vanhimbans saisit Jumalan huonen rake-

tuxi endiselle paikallensa.
8- Se on myös kästetty minulda, mitä lu-

dan wanhimmille pitä annettaman, että he ra-
kennaisit tämän Jumalan huonen, nimittäin:
että sille mäelle pitä juuri kiirusti ylöspitämys
annettaman Kuningan «veromlusta, sildä puo-
len »virran, ja ei heitä estettämän.

9. Ia mim tarwitan, kalpeja, ja oinaita,
ja karitzoita uhrixi taiwan Jumalalle, nisuja,
suoloja, wiinaa ja öljyä, Jerusalemin Pap-
pein tawan jälken; niin pitä heille annettaman
jokapäiwä ilman yhdetäkkän erehdystä.

io. Että he uhraisit taiwan Inmalalle ma-
kiata hajua: ja rukoilisit Kuningan ja hänen
lastens elämän edestä.

ii. Tämä kästy on minulda annettu, että
tukaikänäns nämät sanat muutta, hänen huo-
nestans pitä yxi hirsi rewäistämän, jota pitä
nostettaman ylös, ja hän siiben ripustettaman:
ja hänen huonens pitä lotaläjäxi tehtämän sen
työn tähden.

12. Jumala jota on nimensä pannut a«sumaan siinä s rappakon takki ne Runin,
rxar ja kansar, jorta ojcndawar karen»
muuttamaan raikta särkemään rära Ju-
malan huonerra, joka on Jerusalemisi». Mi-
nä Darius olen tämän ssyn andanut, ja se.
pim juurinopiasti tehtäinän.

11. 13. Sil-



11. 13. Silloin Thathnai maan Herra sillä
puolen wirtaa, jaStharßosnai ja heidän tan-
silweljensä; joiden tygö Kuningas Darius oli
lähettänyt, teit sen nopiasti.

»4- Ia Juvalaisten wanhimmat rakensit, ja
se menestyi, HaggainProphetan ja Satarian
Iddon pojan ennustuxen jälken: ja he rakensit
ja päätit sen Israelin Jumalan kästyn jälken,
jaKorexen, Dariuxen ja Arthahsasthan Per-
sian Kuningasten kästyn jälken.

is. Ia se huone päätettin täydellisesti kol-
mandeen päiwään asti Avarin Kuusta; joka
oli tuudendena Kuningas Dariuxen waldakun-
nan wuonna.

i6. Ia Israelin lapset, Papit, Lewitat, ja
muut jotka fangiudesta tullet olit, pidit ilolla
Jumalan huonen wihtimistä.

17. Ia uhraisit' tasa Jumalan huonen wih-
kimyxesa sata kalpeja, kaxi sataa oinasta, nel-
jä sataa karitzam, jakaxitoistakymmendä kau-
rista', toto Israelin syndein edestä, Israelin
sukukundain lugun jälken. ' l. 8: 35.

18. Ia asetit Papit »vuorollensa, jaLewitat
järjestyxellmsä, palwelemaan lumalata joka
on Israelisi»; niinkuin Mosexen kirjasi» on kirjoi-
tettu. 4 Mos. 3:6. l. 8: ?.

m. 19. Ia ne, jotka fangiudesta olit tullet,
pidit Pääsiäistä neljändenä päiwänä toista-
tymmendä, ensimmäisestä Kuukaudesta.

2 Mus. 12: 6.
20. Sillä Papit jaLewitat olit puhdistanet

itzens, niin että he kaikki olit puhtat niinkuin
yxi mies: ja he teurastit Pääsiäisen kaikkein
fangeuxm lasten edestä, ja Pappein heidän
»veljeins edestä, ja itze edestänsä.

21. Ia Israelin lapset jotka fangiudesta pa-
lainnet olit, söit, jakaikki jotka itzens olit erit-
tänet maan pakanaiden saastaisudesta heidäntygöns, etzimään HERraa Israelin Juma-
lala.

22. Ia pidit happamattoman leiwän juhlaa
ilolla seitzemän päiwää: sillä >MRm oli hei-dän iloittanut jatäändänyt Assurin Kuningan
sydämen heidän puoleensa; että he tulit «vah-
«vistetuxi Jumalan huonen työsä, jota on Is-raelin Jumala.

7. Luku.
». Runingas Arthahsasthan (sen 2.) aikana,

mene Esra muiden kansa Babelista Jerusale-
miin. 11. Saa Runingalda erinomaisen wapa«
kirjan ja kästyn, toimittaxensa kaikki järjestyxeen.
m. Riitta lumalata sen edestä.
1. ANutta näiden jälken Arthahsasthan Per-"l sian Kuningan waldakunnasa, oli Es-
m Semjan poita, Asarian pojan, Hilkian
pojan.

2. Sallumin pojan', Zadokin pojan, A-
hitobin pojan. '

, Ma K. 6: 13.
3. Amariahn pojan, Asariahn pojan, Me-

mjothin pojan.
4. Semhian pojan, Usin pojan, Bukin

pojan.
5. Abisuan pojan, Phineexm pojan, Elm-

Min pojan, Aaronin pojan, sen ylimmäisin
Papin.

6. Tämä Efta meni ylös Babelista, joka
oli toimellinenkirjanoppenut Mosexen lais, jon-
ga HERra Israelin Jumala oli andanut: ja
Kuningas andoi hänelle taitti mitä hän anoi,
HERran hänen Jumalansa käden jälken, jo-
ka hänen ylitzens oli.

7. Ia siinä meni muutamita Israelin lap-
sista ja Papeista ja Lewimista, «veisaista, o-
wenwartioista ja Nethinimeistä, ylös lenssa-
lemiin, seitzemändenä Arthahsasthan Kunin-
gan wuonna.

8. Ia hän tuli Jerusalemiin «viidmdenä
Kuukautena: se oli seitzemäsKuningan wuosi.

9. Sillä ensimmäisnä päiwänä enslmmäises-tä Kuusta, aikoi hän lähte Babelista: ja en-
simmäisnä päiwänä «viidennestä Kuusta, tuli
hän Jerusalemiin, Jumalan hywänkäden kaut-
ta, joka hänen ylitzens oli. l.8: ,8.

iO. Sillä Esm oliwalmistanut sydämens e-
tzimäan HERran lakia, ja tekemään sitä ja
opettamaan Israelille säätyjä ja oikeutta.

11. 11. Ia näin on se kirja jonga Arthah-sastha andoi Papille Eftalle kirjanoppenulle;
joka oli opettaja HERmn Kästysanoisi» ja
säädyssä, Israelin ylitze.

12. Arthahsastha Kuningasten Kuningas,'
Eftalle Papille jakirjanoppenulle taiwan Ju-malan Laisi»; rauhaa tällä ajalla!

13.'Mi-Xxx 2

5NKirja.6. 7- Lut.
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Minä olen kästenyt, että kenengä ikä-

näns kelpa minun waldakunnasani IsraelinKansasta, Papeista jaLewitaista, mennä kan-sas Jerusalemiin, niin mengän.
14. Sinä olet lähetetty Kuningalda ja niil-

dä seitzsmäldä Neulvonandajalda', etzimään
ludata ja lenssalemita, sinun Imnaläs Lain
jälken, jotkakäsisas on. ' Esih. 1: I°, ,4.

15. Ia ettäs otat myötäs sen hopian ja kul-
lan kuin Kuningas ja hänen Neuwonandajan-
sa hywallä mielellä owat uhrannet * Israelin
Jumalalle, jonga maja on Jerusalemisi»,f

'l. z: 25. 1-1.1:3.
16.. Ia kaikkinaisen hopian jakullan kuins

saat toto Babelin maakunnasta, kuin Kansi»
ja Papit hywällä mielellä andawat Jumalan
huoneseen, joka on Jerusalemisi».

17. Sentähden osta nopiasti sillä rahalla
kalpeja, oinaita, ja taritzoita, jaruokauhria
ja juomemhria: ja uhm ne teidän Jumalan
huonen Marilta, joka on Jerusalemisi».

18. Mutta mitä sinun ja sinun «veljeis siitä
rahasta ke/pa tehdä tuin lijaxi on; se tehtät tei-
dän Jumalanne tahdon jälken.

19. Ia astiat jotka sinun halduus owat an-
netut sinun lumalas huonen palweluxexi ; an-
na ne pois Jumalan eteen Jerusalemiin.

20. Ia mitä enä tanvitan sinun lumalas
huoneseen ja sinä kulutat; niin anna Kunin-
gan tawamhuonesta.
. 21. Minä Kuningas Arthahfastha olen käs-

kenyt »veronhaldioille sillä puolen wirmn, että
mitä ikänäns Efta Pappi jakirjanoppmut tai-
wan Jumalan Laisi», teildä ano, st tchkät no-
piasti-

. l .

22. Haman sataan lelwlstaän hopiata, ia
sataan Koriin nisuja, jasaman tynnyriin mii-
naa, ja sataan tynnyriin öljyä: ja suoloja il-
man mitata.

23. Kaikkia niitä kuin taiwan Jumalan laki
ano, sepitä taiwan Jumalan huonelle juuri
nopiasti tehtämän; ettei hänen lvihans tulisi
Kuningan waldakunnan, ja hänen lastens
väälle.

24. Ia se pira oleman reille kaikille rier-
rän»a, errei reillä ole rpaldaa panna sora-
kin neroa, rullia/ eli ajastaikasia uloste-

koa, papin päälle, L.ewiran,
weisaian, orvenwarrian, Ntthinimin, rä<»nun Jumalan huonen palweliain päälle.

25. Ia sinun Efta pitä sinun lumalas wii-sauden jälken, kuin sinulla on, paneman Duo-marit ja oikeuden tekiät, duomitzemaan kai-ken Kansan kuin toisella puosin wirran owat
etta kaikki taidaisit sinlln lumalas Lain: jasira joka ei taida, pira reidan opettaman.

26. Ia jokainen joka ei tee xvlsusti sinunlumalas Lakia, ja Rumngan lakia, HKnen pira saaman duomions jaikcn;joko se on kuolemaan, eli maan kulkemu,
xeen, eli rahasakkoon, raikka fangiureen.

iii. 27. Kiitetty olkon. HERra meidän I,saimme Jumala; joka tainkaltaisen asian onandanutKuningan sydämeen, että hän kaunis-ta HERran huonetta lerusalemisa .'

28. Ia hän on käändänyt laupiuden minunpäälleni Kuningan ja hänen Neuwonandait-
tens jakaikkein Kuningan woimaltisten Pää-miesten edesä. Ia minä wahwistettin HER-ran minun Jumalani kädellä joka oli minunMeni, jakokoisin päämiehet Israelista mene-
mään ylös minun kansani.

8- Luku.
l. Rirjoitetan Esran seura Babelista. n. paas)

tominen ja rukous matkan alusa m. Sen hei-dän myötäns annetun kalun kuljetus, iv. Mat-
kan menestyminen, v Ralun punniyeminen
lastoitus: uhrin toimitus; ja wapakirjan oso«
tus päämiehille.

1.itämät owat niiden Isäin päämiehet, ja
hejdän polwi lukunsa, jotka läxit mi-

nun kansani Babelista Kuningas Artyahsasi
than hallitesi».

2. Pineexen pojista, Gerson, : Ithamarin
pojista, Daniel ; Dawidin pojista, Hattus.

3. Sekanian pojista, Pareoxen lapsista,
Sakaria; ja hänen kansans luettu sata jawii-
sikymmendä miestä.

4. PahathMoabin pojista, Elioenai Sera-
hian poika ; ja hänen kansans kaxi sataa miestä.

5. Sekanian pojista, lehasielin poika; ja
hänen kansans kolme sataa miestä.

6. Av-
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6. Addin pojista, Ebed Jonathanin poika;

ja hänen kansans wiisikymmendä miestä.
7. Elämin pojista, lesaia Athalian poika;

ja hänen kansans seitzemänkymmendä miestä.
8. SephatiaN pojista, Sebadia Mikaelin

poika; ja hänen kansans kahdexankymmendä
miestä.

9. loabin pojista, Obadia lenielin poika;
ja hänen kansans kaxi sataa ja rahdexantoista-

kymmendä miestä.
lo.Selomithin pojista, lösiphjan poika; ia

hänen kansans sata jakuusikymmendä miestä.
11. Vebain pojista, Sakaria Vebain poi-

ka; ja hänen kansans kahvexankolmattakylm
menda miestä.

12. Asgadin pojista, lohanan nuorin poika;
jahänen kansans sata jakymmenen niiestä.

13. Adouikamin wiimeisistä pojista joiden ni-
met owat, Eliphalet, lehiel ja Semaja; ja
heidän kansans kuusikymmendä miestä.

14. Bigewain pojista, Uthai ja Sabud; ja
heidän kansans seitzemänkymmendä miestä.

1;. Ia minä kokoisin heidämsen wirran tygö
joka tule Ahswaan, ja olestelimma siinä kol-
me päiwää. Ia kosta minä wisusti katzelin
Kansan jaPapit, en minä löytänyt yhtäkän
Lewitata.

16. Niin minä lähetin Elieserin, Anelin,
Semajan, Elnathanin, laribin, Elnatha-
nin, Nathanin, Sakarian ja Mesullamin,
ne päämiehet: ja lojaribin ja Elnathanin,
opettajat.

17. Ia lähetin ne Iddon tygö, joka oli pää-
miesKasphian paikkakunnasi»; tuomaan meil-
le palweljoita meidän Jumalamme huoneseen,
ja minä panin heidän fuuhuns sanat mitä hei-dän piti Idolle puhuman, ja hänen weljillsns
Nethinimeille Kasphian paikakunnasa.

18. Ia he toit meille meidän Jumalammehywän käden jälken meidän ylihemme", yhden
wiisan miehen, Mahelin pojista Lemin pojan,
Israelin pojan; Serebian hänen poikains ja
weljeinsä kansa, kahdexantoistakymmendä.

19- Ia Hasabian jaEsaian hänen kansans,
Merarin pojista, hänen weljeinsä ja heivä»
poikainsa kansa kazikymmendä.

20. Ia Nethinimeistä, kuin Dawid jaPää-
miehet olit pannet Lewitaita pal»velemaan,
kaxi sataa ja taxitymmendäNethinimiä; kaik-
ki nimeldäns nimitetyt.

ii. 21. Ia minä kuulutin siellä paaston Ahe-
«van wirmn tykönä, nöyryttäxem meitämme
meidän Jumalan, edesä; ja kysyäxemme hä-
neldä oitiata tietä, meille ja meidän lapsilleni
me jakaikille meidän kaluillemme.

22. Sillä en minä rohjennut anoa Kunin-
galda somwäkeä ja huowia warjelemaan mei-
tä tiellä wihollisilda: sillä me olimxne sanonet
Kuningalle, että meidän Jumalamme kasi
on hywäxi kaikkein vliye, jotka händä eyi-
war;murra hanen wakewydens jawihan»
si» on kalkkein niiden päällä, jorka hänen
hyljaroär.

23. Niin me paastoisimme ja rukoilimma
meidän Jumalalamme sen edestä: ja hän kuu-
li meitä.

m. 24. Ia minä walitzin ylimmäisistä Pa-peista kaxitoistakymmendä: Serebian ja Ha-sabian, ja kymmenen heidän weljistänsä hei-dän kansans.
25. Ia minä punnitzin heille sen hopian ja

kullan, ja ylönnys astiat meidän Jumalammehuoneseen, tuin Kuningas jahänen Neuwon-
andajans ja Päämiehens, ja toto Israel,
kuin saapuilla oli, olit andanet ylönnyxexi.

l.?: 15.
26. Ia punnitzin heidän käteensä hopiata

kuusi sataa ja »viisikymmendä leiwistätä, ja
hopiaastioita sata leiwistätä; jasata leiwistä-
tä kuldaa.

27. Ia kaxikymmendä kullaista maljaa, sot-ka painoit tuhannen kuldapmningitä; ja kantallista wastiastiata niin kirkasta kuin tulda.
28. Jäminä sanoin heille: te oletta pyhät

HERralle, niin myös owat astiat pyhät: ja
kulda ja hopia, on hywällä mielellä annettu
HERralle teidän Isäinne Jumalalle.

29. Walwotat siis ja pitäkät ne niiutau-
wan tallella, että te ne jällens punnihetta u-
los, Pappein jaLewitain', päämiesten ja Is-raelin ylimmäisten Isäin edesä, lenssalemisa,
HERran huonen Arkkuiin. ' Neh. 1° -.;«?.

l. 12: 44.
Xxx 3 30. Niin
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30. Niin Papit ja Lewitat otit »vastan sen

punnitun hopian jakullan, ja astiat, wiedä-
xensä Jerusalemiin meidän Jumalamme huo-neseen.

iv. 31. Ia me läximme Ahewan wirran ty-
köä, toisna päiwänä toistakymmendä ensim-
mäisestä Kuusta, menemään Jerusalemiin: ja
meidän Jumalammekäsi oli meidän päälläm-
me, joka meitä pelasti meidän wihollistennnekäsistä ja»väsymisestä tiellä

32. Ia me tulimme Jerusalemiin/ ja oleske-
limme siellä kolme päiwää.

v. 33. Mutta neljändenä päiwänä punnit-
tin hopia ja kulda, ja astiat meivän Juma-
lamme huoneseen, Papin Urian pojan MersF
mothin käden ala, ia hänen kansans oli.Elea-
zar Pineexen poika; ja heidän kansans Hosa-
bad lesuan poika ja Noadia Benuin Lewitan
poika.

34. Jokaitzen lugun ja painon jälken: ja
kaikki se paino kirjoitettin siihen aikaan.' ,

35. Ia fangiuden lapset jotka olit tulM fan-
geudesta, uhraisit Israelin Jumalalle polttouh-
ria, kaxitoistakymmendä kalpeja, koko Israe-
lin edestä, yhdexänkymmenda jakuusi oinasta,
seitzemänkahdexattakymmendä karitzata, kaxi-toistakymmendä kaurista, syndiuhrixi: kaikki
tyynni polttouhrixi HERralle. l, 6: 17.

36. Ia he annoitKuningan kirjat ja kässyn,
Klmingan Maanherroille jaPäämiehille tällä
puolen wirran; jakorotit Kansi» ja Jumalan
huonen.

9. Luku.
1. Esrakuulollansa ludanRansa olewan hei-

molaisudesa pakanain kansa, murhehti jarepele
ilziänsä. n Rukoile hartasti HERraa sen er-
hehdyxen tähden.
lt närnät kaikki olit päätetyt, niin tu-

lit päämiehet minun tygöni, ja sanoit:
IsraelinKansa ja Papit jaLewitat ei ole erin-
net maan Kansain, Kananerein, Hetherew,
Phereserein, lebuserein, Ammoniterein, Moa-
biterein, Egyptiläisten ja Amorrerein kauyistu-
xista.

2. Sillä he owat ottanet heidän tyttäritän-
sä heillens, ja heidän pojillensa, jaowar sekoit-

tanet sen pyhän siemenen maan Kansain kan-sa: ja heidän Päämiehensä ja Wwaldans o-
wat kaikkein ensimmäiset siinä pahasi» teosi».z. Kosta minä sen kuulin, rewäisin minäwaatteni ja hameni, jarepelin hiuxiani minunpäästäni japartaani, jaistuin hämmästyxisä.

4. Ia taitti jotkapelkäisit HERran Iftae-lin,Jumalan sanaa, tulit totoon minun tygö-
ni, jällens tulluittm synnin tähden: ja minäistuisi hämmästyxisä haman ehtouhriin asti.

5. Ia ehthourin aitana nousin minä surkeu-destani; jakuin minä rewäisin waatteni ja ha-meni, langeisin minä polwilleni, ja hajotin
käteni HERmn minun Jumalani tygö:

n. 6. Ia sanoin: minun Jumalani, mi-nä hapen, ja en kehrä minun silmiäni nosira stNlm Mös, minutt Jumalani; sillameidän sondimme owar enändyner meidän
päämme ylinen ja meidän pahar tekom-
me owar kaswaner haman raiwasien asti.f
' Pf. 38 t5. -x 1Mos. 18 ? 20, 2i. 2 Aika K. 28:9.

7. HamastaMeidanlsaimmeajasta, niin
rahan paiwaan silakka, olemma me ollet
juurisit synneisä: ja meidän pahain töidemme
tähden olemma me jameidän Kumngamme ja
Pappimme annetut maan Kuningasten käsiin,
ja miekkaan, ja fangeuxeen ja ryöstöxi, ja
meidän kaswomme häpiään, niinkuin tänäkin
päiwänä.

8. Mutta nyt wähällä ajan rahdulla on
meille armo tapahtunut HERmlda meidän
lumalaldamme, että wielä on muutamita
meistä jäljellä ja pääfneitä, että hän andoi
Wielä «vaarnan meille hänen pyhään siaansa;
että meidän Jumalamme walistais meidän sil-
mämme/ ja anvais meille »vähän wirwotuxenmeidän onudesamme.

9. Sillä me olemma orjat ja meidän orju-
desamme ei hyljännyt meitä meidän Juma-
lamme: ja hän on tnändänyt laupiuden mei-
dän tygömme Persian Kuningasten evesä, et-
tä he annoit meidän M, ja tvrotta meidän
Jumalamme huonen, ja korjata ne jaonnet
paikat, ja andoi meille aidcmludafa ja
salemisa.

io, Mitä me siis sanomma, meidän Juma-
lamme, tästälähin? että me olemma hyljän-
net sinun kästyck' ' ' n. Joi-
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n. Joita sinä olet kästenyt sinun palweliais

Prophetain kautta, sanoden: maa, johon te
menette omistamaan sitä, on saastainen" maa,
maan Kansain saastaisuden tähden: niiden
kauhistusten tähden, joilla he owat sen täytä-
net heidän saastaisudeNansa , sekä siellä että
täällä. '

' Mvs. 18: 25, 27.
12. Niin ei teidän pidä nyt andaman teidän

tyttäritänne heidän pojillensa, ja ei teidän pi-
dä ottaman heidän tyttäritansä teidän pojillen-
ne': älkät myös etzikö heidän rauhaansiz ja
heidän hywäänsä ijankaikkisesti; että te wah-
wistuisitte, ja söisitte maan hymyttä, ja sai-
sitte sen anda teidän lapsillenne ijankaikkisexi
perimisexi. '

5 Mos. 7: ;.

iz. Ia niiden kaikkem jälken kuin meidän
päällemme tullet owat, meidän pahain teko-
imme tähden, ja meidän suurten syndeimme
tähden, niin olet sinä meidän Jumalamme
säästänyt meidän pahoja töitäm, ja andanut
meille tvapahduxen, niinkuin nyt on.

14. Pitäistöstä meidän taas sinun kästys
käymän ylitze, ja tekemän langoutta tämän
ilkiän Kansan kansi»? etkös mahda wihastua
meidän päällemme , siihenasti ettäs peräti hu-
kutat, ettei ketän jää, eikä ole pääsemystä?

15. HERra Israelin Jumala sinä olet wan-
hurstas' silla me olemme jäänet wapahdetta,
niinkuin se tänäpän on. R.auo , me olemma
sinun edesäs meidän synneisamme ; sentäh-
den ei kengän woi edesäs p^M.

10. Luku.
i. Vsra, Vekanian neinlvost» wan«ottaRai-san, Jumalan L.am jälken eroittamaan paka-

nalliset emännät lyestänsä. n. pakanallinen
naima tutkitan, m. iNroitus tapahtu, ja sy?-
päät luetellan.
i. «Vosta Efta näin rukoili ia tunnusti, itki ja
"> makais Jumalan huonen edesä; kokon-

dui suuri joukko Israelista hänen tygönsä, mie-
histä, mainioista ja lapsista, jaKansi» itki san-
gen kowm.

2. Ia Zekania lehielin poika Elämin lap-
sista, wastais Eftqta, ja sanoi: me olemme
rikkonet meidän lumalatämme «vastan, että
me olem ottanet muukalaiset waimot maan

Kansoista; mutta wielä on toiwo senwuoxi
Israelisi».

3. Niin tehkämme nyt liitto meidän Juma-
lamme kansa ajaxemme kaikki waimot pois,
ja ne jotka heistä syndynet owat, HERran
neuwon jälken, ja niiden jotka pelkäwät mei-
dän Jumalamme kässyä : ja tapahtukon Lain
jälken.

4. Niin nouse, sillä sinun se tule, me olem-
ma sinun kansas : ole hywäs turwasa jatee niin.

5. Silloin nousi Efta, ja wannotti ylim-
mäiset Papit ja Lewitat, ja koko Israelin, te-
kemään tämän sanan jälken/ ja he »vannoit.

6. Ia Efta nousi Jumalan huonen edestä,
ja meni lohanan Eliasibin pojan Kammioon :

ja kuin hän sinne tuli, ei hän syönyt leipää ei-
kä juonutwettä; sillä hän murhchti heidän ri-
kostensa tähden, jotka olit ollet fangiuxesi».

7. Ia he kuulutit ludasa ja lerusalemisakaikille lapsille kuin fangina olit ollet, tulemaan
kokoon Jerusalemiin.

8. Ia joka ei kolmena päiwänä tullut Pää-
miesten ja wanhimbain neuwon jälken, niin
kaikki hänen tawamns piti kirottu oleman; ja
hän itze piti eritettämän niiden joukosta kuin
fangina olit ollet. ; Mos. 27: 28.

9. Niin tulit kaikki ludan jaBenlamininmiehet Jerusalemiin kolmesi» päiwäsä kokoon,se on , kahtenakytnmenendenä päiwänä, yhd.e-
xannestä Kuusta : ja kaikki Kansa istui ka-
lulla HERran huonen edesä, ja »värisit siitä
asiasta , ja saten tähden.

11. io. Ia Pappi Efta nousi, jasanoi heil-
le: te oletta rikkonet, naidesanne muukalaisia
waimoja, ja lisännet Israelin synnit.

11. Niin tunnustakat nyt se HERralle tei-
dän Isainne Jumalalle, ja tehkät sitä kuin
hänelle kelpa : jaeroittakat teitänne maan Kan-soista ja muukalaisista mainioista.

12. Niin wastais koko seurakunda, ja sanoi
korkialla anelle: se pita niin tapahtuman, kuins
meille olet sanonut.

13. Mutta Kansa on paljo, ja on sade il-
ma, jaei woi ulkona seisoa ; eikä tämä ole yh-
den eli kahdenpäitvan työ; sillä meitä on pal-
jo, jotka olemme siinä asiasi» saligen suurestisyndiä tehnet.

14. An-
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14. Anna meidän Päämiestemme koko seu-

ratunnasa toimitta, että kaikki jotta meidän
Kaupungeissamme owat nainet muukalaisia
waimoja, tulemat tänne määrättynä päiwä-
nä, jokaitzen Kaupungin wanhimmitten ja
duomaritten kansi», siihenasti tuin meidän lu-
»nalamme wiha käändy meistä tämän syyn
tähden.

15. Niin astuit ainoastans Jonathan Asahe-
lin poika, ja lahasiaTituan poika tähän toi-
mituxeeln ja Mesullam ja Sabthai, Lewitat,
autit heitä.

16. Ia fangiuxm lapset teit niin: ja eroitet-
tin Esm Pappi, jaPäämiehet heidän Isäins
sukukundain smsa, jakaikki kuin nimitetyt o-
wat: ja he istuit ensimmäisnä päiwänä kym-
menennestä Kuukaudesta tutkistelemaan sim.

17. Ia he toimitit sen taittein miesten kansi»
joilla olit muukalaiset waimot , ensimmäiseen
päiwään asti ensimmäisestä Kuusta.m. ,8. Ia Pappein poikain seasta löyttin
jotta olit ottanet muukalaisia waimoja: le-suan losedekin pojan lasten smsa, ja hänen
weljeinsä, Maeseja, Elieser, larib ja Ge-
dalia.

19. Ia he annoit kätensä < ajamaan wai-
mons ulos, ja andamaan jäärän ritosuhri-xensa, rikoxens edestä. , Mof. 4:3.
.

2Q. Immen», lasten smsa: Hanani ja Se-
badia:

21. Hannun lasten smsa: Maeseja, Elia,
Semaja, lehiel jaUsia.

22. Pashurin lasten smsa: Elioenäi, Mae-
sia, Istnael, Nethaneel, Josabad.ja Elmsa

23. Lewitain smsa: Josabad, Simei jaKe-
laja, (hän on se Klita;) Petatialuda ja E-
lieser.

24. Weisaitten seasa, Eliasib: Owen war-
tioitten seasi», Sallum, Telem jaUri.

25. Israelista Paroxen lasten seasa: Ramia,
lesia, Malkia,Mejamin, Eleazar, Malkia
jaBenaja.

26. Elämin lasten seasa: Mathania, Saka-
ria, lehiel, Abdi, leremoth jaElia.

27. Sathun lasten seasa: Elioenai, Eliasib,
Mathania, leremoth, Sabad ja Asisi».

28. Bebain lasten seasa: lohanan, Hana-
nia, Sebai ja Athlai.

29. Banin lasten seasa: Mesullam, Mal-
luk, Adaja, lasub, Seal ja laremoth.

30. PahatMoabin lasten seasa: Adna ja
Kelal: Benaja, Maeseia, Mathania, Be-
zaleel, Benui ja Manasse.

31. Harimin lasten seasa: Elieser, lesia,
Malkia, Semaja, Simeon.

32. Benlamin, Malluk ja Samaria.
33. Hasumin lasten seasa: Mathnai, Ma-

thatha, Sabad, Eliphelet, leremai, Ma-nasse jaSimei.
34. Banin lasten seasi» : Maedai, Amram,

Huel.
35. Benaja, Bedia, Kelui.
36. Wania, Meremoth, Eliasib.
37. Mathania, Matthenai, loasau.
38. Bani, Benui, Simei.
39. Selemia, Nathan, Adaja.
40. Maknadbai, Sasai, Sarai.
41. Asareel, Selemia, Samaria.
42. Sallum, Amaria jaJoseph.
43. Nebon lasten seasa: lejel, Mathithia,

Sabad, Sebina, laddai, Joel jaBenaja.
44. Nämät kaikki olit ottanet muukalaisia

»vaimoja: ja olit monikahdat niistä »vaimois-
ta, joidenkansa he olit siittännet lapsia.

Esran Kirjan loppu.

Nehemian Kirja
Josa Kirjoitetun:

l OuingaNehemia se ludalainen, Persian Kumngan Arthahsasthan jnomnnlasiia, oli'sen Kunmgan aikana
tietä saanut, että Jerusalemin muurit olit wielä rukoMt Imnalal»

da apua, anonut ja saanut Kuningalda täyden luwan mmn«Oerusalen,iint jaon sen muurit Mens rakenda-
nlN ymbärins jota taholda, tap. 1. s. 3. "
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11. Saneballat on monen muiden ludalaisten kansa siitä närkästynyt, ja tahtonut sitä wäkiwallalla ja ka-

waludella estä; mutta e» he ole witanet, waan Nehemia on menestynyt, siihenasti että muurit täydellisesti ra-
ketti», kap. 4. portit pandin ja wartiat asetettin Kaupungiin, kap. 6. 7. ja on usein sillä tallilla ajalla autta»
,ut köyhiä Juvalaisia omastansa, ,'a kuluttanut rakennuxeen, kap. 5.

m. Juvalaiset owat kolondunet seitzeinändena Kuukautena ja pitänet Lehtimajan juhlaa suurella ilossa;
pitänet myös sitte paastoa ja rukouspaiwa, tunnustanet heidän ja esiisäinsä pahat teot,,rukoillet lumalalda
andexi ja apua, ja tehnet liiton HERran kansa, tästälähin uffollisemmasti hänen laisansa waelda , kap. 8.9. ic>:

iv. Heittämät arpaa, että kymmenes osa Kansasta paitzi Päämiehiä, piti asuman Jerusalemisi»; waan
muut wähisäKaupungeisa ja heidän kylisimsH, owat niin suurella ilolla sitte »vihkinet ne äsken raketut muurit,
kap. 11. i-- . . . . ... . . _

V. Kuinga Nehemia löytä palatesansa Kuningan tyköä, Mlmtamtta pahoja tawoja Kansan seasa; joita
hän angamsti tieldä ja waati panemaan pois, kap. 13.

1. Luku.
». Nehemia yxi ludalaisista, ollesansa persian

Runingan Arthahsastan juomanlastiana, saa
kuulla Jerusalemin ja ludan Ransan surkian
tila», ii longatähden hän murehti, paasto,
teke synnin tunnusturen, ja rukoile lumalalda
armoa ja onne aikomiseensa.
i. owat Nehemian Hakalian pojans«s teot. Se tapahtui Kijleuwin Kuulla,
"' kahtmkymmmmdenä wuonna, kosta

minä olin Susanin linnasi».
2. Niin tuli Hanani, yxi minun »veljistäni,

muutamitten ludan miesten kansa: ja mina
kysyin heildä Juvalaisista, jotta fangiudesta
jaanetjapääsnet olit, jalerusalemin menoista.

3. Ia he sanoit minulle: ne jotta jäljelle jää-
net owat fangiudesta, owat siellä maasi» suu-
resi» onnettomudesa ja häpiäsä: Jerusalemin
muurit owat jaotetut, ja hänen porttinsa tu-
lella poltetut. , Kun. 25:9.

11. 4. Kosta minä senkaltaiset sanat tuulin,
niin minä istuin ja itkin ja murhehdin muuta-
mat päiwät: paastoisin jarukoilin taiwan Ju-
malan edesä.

5. Ia sanoi: Ah HGRra raiwan Juma-
la; suuri ja peljätrapa Jumala, joka pi,
dar liiron ja laupiudenniille jorta sinua
rakastawar ja piräwär sinun käskys.

2 Mos. 20: 6. l. 34: 7. 4 Mos. 14: 18.
5 Mos. 5: 10. Nch 9: 17. Ps. «6: is.

Ps. 103: 8- Ps. ,45: 8. Dan. 9: 4.
6. Anna konvas tuulla, ja silmäs awoi olla,

tuulemaan sinun palwelias rukousta, tuin mi-
nä nyt rukoilen sinun edesäs yöt ja päiwät,
sinun palweliais Israelin lasten edestä: ja mi-

nä tunnustan Israelin lasten synnit, tuin me
olemma tehnet sinua wastan, ja minä ja mi-
nun Isäni huone olemme syndiä tehnet.

7. Me olemme towin turmellet itzemme: et-
ten me ole pitänet sinun tästyjäs, säatyjäs ja
oiteuttas, joitas olet Mosexelle sinun palwe-
lialles kästenyt.

8. Mutta muista kuitengin sitä sanaa,kuins
kastit Mosexelle sinun palwelialles, ja sanoit:
kosta te rikotta, niin minä hajotan teidän Kan-
sain sekaan. 3 Mos. -s: 41. 5 Mos. 4: 27.

l. 28: 64. l 30: 1.

9. Mutta jos te palajalle minun tygöni, ja
pidätte minun kästyni ja teette ne: ja jos te a-
jemn haman taiwan ariin, niin minä sieldätin
teidän toton, ja wim siihen paikkaan jonga
minä olen walinnut minun nimeni asumasiaxi.

5 Mos. 12: i,.
iO. He owat kuitengin sinun palwelias ja

sinun Kansas; jotkas »vapahdit, suurella «voi-
mallas ja wäkewällä kädellas.

11. O HERra, olkon sinun korwas awoi
sinun palwelias rukouxeen, ja sinun palwelioit-
tes rukouxiin, jotka pyytäivät pchätä sinun
nimeäs, ja anna sinun palwelias tänäpänä
menestyä, jaanna heille armo tämän miehen
edesä.' sillä minä olin Kuningan juomanlastia.

2. Luku.
i. Runingas kysy, ja Nehemia juttele syyn

murheseensa. n. Nehemia ano ja saa luwan
mennäxensä parandamaan Jerusalemin muure-
ja, m Lulduansa Jerusalemiin, silmäile «e
kaatunet muurit, janeuwo päämiehiä niitä ra-
kendamaan. iv. Saneballat ja muut wihamie»
het pilkkawat heitä.
Pyy ila
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I. tapahtui Kuningas Arthahsasthan kah-

tenakyminmendenä wuonna , Nisanin
Kuulla, kosta »viina oli hänen edesänsa; että
minä otin «viinan ja annoin Kuningalle; mut-
ta m minä ollut (mnen) murhellinen hänenedesänsä.

2. Niin Kuningas sanoi minulle: mixis niin
pahoin katzot, ja ei kuitengan kipiä ole? ei se
muu ole, mutta murhe on sinun sydämesäs: ja
minä pelkäisin sangen kolvin.

z. Niin minä sanoin Kuningalle: eläkön
Kuningas ijankaittisest'! eikö minun kasivoni
mahda olla murhellinen, kosta se kaupungi,
josa minun Isänihautamushuone on, kylmil-
lä on, ja hänm porttins owat tulella kulute-
tut? ' Dan. 2: 4. l. 3: 9- l. 5: 10. l. 6: 21.

11. 4. Niin sanoi Kuningas minulle: mitäs
siis anot? niin minä rukoilin taiwan Juma-
lala.

5. Ia sanoi Kuningalle: jos se kelpa Kunin-
galle, ja jos sinun palwelias on sinun edesäs
kelwollmen ; ettäs lähetäisin minun ludaan,
minun Isäni hautamus Kaupungiin/ ratenda-
damaan sitä.

6. Niin sanoi Kuningas minulle ja Drot-
ningi joka hänen wieresäns istui: kuinga tau-
wans matkas olet? ja kostas palajat? ja se
kelpais Kuningalle, ja hän lähetti minun, sit-
tekuin minä ajan hänelle määrännyt olin.

7. Ia minä sanoin Kuningalle: jos Kunin-
gan tahto niin on, niin annettakon minulle kir-
jat Päämiesten tygö toiselle puolelle wirtaa;
että he wiewät minun ylitze, siihen asti kuin
minä tulen ludaan. l. ,3: 6.

8. Ia Assaphin tygö kirjan, joka on Kunin-
gan metzän «vartia, että hän läheltä minulle
hirsiä salin porttein wuoldeixi, kuin on huonen
tykönä, jaKaupungin muuriin, ja siihen huo-neseen johon minä menen. Ia Kuningas an-
doi minulle niinkuin minun Jumalani hywä
käsi o!i minun ylitzmi.

9. Ia ko >a minä tulin sille puolen wirtaa
Päämiesten tygö, niin minä annoin heille Ku-
ningan kirjan? Kuningas lähetti myös minun
kansani sodanpäämiehiä ja hewoismiehiä.

io. Mutta kosta Saneballat Horoniteri, ja
palwelia Tobia Ammoniteri sen tuulit, panit

he pahaxms sangen towin; että joku ihminentuli, jota Israelin lasten parasta katzoi.m. ii. Ia k< sta minä tulin
ja olin siellä ollut kolme päiwää.

12. Nousin minä yöllä, jawähä wäkemt»nun kansani; sillä en mina sanonut kellengän,
mitä minun Jumalani oli minun andanut sy-
dämeeni, tehdäxeni Jerusalemisi»: jaei minul-la ollut nlitän juhtaamyötäni, muuta tuin stjonga päälle minä istuin.

iz. Ia minä ajoin laxoportista ulos yöllä,
Dmkin lähten tyköä niin sondaporttiin; ja ka-
helin Jerusalemin muureja, »jotta olit jaotetut,
japotteja jottaolit tulella kulutetut.

14. Sillä minä menin wielä lähdeporttiin, ja
Kuningan kalalammen tygö: jaei ollut siellä
siaa, että minun juhtani sai käydä minun al-
lani.

15. Kuitengin menin minä yöllä ojaa myö-
den, jatottelin muuria: sitte palaisin minä ja
tulin jällens laxoporttiin.

16. Ia ylimmäiset tiennet tunga minä me-
nin, taikka mitä minä tein; sillä m minä wie-
lä siihenasti ilmoittanut mitan kellengän, Ju-valaisille ja Papeille, ylimmäsille taikka esi-
wallalle, ja muille työn tetiöille.

17. Ia minä sanoin heille: te näette tämän
onnettomuden josa me olemma, että Jerusa-
lem on autiana, ja porttins owat tulella ku-
lutetut: tulkat ja mkmdakamme Jerusaleminmuurit, etten me enä häpiänä olis.

18. Ia minä ilmoitin heille minun Jumala-
ni käden joka oli hywä minun päälläni, ja
myös Kuningan sanat,<tuin hän sanoi minulle.
Ia he. sanoit: nostan, siis ja mkmdakamme.
Ia heidän kätensä wahwistuit hywyteen.

iv. 19. Mntta kosta Saneballat Horonite-
n, ja palwelia Tobta Ammoniteri ja Gesem
Arabiasta, sen kuulit, hämäisit he meitä, ja
katzoit meidän ylön, ja sanoit: mitä se on tuin,
te teette? tahdottako te luopua jällms Kunin-
sasta?

.
' '

.

20. Niin minä wastaisin heitä, ja sanmn
heille: taiwan Jumala anda meille menesty-
xen, sillä »ne hänen palwelians olemma »val-
mistanet itzemme, jarakennamme, mutta eite,>
la ole yhtäkän osaa eli oikeutta, taikka muistom
Jerusalemissa. z. HMI.
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3. Luku.

lutellan Jerusalemin muurein rakennus ja
rakendajat. i lammasportista ruweten kala-
poniin, ja sitte wanhaan portiin asti n Siitä
laxoportiin, sitte sonoaportiin, sitälikin lähde-
portiin saakka, m Siitä wesiportiin, ja edes-
päin hewoisportnnasti, iv. Siitä taas lammas-
portiin asti.
I. s>a Eliasib ylimmäinen Pappi, nousi Pap-

pein hänen weljeinsä kansa, jarakensit
lammasportin japyhitit sen, japanit siihen o-
wen: ja he pyhitit sen Mmhn torniin asti, ha-
man Hananeelin torniin saakka.

2. Ia lerihon miehet rakensit hänen wiere-
säns: jaSakurlmrin poika rakensi hänen wie-
resänsä.

3. Mutta Senan lapset rakensit talaportin;
ja tatit sm, japanit siihen owet, lutut ja teljet.

4. Ia Meremoth Urian poika, Hatoxen po-
jan rakensi heidän wieresänsä, ja Mesullam
Berekian poika Mesesabeelin pojan, rakensi
heidän wieresänsä : Zadok Baenan poika ra-
te.ssi heidän wieresänsä.

5. Niiden tykönä rakensit ne Tetoasta: mut-
ta heidän Sangarinsi» ei täändänet taulansa
heidän Herransa palweluxeen.

11. 6. Manhan portin rakensi lojada Pas-ssean poika, ja Mesullam Besodian poika: ja
karit sen, ja panit siihen owet, lututja teljet.

7. Melathia Gideonista ja ladon Meronos-
ta rakensi heidän wieresänsä, Gibeonin ja Miz-
pan miehet, Päämiehen istuimen tykönä, silla
puolen wirtaa.

8. Hänen wieresänsä rakensi Usiel Harha-jan tuldasepän poika: hänen wieresänsrakensiHanania yrteinmyjän poika, ja he rakensit
lerusalemita lewiään muuriin asti.

9. Hänen wieresänsä rakensi Rephaja Hu-rin poika, puolen JerusaleminPäämies.
io. Hanen wieresänsärakensi ledaja Haru-»naphin poika, hänen huonensa kohdalla: hä-

nen wieresäns rakensi Hattus, Hasabmianpoika.
11. Mutta Mattia Hannun poika, jaHa-sub PahathMoabin poika rakensit toista tap-

palda; niin myös tornin pätzein tykönä.
12. Hänen wieresäns rakensi Sallum Ha-

loexen poika, puolen Jerusalemin Päämies:
hän itze ja hänen tyttärensä.

iz. Laxoportin rakensi Hanon ja Sanoahn
asujamet, ne rakensit sen japanit siihen owet,
lukut ja teljet: ja tuhannen kynärätä muuria
sondaportiin asti.

14. Mutta Malkia Rekabin poika, »viina-
mäen kulmakunnan Päämies, rakensi sonda-
portin, hän rakensi sen, japani siihen owet,
tukut ja teljet.

m. 15. Mutta lähdeportin rakensi Sallum
Kolhosen poika Mizpan kulmakunnan Pää-
mies hän rakensi ja katti sen, japani siihen o-
wet, lukut ja teljet: niin myös Sela ' ka-
lalammen muurin Kuningan yrtitarhan tykö-
nä, niihjn astuimihin asti, kuin tulemat alas
Dawidin Kaupungista. *Es, z-6. loh. 9: 7.

16. Hänen wieresäns rakensi Nehemia Asbu-kin poika, puolen BsthSuurin Päämies, ha-masa Dawidin hautain kohdalla, jaAsivian
kalalammen wäkewitten huoneseen asti.

2 Kun. 18: 17. l. 22: 20.

17. Händä likimbänä rakensit Lewitat, Re-
hun» Banin poika: hänen wieresäns rakensiHasabia, puolen Kegilan Päämies hänen kul-
makunnasansi».

18. Händä likimbänä rakensit heidän wel-
jensä Bawai Hanadadin poika, toisen puolen

Kegilan Päämies.
19. Hanen wieresänsä rakensi Eser lesuanpoika, Mizpan Päämies, toisen osan siinäkulmasi», asehuonen puolesi».
20. Händä likin rakensi Baruk Sebain poi-

ka kiiwasti, toisen osan, kulmasta Eliasibin y-
limmäisen Papin huonen oween asti.

21. Händä likin rakensi Meremoth Urian
poika, Hakoxen pojan, toisen osan, Eliasibinhuonen loppuutl asti.

22. Ia hänen jälkens rakensit Papit, ne
miehet lakeudelda.

23. Heidän jälkens rakensi Venlamin ja
Hasub oman huonensi» kohdalla : heidän pera-
säns rakensi Asaria Maesejan poika, Anaman
pojan, huonensi» tykönä.

24. Hänen jälkensrakensi Benui Hanada-din poika, toisen osan, Asarian huonesta niin
loukkaseen, ja haman kulmaan asti.

Pyy 2 25. Pa-
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25. Palal Usain poika loukasta wastan, ja
sitä korkiata tornia kuin näky Kuningan huo-
nesta, joka olisangikartanon tykönä': hänen
jälkensPedaja Pareoxen poika. * Jer. 32: 2.

26. Mutta Nechinimit asuit Ophelin tykö-
nä wesiportiin asti itään päin, josta torni nä-
ky ulos.

27. Sikälikin rakensit Thekoalaiset toisenosan, isoja tornia päin, kuin näky ulos, O-
phelin muuriin asti.

iv. 28. Mutta hewoisportista rakensit Pa-
pit, jokainen huonensa kohdalla.

29. Heidän jälisäns rakensi Zadok Imme-
rin poika, hänen huonensa kohdalla: hänen jä-
lisäns rakensi Semaja Sakanian poika, itä-
portin wartia.

zo. Hänen jälisänsrakensi Hanania Sele-
mian poika, jaHanun kuudes Salaphin poika,
toisen osan: Hänen jälisänsrakensi Mesullam,
Berekian poika , makaus huonensa kohdalla.

zi. Hänen jälisäns rakensi Malkia kuldase-
pän poika, Nethtinimein ja kauppamiesten huo-neseen asti ; käräjäportin kohdalla, haman kul-
masaliin saakka.

32. Kuldasepät jaKauppamiehet rakensit kul-
masalin wälille ja lammas portiin asti.

4. Luku.
l. ludalaisten wihollisetpilkkawatrakendaita;

jota he walittawat Jumalalle, ja saawat roh-
keuden rakenda. v. wiholliset aikowat wäki-
wallalla hämmendä heitä; mutta he warustetut
sotaaseilla, pyrkiwät työstnsä, ja owat walpat
warjelemaan iyiänsa.
I. Saneballat kuuli meidän muuria

rakendaman, syttyi hän wihaan janär-
kästyi sangen suuresti, ja häwäisi Juvalaisia.

2. Ia puhui lveljeins edesä ja niiden Voi-
mallisten Samariasa, ja sanoi : mitä nämät
woimattomat Juvalaiset tekemät? pitäkö heil-
le niin sallittaman? pitäkö heidän uhraman?pitäkö heidän sen täyttämän yhtenä päiwänä?
pitäkö heidän kiwiä eläwäxi tekemän, jotka o-
wat tuhkaläjä japalanet?

3. Ia Tovia Ammoniteri sanoi hänen jäl-
kens: rakendakon wapasti: jos ketut sinne me-
nesit, niin hekyllä jaotaisitheidän kiwimuurinsa.

4- Kuule meidän Jumalamme kuinga me
olemme katzotut ylön, käännä heidän hä-tvästyxens heidän paänsi» päälle: ja saata hei-tä häpiaän fangeuden maasa.

5. Ala peitä heidän pahoja tekojansa, ja a-la pyhi heidän syndiänsa kastvois edestä; sillähe owat wihan matkaan saattanet, mkenda-
jain läsnä ollesi».

6. Mutta me rakensimme muurin, japanim-
me hänen kaiketi yhteen haman puoli «väliin
asti: jaKansa sai sydämen työtä tehdäxensä.

11.7. Kosta Saneballat jaTobia jaArabia-
laiset ja Ammoniterit jaAsdoditerit kuulit Je-rusalemin muurit korotetuxi, jaruwetuxi niitä
haljennutta pamndamaan; »vihastuit he san-
gen suuresti.

8. Ia he kaikki teit liiton teffmans tullaxen-sa sotimaan lerusalemita »vastan, jatekemään
heille kapinata.

9. Mutta me rutoilimma meidän Jumala-
lamme ja panimme wartiat öm ja päiwin
heitä wastan, heidän tähtensä.

10. Ia Juda sanoi: tandaittm «voima'on
heitoxi tullut, ja muldaa on niin paljo, etten
me saa mketa muuria.

11. Ia meidän »vihollisemme sanoit: ei hei-dän pidä tietämän, eli näkemän ennenkuin me
olemma juuriheidän keskellänsä, tapamme hei-dän , jaestämme työn.

12. Ia kosta ne Juvalaiset jotka heidän ty-
könäns asuit, tulit ja sanoit meille kymmenen
kertaa: joka paikasta te wielä meidän tygöm-
me palajalle.

iz. Niin minä lähettinKansan alas muurin
taakuiwiin paikkoin, heidän sukukundainsi» jäl-
ken, miekkoinensa, keihäinensä ja joutzinensi».

14. Ia minä katzelin ja malmisiin itzeni, ja
sanoin ylimmäisille, ja päämiehillä, ja muulle
Kansalle: älkät peljätkö heitä ', muistakat si-
tä suurta ja peljättäpä HERraa, ja sotikat
teidän weljeinne, poikainne, tytärtenne, emän-
däinne jakotonne edestä. '

4 Mos. 14- <?.

5 Mos. 1:21. 1.20:3.
15. Mutta kosta meidän wihollisemme sen

kuulit että me olimme tietä saanet, niin Ju-
mala teki heidän neuwonsi» tyhjäxi'; ja me
palaisimme taitti muurin tygö, jokainen työ-
hönsä. "Job. 5:». 16. Ia
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16. Ia tapahtui siitä päiwästä, että toinen

puoli minun nuoriamiehiä teit työtä, ja toinen
puoli pidit keihäitä, kilpiä, joutzeja jarautapai-
toja. Ia Päämiehet seisoit koko ludan huo-
nen takana.

17. Ne jotka rakensit muuria ja kannoit
kuormia, ja jotka sälytit; yhdellä kädellä he
teit työtä, ja toisesi» pidit asen.

18. Ia jokaitzenkuin siellä rakensi, oli miek-
ka sidottu »vyölle, ja niin rakensit: ja se joka
soitti wastitorwe, oli minun tykönäni.

19. Ia minä sanoin ylimmäisille, ja Pää-
miehille ja muulle Kansalle : työ on suuri ja
awara ja me olemme hajalla muurin päälle,
kaukana toinen toisestamme.

20. Kulia paikalla te tuuletta waffitorwen
änen, tulkat sinne kokoon meidän tygömme:
meidän Jumalamme soti meidän edestämme.

2 Mos. 14: 2s.
21. Niin tehkämme siis työtä : jatoinen puoli

heistä pidit keihäitä, päiwän koittamasta niin
siihen saakka, että tähdet näyit.

22. Ia minä myös sanoin siihen aikaanKan-
salle: jokainen olkan yösen palwelians kansi»
kestellä Jerusalemia; että me yöllä ottaisimme
waarin »vartiosta , ja päiwällä työstä.

23. Mutta minä, ja minun weljeni, ja mi-
nun palweliani, ja wartiat jotka minun seurai-
sit en me riisunet meidän »vaatteitamme : ja
jokaitzella oli hänen asensi» ja»vesi.

F. Luku.
i Röyhät walittawat rikasten korwon otta-

misen yliye. ii. Nehemia nuhtele rikkaita ja
kieldä korwon. m. Nehemia käy heidän edellän-
sä hywällä esimerkillä , tasa asiasa.
i. tapahdui sangen suuriKansan ja heidän

waimoins huuto, Juvalaisia heidän we-
lijänsä wastan.

2. Ia oli mulltamita jotka sanoit: meillä
on paljo poikia ja tyttäritä,,ottakamme siis
(niiden hinnalla) jywiä syödäxemme, että me
eläisimme.

3. Mutta monikahdat sanoit: pangam mei-
dän peldomme, wiinamäkem jahuonemme pan-
dixi, ja ottakamme jywiä tällä kallilla ajalla.

4- Ia monikahdat sanoit: me otimme ra-
haa lainaxi Kuningan weroxi, meidän peldo-

imme ja wiinamäkeimme päälle.
5. Sillä meidän ruumimme on niinkuiin mei-

dän weljeimmekin ruumis, ja meidän lapsem-
me niinkuin heidängin lapsensa: mutta katzo,
me heitämme meidän poikamme ja tyttärem
orjutem, ja jo parhallans owat muutamat
meidän tyttäristämme sortut, ja ei ole «voimaa
meidän täsisämme: meidän peldomme ja wii-
namätem owat joutunet muillm.

11. 6. Kosta minä tämän puhen ja heidän
huutonsa kuulin, wihastuin minä sangenkowin.

7. Ia minä ajattelin sydämesäni, ja nuhte-
lin ylimmäisiä jaPäämiehiä, ja sanoin heille:
tahdottako te kukin weljsldänne korkoa otta?
jaminä wein suuren joukon heitä wastan.

8. Ia sanoin heille: me olemma ostanet*
meidän weljemme Juvalaiset jättens, jotta o-
lit myydyt pakanoille, meidän «varamme jäl-
ken : ja te wielä nyt tahdotta myydä leivän
tveljenne, jotta meille myydyt owat; niin he
waitmit, ja ei taitanet wastata. *

3 Mos. 25:47.
9. Niin minä sanoin: ei se ole hywä tuin te

teette: eikö teidän pitäis »vaeldaman meidän
Jumalamme pelwosa, pakanoitten meidän »vi-
hollistemme häwaistyxm tähden?

io. Minä myös ja minun weljeni japalwe-
liani olemme lainannet heille rahaa ja jywiä :

mutta jättäkäm pois tämä korko.
11. Andakat heille tänäpänä heidän peldons,

wiinamäkensä , öljypuuns ja huonensa, ja sa-
das osa rahasta, jymistä, miinasta ja öljystä;
kuin te oletta heildä korwoxi »vaatinet.

2 Mos 22:25. 3Mos. 25:36. 5 Mos. 23: iy.
12. Niin he sanoit: me annamme jällens, ja

emme ano heildä mitan: me teemme niinknins
olet sanonut. Ia minä kutzuin Papit, ja «van-
notin heitä, että heidän piti niin tekemän.

13. Minä pudistin myös minun helmani, ja
sanoin: noin Jumala pudistakon jokaitzen mie-
hen huonestans jatyöstänsä, joka ei täcä sanaa
pidä, jatulkon niin pudistetun ja tyhjäxi. Ia
kaikki Kansi» sanoi: Amen! Ia he kiitit HER-ma, jaKansa teki niin.

m. 14. Ia siitä ajasta kuin minun käffettin
olla heidän Päämiehensä ludan maaa, joka
oli siitä kahdestakymmenennestä wuodeira niin
toiseen neljättäkymmendäKuningas Atthahsasi

thanPyy 3
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than »vuoteen, kahdesatoistakymmenesä ajas-
tajasi», minä ja minun weljeni, en me syönet
Päämiehen ruasta.

15. Sillä ne Päämiehet kuin ennen minua
olit ollet, ne olit raffauttanst Kansaa, ja ot-
tanet leipää ja miinaa heildä, ja wielä sitte
neljäkymmendä Sikliä hopiata, ja olit anda-
net palwelioittensi» tehdä wäkiwaldaa Kansal-
le: mutta en minä niin tehnyt, Jumalan pel-
won tähden.

16. Ia minä tein myös työtä siinä muuri-
sa, jaen ostanut yhtän peldoa: jakaikki mi-
nun palweliani täytyi tulla sinne kokoon työhön.

17. Wielä päällisexi oli myös Jumalaisistaja ylimmäisistä sata ja wiisikymmendä minun
pöytäni tykönä, jotka olit tullet pakanoista
minun tygöni, kuin owat tasa meidän ymbä-
rillämme.

18. Ia minulle walmistettin jokapäiwä yxi
härkä, ja kuusi »valittua lammasta, ja lindu-
ja, ja erilaisia miinoja yldäkyllä joka kymme-
nes päiwä; ja en minä kuitengan anonut Pää-
miehet ruokaa, sillä rastas orjuus oli tällä
Kansalla.

19. Minun Jumalani muistu minulle
kaikki kuin minä olen tehnyt tälle

Kansalle. * l. iz: 14, «, ;i.

6. Luku.
1. Juvalaisten wihamiehet kokewat Nehemi-

ata wietella ulos, wahingoittaxensa; mutta ei
hän mene. v palkkawat wääriä prophetaita
händä wastan; waan ei ftkän menesty, m. Muu-
rit päätetän, waikka muutamat Juvalaisistakin
wetiwät yhtä nuottaa wihollisten kansa.
i. Saneballat, Tovia ja Gesem se A-

rabialainen, jamuut meidän wiholisem-
me, kuulit minun muurit rakendanexi, ja ettei
yhtän pakoa siihen jäänyt: (waikka en minä
wielä ollut pannut porteja siallensa.)

2. Niin Saneballat ja Gesem lähetit minun
tygöni nämät sanat: tule, ja kokondukamme
maan kyliin Onon laxoon: mutta he ajattelit
minulle tehdä pahaa.

3. Mutta minä lähetin heille sanansaattajat,
sanoden : minulla on sangen suuri työ tehtäwä-
na, en mista saa tulla alas: niixi pidäis työ

lakkaman, minun jättäisäni sitä, ja tullesanialas teidän tygönne?
4. Ia he lähetit minun tygöni täyttä neljä

kertaa silla tawalla : ja minä wastaisin heitäjällens sillä tawalla.
5. Niin Saneballat lähetti wiidennen kerranpalweliansa minun tygöni, awoimen kirjan

kansi» hänen tädissänsä.
6. Josa näin oli kirjoitettu: se on patanai-

den eteen tullut, jaGasmu on sanonut, ettäsinä ja Juvalaiset ajattelette» pois luopua: ja
sentähden sinä rakennat muureja: ja sinä tah-dot olla niin heidän Kuningans tasa asiasi».

7. Ia sinä olet toimittanut Prophetat, jot-
ta sinua pitä kuuluttaman Jerusalemisi», jasanoman: hän on Juvalaisten Kuningas. Ia
nyt pitä se asia tuleman Kuningan eteen; sen-tähden tule nyt, japitäkämme neuwoa toinen
toisemme kansi» siitä asiasta.

8. Mutta minä lähetin hänen tygönsä, ja
annoin hänelle sanoa: ei se ole niin tapahtunut
kuins sanot; waan sinä olet sen ajatellut o-
masta sydämestäs.

9. Sillä he taitti tahdoit meitä peljättä, ja
ajattelit: heidän kätensä pitä »väsymän työstä,
ettei he enä työtä tekisi. Nyt siis wahwista
minun käteni.

11. io. Ia minä tulin Semajan huoneseen,
Delajan pojan, Mehetabeelin pojan, joka oli
sulkenut itzens sisälle: ja hän sanoi: käykäm-
me kokon Jumalan huoneseen testelleTempliä,
ja sulkekamme Templin owet: Sillä hetulewat
tappamaan sinua: ja he tulemat yöllä sinua
tappamaan.

11. Minä wastaisin: pitökä senkaltaisen mie-
hen kuin minä olen, pakeneman? jakuka olis
niinkuin minä, jota menis Templiin, että
hän sais elä? En minä mene sinne.

12. Sillä tatzo, minä ymmärsin hywin, et-
tei Jumala ollut händä lähettänyt: waan hän
ennusti minua wastan, sillä Tobia ja Sane-
ballat olit palkannet hänen.

13. Sentähden hän oli palkattu, että minä
olisin peljännyt, ja olisin niin tehnyt, ja syn-
diä tehnyt: että he olisit saanet pahan huudon,
jolla he olisit minun hälvaisnet.

14. Minun Jumalani muista Tobian jaSa-
uebal-
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neballatin päälle näiden heidän töidens jälken;
ja Noadian Prophetissan päälle , ja muiden
Prophetain päälle, jotka minua tahdoit pel-
jättä.

m. 15. Ia muun tuli walmixi wiidennella
päiwällä kolmattakymmendä Elulin Kuusta,
kahtena päiwänä kuudettakymmendä.

16. Niin tapahtui, että kosta kaikki meidän
wihollisemme sen kuulit, niin kaikki pakanat
pelkäisit, jotka meidän ymbärillämme olit, ja
he hämmästyit komin kestenänsä ; sillä he ym-
märsit tämän työn oleman meidän lumalal-
damme.

17. Ia siihen aikaan oli monda ludan ylim-
mäisistä siellä, joiden kirjat menit usein Tobi-
an tygö; ja Tobian kirjat heidän tygönsä.

18. Sillä monda oli Juvalaisista jotka olit
»vannonet hänen kansans: sillä hän oli Seka-
nian Arahn pojan wäwy. Ia hänen pojallan-
sa lohananilla oli Mesullamin Berekian po-
jan tytär.

19. Ia he puhuit hywin minun edesäni hä-
nestä, ja weit minun puheni hänen tygönsä:
Niin Tobia lähetti kirjan minun tygöni pel-
jättäxensä minua.

7. Luku.
i. Jerusalemin portit pannan ylös, ja war-

tiat asetetan niihin, n. Gehenna luettele Seru«
babelin kansa Babelista palainnen wäen, pol-
wilukuin jälken. i»i. Nimittele ne päämiehildä ja
muilda rakenuxeen annetut wapaehtoiset lahjat.
i. HHutta sittekuin muurit olit raketut, panin

minä ponit": jatoimitettin owen war-
tiat, weisajat jaLewitat. ' Syr. 49: ,8.

2. Ja minä kastin minun weljeäni Hana-nia, ja Hananiata linnan wanhinda lerusa-lemisa; (sillä hän oli ustollinen ja lumalata
pelkäwäincn mies monen suhten).

3. Ja sanoin heille: ei Jerusalemin potteja
ennen pidä awattaman, tuin Auringo lambiä,
ja kosta wielä työtä tehdän, niin pitä portit
pandaman kiinni ja teljettämän. Ia wartiat
asetettin Jerusalemin asulvaisista jokainenpaik-
kaansa, ja kukin oman huonensa kohdalle:

4- SilläKaupunai yli awam ja suuri, mut-
ta Kansa oli «vähä hanesä; ja ei ollet huonetraketut.

5. Ia minun Jumalani lykkäis minun mie-
leeni, että minä kokoisin ylimmäiset, jaPää-
miehet ja Kansan, ja luin heidän: ja minä
löysin heidän mieslukuns kirjan, kuin ennen
olit tullet fangeudesta, jaminä löysin siinä kir-
joitetun.

11. 6. Nämät owat maakunnan lapset, kuin
palaisit poiswiedyistä fangeista, jotka Nebu-
kadNezar Babelin Kuningas oli wienyt pois :

Ia he palaisit Jerusalemiin, ja ludaan, jo-
kainen Kaupungiinsa.

7. Jotka tulit Serubabelin, lesuan, Ne-
hemian, Asarian, Raamian, Nehemanin>
Mardokain, Vitsan, Misperetin, Bigewain,
Nehumin jaVaenan kansa. Tämä on Israe-
lin miesten luku. Esr. 2:1.

8. Paroxen lapsia, kaxi tuhatta, sata ja
kaxi kahdexattakymmendä.

9. Sephathian lapsia, kolme sataa ja kaxi
kahdexattakymmendä.

io. Arahn lapsia, kuusi sataa jakaxikuudet-
takymmendä.

11. PahathMoabin lapsia, lesuan ja loa-
bin lasten seasa, kaxi tuhatta, kahdexan sataa
jakahdexantoistakymmendä.

12. Elämin lapsia, tuhannen, kaxi sataa
janeljäkuudettakymmendä.

13. Sathun lapsia, kahdexan sataa jawiisi-,
wiidettäkymmendä.

14. Sakain lapsia, seitzemän sataa ja kuu»
sikymmendä.

15. Benuin lapsia, kuusi sataa jakahdexan-
wiidettäkymmendä.

16. Vebain, lapsia, kuusi sataa ja kahde-
xankolmattakymmendä.

17. Asgadin lapsia, kaxi tuhatta, kolme sa-
taa ja kaxikolmattakymmendä.

Adonikamin lapsia, kuusi sataa ja seitze-mänseihemättäkvmmendä.
19. Bigewain lapsia , kaxi tuhatta ja seitze-mänseitzemättäkymmendä.
20. Adin lapsia, kuusi sataa ja wiisikuudet-

takymmenda.
21. Atherin lapsia Histiasta, yhderänkym-

mendä jakahdexan.
22. Hasumin lapsia, kolme sataa jakahde-

xankolmattakymmendä.
23. Be-
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23. Besain lapsia, kolme sataa ja neljä tol-

mattatymmendä.
24. Hariphin lapsia, sata jakaxitoistakym-

mendä.
25. Gibsonin lapsia, yhdexänkymmendä ja

wiisi.
26. Betlehemin ja Netophan miehiä, sata

ja tahdexanyhdexättatymmendä.
27. Anathothin miehiä, sata ja tahdsxan-

tolmattatymmendä.
28. BethAsinawethin miehiä, kaxiwiidettä-tymnlmdä.
29. Kiriathlmrimin, Kaphimn jaVeero-

ihin miehiä, seitzemän sataa ja tolmewiidettä-
kymmendä.

30. Ramahn jaGabaan miehiä, kulisi sa-
taa ja yxitolmattatymmendä.

31. Mitmaxen miehiä, sata jakaxikolmatta-kymmendä.
32. VethElin ja Äin miehiä, sata ja kol-

mekolmattakymmendä.
33. Toisen Nebon miehiä, kaxikuudetta-

tymmendä.
34. Toisen Elämin lapsia, tuhannen, kaxi

sataa janeljätuudettakymmendä.
35. Harimin lapsia, kolme sataa ja kaxi-

kymmendä.
36. lerihon lapsia, kolme sataa ja wiisi-

wlidettakymmmdä.
37. Lovhadidin ja Onon lapsia, seitzemän

sataa ja yxikolmattakymmendä.
38. Senaan lapsia, kolme tuhatta, yhde-

xän sataa jakolmekymmmdä.
39. Papit: ledajan lapsia lesuan huones-

ta, yhdexän sataa ja kolmekahdexattakym-
mendä.

40. Immerin lapsia, tuhannen ja taxikuu-dettatymmendä.
41. Pashurin lapsia, tuhannen, kaxisataa

ja seitzemänwiidettätymmmdä.
42. Harimin lapsia, tuhannen ja seitzemän-

toistakymmendä.
43. Lnvitat: lesuan lapsia Kadmielistä

Haduan lasten seasta, neljätahdexattatym-
»nendä.

44 Weisajat: AsapKin lapsia, sata ja tah-dexanwiidettatpmmenda.

45- Owmwartiat olit Sallumin lapset, A-
terin lapset, Talmonin lapset, Atubin lapset,
Halilan lapset, Sobain lapset, (taitti yh-
teen) sata ja tahdexanneljättätyMmendä.

46. Nethinimit: Zihan lapset, Hasuphan
lapset, Tabaothin lapset.

47. Keroxen lapset, Siahn lapset, Pado-
tun lapset.

48. Libanan lapset, Hagaban lapset,
main lapset.

49. Hananin lapset, Giddelin lapset, Ga-
harin lapset.

50. Rmjan lapset, Resin lapset, Netodan
lapset.

51. Gasamin lapset, Usan lapset, Passmhnlapset.
52. Besain lapset, Megunimin lapset, Ne-

phusilmin lapset.
53. Batbutin lapset, Hakuphan lapset,

Harhurin lapset.
54. Bazlithin lapset, Mehidan lapset, Har-san lapset.
55. Barkoxen lapset, Sisemn lapset, Tha-

mahn lapset.
56. Neziahn lapset, Hathiphan lapset.
57. Salomon pallvelioitten lapsia oli: So-

tain lapset, Sopherethin lapset, Pridan lapset.
58. laelan lapset, Darkonin lapset, Gid-

delin lapset.
59. Sephatiahn lapset, Hattilin lapset,

Pokeretin lapset Zebaimista, Amonin lapset.
60. Kaikkia Nethinimein ja Salomon pal-

lvelioitten lapsia oli (yhteen), kolme sataa,
yhdexäntymmendä jataxi.

61. Ia nämät menit ylös ThelMelahsta,
ThelHarsasta, Kerubista, Addonista jaIm-
merista: mutta ei he tietänet Isäins huonetta.
Mitta siemmdäns, jos he olit Israelista.

62. Delajan lapset, lapset, Neto-
dan lapset, kuusi sataa ja tqxiwiidettätym-
mendä.

63. Ia Papeista, Habajan lapset, Hato-
zin läpsit, Barsillain lapset, jota otti e»nan-nan Barsillain Gilmditiläisen tyttäristä, ja
kutzuttin sitte heidän nimellänsä.

64. Nämät etzeit heidän sutukundans pol-
wilukukirjaa: ja ettei sitä löytty, hyljättin he
Pappeudesta. 65. Ia
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6;. Ia Thirsatha* sanoi heille, ettei heidän

pitänyt syömän siitä kaikkein pyhimmästä, en-
nenkuin Pappi seisois Walkeudesa ja Täydel-
lisydesä.s 'lz:;,. l.i°:i.

-t>2Mos.tB: ,c>. Esr. 2: 6,.
66. Koko joukko yhteen oli kaxiwiidettäkym-

mendä tuhatta, kolme sataa jakuusikymmendä.
67. Paitzi heidän palwelioitans ja piikojan-

sa, joita oli seitzemän tuhatta, kolme sama ja
seitzemänneljättäkymmendä. Niin myös hei-
dän/easans oli weisaita miehiä ja »vaimoja,
kaxi sataa ja »viisiwiidettäkymmendä.

68. Seitzemän sataa ja kuusi neljattäkym-
mendä helvoista: kaxi sataa ja wiisiwiidettä-
kmnmendä Muulia.

69. Neljä sataa ja »viisineljättakymmendä
Kamelia: Kuusi tuhatta, seitzemän sataa ja
kaxikymmendä aasia.m. 70. Ia muutamat ylimmäisistä Isistä
annoit rakennuxeen : Thirsatha andoi tawara-
xi tuhannen kuldapenningitä , wiisikymmendä
maljaa, wisi sataa jakolmekymmendä Papin
hametta.

71. Ia muutamat ylimmäisistä Isistä an-
noit rakennuren tawaraxi, kaxikymmendä tu-
hatta kuldapenningitä, kaxi tuhatta jakaxi sa-saa leiwistätä hopiata.

72. Ia muu Kansa andoi kaxikymmendä
tuhatta kuldapenningitä, ja kaxi tuhatta lei-
wistätä hopiata, ja seitzemän seitzemattäkym-
»nendä Papin hametta.

73- Ia Papit, Lewitat, owenwartiat, wei-
sajat, jamuutamat Kansasta, jaNethinimit,
jakoko Israel asuitKaupungeisa: ja seitzemän-
nen Kuukauden lähestyisä, olit Israelin lapset
Kaupungeisansa.

8. Luku.
l Israelin lapset kokonduwat, ja Esra saar-

na heidän edesänsä lakikirjasta, v. Ransa ym-
märrettyänsä lain, tule murhellisexi; mutta
Nehemia ja Esra lohduttamat heitä. ui. leh-
timajan juhla löytän L.aisa kästetyri, japioetän
ilolla,
l. kokondui kaikki Kansa niinkuin yri

mies'sille kalulle, joka on wesiportin
edesä, ja sanoit Eftalle kirjanoppenelle; että
hän tois Mosexen Lakikirjan, jonga HERra

oli Israelille kästenyt. * Duom. 20:,. Esr. 3:,.
2. Ia Efta Pappi kandoi Lakikirjan Kan-san eteen, sekä miesten että »vaimoin, ja kaik-

kein kuin ymmärtäjä kuulla taisit; ensimmäis-
nä päiwänä seitzemännestä Kuusta.

3. Ia hän luki siitä karulla wesiportin edesaamusta haman puolipäiwään asti miesten 1q
»vaimoin edesä, ja jokaitzen kuiN ymmärtä tai-
sit: ja kaiken Kansan törwat olit Lakikirjaan
käätyt. 5 Mos. 31: 10, ,1.

4. Ia Efta tirjanoppenut seisoi kortialla
puuistuimella, jonga he sitä warren olit tehnet:
ja Machithia, Ssma, Anaja, Uria, Hilkia
ja Maeseja, seisoit hänen wieresänsä hänen oi-
kialla puolellans: ja hänen «vasemmalla puo-
lellans seisoit Pedaja, Misael, Malkia, Ha-sum, Hasbadana, Sakaria, ja Mesullam.

5. Ia Esm awais kirjan kaiken Kansan ede-
sä : Sillä hän seisoi ylömbänä taitte Kansaa.
Ia kosta hän sen awais, niin seisoi kaikki
Kansi».

6. IaEfta kiitti HERma sitä suurta Juma-
lala, ja kaikki Kansi» wastais ylösnostetuilla
käsillä: Amen! Amen i ja he kumarsit itzens,
jarukoilit HERraa tasivoillans maafa.

7- Ia lesua, Vani, Serebia, Jämin, A-
tub, Sabthai,Hodaja, Maeseja, Klita, A-
saria, Josabad, Hanan, Plaja. jaLewitat
opetit Kansan Lakia ymmärtämään: jaKan-
si» seisoi alallans. l. 9:3.

8. Ia he luitlumalan Lakikirjan selkiästi; ja
niin ymmärrettäwäisesti, että he ymmärsit kos-
ta luettin.

ii- 9. Ia Nehemia jota on se Thirsatha,
ja Esm Pappi se tirjanoppenut, ja Lewitat
jotta Kansan opetti ymmärtämään, sanoit
taitelleKansalle: tämä päiwä on pyhä HER-
ralle teidän Jumalallenne: älkätmllrhehtito, ja
älkät itkekö: sillä kosta Kansa kuulit Lain sa-
nat, niin he kaikki itkit. ' 3 Mos. 23: ,4, »c.

io. Ia hän sanoi heille: mengät ja syökät
sitä lihawata, ja juotat sitä matiata, ja la-hettätät niille myös osa, joillaei mitan ole »val-
mistettu: tämä päiwä on pyhä meidän HEN-mllemme, sentähden ältar muchehriko: sillaHGRran ilo on reidän wakerv^denne.

n. Ia Lewitat waititit kaiken Kansan/ ja
sanoit:Z z z
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sanoit: olkat äneti, sillä tämä pänvä on py-
hä, älkät murhehtiko.

12. Ia kaikki Kansa meni syömään ja juo-
maan, ja lähettämään osia ulos, jareir suu-
ren ilon: silla he olit ymmärtänet ne si»,
nar s jotta heille olit ilmoicetur.

m. 13. Toisna päiwänä tulit ylimmäiset I-
fät kaikestaKansasta, Papit ja Lewitat kokoon,
Esran sm kirjanoppenen tygö, oppemaan Lain
sanoja.

14. Ia he löisit Laisa kirjoitetun, että HER-
ra oli kästenyt Mosexen kautta Israelin lastenasua lehtimajoisa, seitzsmännen Kuun juhlalla.
2 Mos. ,3: 16. , Mos. 2).- 14, 42. 5 Mos. ,6: 1-.

15. Ia he annoit sen julkisesti ilmoitetta, ja
kuulutta kaikisa heidän Kaupungeisansa ja
lerusalemisa, ja sanoa: mengät ulos wuorel-
le, ja tuokat öljypuun oxia, Balsampuun o-
xia, Myrrhampuun oxia, palmupuun oxia, ja
paxuita puista oxia; tehdäxenne majoja, niin-
kuin kirjoitettu on.

16. Ia Kansi» menit ulos ja toit,ja teit heil-
lens lehtimajoja, jokainen kattonsa päälle, ja
kartanoihinsa, ja Jumalan huonen kartanoi-
hin, jawesiportin kalulle, jaEphraimin portin
kalulle.

17. Ia kaikki Kansa kuin palainnut oli fan-
Zeuxesta, teit lehtimajoja, ja asuit niisä: silla
ei Israelin lapset niin ollet tehnet hamasta Jo-suan Nunin pojan ajasta , niin siihen päiwään
asti : jasiinä oli sangen suuri ilo.

IZ. Ia luerrin jokapäiwä lumalanLa-
kikirjaa, ensimmäisestä päixvastä niin wil-
meisien. Ia he pidit juhlaa seitzemänpäiwää,
ja kahdexandena päiwänä päätöxen, tawan
Men.

H. tUAt.
l- Israelin lapset pitäwat paasto - katumus -ja

rukous päiwää, ja kuulewat halulla saarnaa,
v. s.ausuwat hartasti Jumalan hywiä töitä:
muistuttawat Ransan fyndejä: maini»zewat ny-
kyistä wiheliäsyttensä : rukoilewat armoa: teke-
wät liiton.
I. Weljändmä päiwänä kolmattatymmendä

tästä Kuusta, tulit Israelin lapset ko-
koon, paastoten, sakessa, ja muldaa heidän
päällänsä.

2. Ia he eroilit Israelin siemenen kaikistamuukalaisista lapsista: ja he tulit edes, ja tun-
nustit heidän syndinsa, ja heidän Isäins pa-
hat teot.

3. Ia he nousit ylös siallensa *, ja heidänedesäns luettin neliä kertaa päiwäsa HERmnheidän lumalans Lakikirjasta: ja he tunnustit,
ja rukoilit HERma heidän Jumalalansa, nel-
jä kertaa päiwäsä. " l. z: 7.

4. Ia Lewitain korkeille istuimille nousit le-sua, Bani', Kadmiel, Sebania, Vuni,Se-
rebia, Bani jaKmani, ja huusit suurella a-
nella HERran heidän lumalans tygö.

5. Ia Lewitat lesua, Kadmiel, Bani, Ha-sabmia, Serebia, Hodia, Sebania ja Pe-thahia sanoit: nostat, kiittäkät HERma tei-
dän Jumalalanne ijankaikkisesta niin ijankaik-
kiseen : Ia sinun kunnias nimi kiiteran, jo-
ta on kororerru yliye kaiken siunauxen ja
kiiroren.

11. 6. Sinä olet se HERm yxinäns, sinä
olet luonut taiwan , ja taiwusten taiwat kai-
ten heidän sotawäkens kansa: maan ja kaikki
mitä sm päällä on: meret ja kaikki mitä niisä
on: ja sinä teet kaikki nämät eläwäxi : ja tai-
wan sotajoukot kumartm rukoilewat sinua.

Es. 37: ,6, 20.

7. Sinä olet HERm se Jumala, jokawa-
litzit Abramin", ja johdatit hänen Kaldean
Urrista, ja nimittt hänen Abmhamixi. f

*

I Mos. II : 31. t. 12: I. -x , Mos. '7: 5.
8. Ia löysit hänen sydämens ustollisexi sinun

edesäs, ja teit liiton hänen kansans, andaxes
hänen siemenellensä Kananerein, Hetherein,
Amorrerein, Phereserein, lebustrein, ja Gir-
goserein maan ' ja olet pitänyt sinun fqnas:
sillä sinä olet wanhurstas. '

1 Mos. 15: ,».

9. Ia näit meidän Isäimme wiheljcnsyden
Egyptisä*, ja kuulit heidän huutonsa punai-
sen meren tykönä. *

2 Mos. 2: 25. 1.3: 7.
io. Ia teit tunnustähtejä jaihmeitä* Pha-

raolle, ja kaikisa ha'nm palwelioisansi», ja
kaikesa hänen maans Kansasa; sillä sinä tiesit
heidän ylpiäxi heitä maikan: ja sinä teit itzelles
nimen, niinkuin se tänäkin päiwänä on.

"
2 Mos. 14: 15, ,s.

n. Ia sinä jaoit meren heidän edesänsa, niin
että
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että'he tuilvana menit keffihm meren: ja hei-
oäl, mainejansa heitit sinä sywytem, niinkuin
kiwen wäkewiin »vesiin. 2 Mos. ,4: 21. l. ,5:5.

12. Ia päilvällä sinä johdatit heitä pilwen
patzalla, ja yöllä mtm pahalla, walaisten heil-
le sitä tietä, jota he «vaelsit. 2 Mos. »»:,».

iz. Sinä tulit Sinain wuorelda alas, ja
puhuit heidän kansans taiwasta"; ja annoit
heille oikiat duomior, ja totisen Lain, hywät
säädyt jakästyt. f '

2 Mos. 19: 3, 'c.
f 2Mos.»: 1.

14. Ia ilmoitit heille sinun pyhän Sabba-
this: ja annoit heille kästyt, säädyt ja Lain,
sinun palwelias Mosexen kautta.

1;. Ia annoit heille leipää" taiwasta , kos-
ka he isoisit, ja annoit »veden «vuota f kallios-
ta, kosta he sanoisit: Ia puhuit heille: että
heidän piti menemän ja omistaman maan, jon-
gatähden sinä nostit kätes andaxes sen heille.

*

2 Mos. 16: 4, 14» 15. 1) 2 Mos. 17: 6.
4 Mos. 20: 11.

16. Mutta heja meidän Isämme tulit ylpiä-
xi jakowakorwaisexi, ettei he totellet sinun käs-
kyjäs.

17. Ia eipä he tahtonet kuullakkan, ja ei he
ajatellet niitä ihmeitä kuin sinäteit heidän kan-
sans: mutta he tulit uppinistaisexi, ja asetit
Päämiehen' palaitaxmsi» takaperin heidän or-
juteensa, heidän wastahakoisudesansi» ; mutta
sinä Jumala olet andexiandaja, armollinen f,
laupias japitkämielinen, sangen suuri laupiu-
desta, ja et sinä heitä hyljännyt.
'

4 Mos. !4: 4. 1° 2 Mos. 34: 6. 4Mos. 14: 8.
Neh. 1: 5.

18. Waikka he teit walemn »vasikan', ja
sanoit: tämä on sinun lumalas, joka sinun
johdatti Egyptistä; ja teit suuren häwäistyxen.

"

2 Mos. 32: 4
19. Et sinä kuitengan heitä hyljännyt kor-wesa, sinun suuren laupiudes tähden: ja pil-

wen patzas" ei mennyt heildä pois päiwällä,
johdattamasta heitä tiellä, eikä tulen patzas
yöllä, walaisemasta heille tietä, jota he waelsit.

'
2 Mos. 13: 22. l 40: 38.

Ia sinä anoit heille sinun hywän hen-
ges' opettamaan heitä: st sinä myös kieldä-
nyt Mannaas f heidän suustansa, ja sinä an-

noit heille wettä heidän janosansi».
"

4 Mos. i,: 17. t Jos. 5: 12.

21. Sinä mwitzit heitä korwesa neljäkym
mmdä ajastaikaa, ettei heidän mitan puuttu-
nut ': ei heidän waattensa wanhmdunet f, ei-
tä heidän jaltans ajettunet. "

5 Mos. 2: 7.

Mos. l. 29: s.
22. Sinä annoit heille waldatunnat ja Kan-

sat: ja jaoit heidän sinne ja tänne,
maan Sihonin' maata, jaHesbonin.Kunin-
gan maata, ja Ogin Basanin Kuningan maa-
ta. '4 Mos. 21: 21, 24.

23. Ia sinä mansit heidä nlapsmsa niinkuin
tähdet" taiwasa: ja weit heidän siihen maa-
han, jostas heidän Isillensä sanonut olit, että
heidän piti sinne menemän jaomistaman.

*

1 Mos. 22: ,7.

24. Ia lapset menit ja omistit maan, ja§>
nä nöyrytit Kananerein maan asujamet hei-
dän edestäns, ja annoit heitä heidän käsiinsä:
niin myös heidän Kuningansa, ja maanKan-
sat, tehdä heille oman tahtonsa perään.

los. 1°: '

25. Ia he »voitit wahwatKaupungit, ja li-
hawan"maan, ja omistit huonet täynnä kaik-
kinaista «viljaa, wuojonkiwisitä taiwoja, Vii-
namäkiä, ja öljymäkiä ja paljo hedelmällisiä
puita. Ia he söit ja mwittin, ja lihoit, ja elit
herkullisesti sinun suuresta hywydestäs.

26. Mutta he tulit tottelemattoman ja »vas-
tahakoisen sinua wastan, ja heitit sinun Lakis
selkänsä taa, ja tapoit sinun Prophems, jot-
ka heidän edesäns todistit, että he olisit
dynet sinun tygös: jahe suuresti halvaisit sinua.

Duom. 2: *

27. Sentähden sinä annoit heitä wihollistm-sa tääsiin, jotta heitä ahdistit: ja he huusit si-
nua ahdistuxens aitana, ja sinä kuulit taiwas-
ta heitä', ja sinun laupiudes tähden annoit
sinä heille pelastajat, jotka heitä autit wihollis-
tmsa käsistä. '5 Mos. 32:1. Es.i:,.

Icr. 2: i2.

28. Mutta kosta he lepoon tulit, palaisit he
pahaa tekemään sinun edesäs: niin sinä hyljäi-
sit heitä wihollistmsa käsiin, jotka heitä halli-
tut. Niin he käänsit heitäns, ja taas huusit
sinua, ja sinä kuulit heitä taiwasta, ja pelcss-

Zzz 2 lit
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tit heitä monda aikaa, sinun suuren laupiudes
tähden.

29. Ia sinä annoit heille tiettälväxi tehdä,
että heidän pitä täandämän itzens sinun Lakis
tygö; mutta he olit ylpiät, ja ei totellet sinuntästyjäs, ja syndiä teit sinun duomioms was-
tan; joita jos ihminen tete, hän elä ' niisä:
jahe käänsit hanionsa, ja komensit nistansi»,
ja ei totellet' '

3 Mos. 18: 5. Hes. 20: n.
Rom. 1°: f. Gal. 3: ,2. 1- Zak. 7: n.

30. Ia sinä tärseit heitä monda ajastaikaa,
ja annoit heille tehdä tiettäwäxi sinun henges
kautta sinun Prophetaisas; mutta ei he otta-
net korwiinsa": sentähden sinä annoit heitä
maan Kansain käsiin. '«Kun. 17 -. 13, 14.

»AikaK. 36: 15.
31. Mutta sinun suuren laupiudes tähden et

sinä heila peräti teloittanut eli hyljännyt; sil-lä sinä olet armollinen ja laupias Jumala.
32. Nyt meidän Jumalamme, sinä suuri

Jumala, wäkewä ja peljättäpä, jota pidät
liiton ja laupiuden ', älä wähäxy kaikkia niitä
waimoja,jotka meille ja meidän Kuningoillem-
me, Päämiehillemme, Papeilleni, Prophetail-
lem, Isillemme jakaikelle sinun Kansalles As-
surin Kuningan ajasta, niin tähän päiwään
asti, tapahtunet owat. *

5 Mof. 32: 4.
33- Sinä olet wanhurstaskaikisa niisä kuins

meidän päällemme olet tuonut: sillä sinä olet
oikein tehnyt', mutta me olemme ollet juma-
lattomat. 'Dan. 9:14.

34. Ia meidän Kumngamme, Päämiehen,,
meidän Pappim ja Isämme, ei ole tehnet si-
nun Lakis jälken, eikä lukua pitänet sinun täs-
kyistäs ja todistuxistas, joitas annoit heille il-
moitetta.

35. Ia ei he palwellet sinua, heidän walda-
klmnastlnsa, ja sinun suuresi» hywydesäs, jon,
gas annoit heille, ja siinä awamsa ja lihawa-
fa maasi», jongas annoit heidän eteensä; ja ei
he palainet heidän pahoista töistänsä.

36. Katzo, me olemme palweliat tänäpänä;
ja siinä maasi», jongasannoit meidän Isillem-
me, että he olisit syönet hänen hedelmitäns ja
hywyttänsä, tatzo, siinä me olemme palweliat.

37- Ia se enändä tulonsa Kunmgoille, jot-
kas panit meidän päällemme, meidän syndeim-

me tähden ; ja he hallitzewat meidän ruumim-
me jakarjan, heidän oman tahtonsa jälken, ja
me olemme juuri suuresa tustasa.

38. Ia näisa kaikisa teemmä me wahwanliiton, jakiyoitammesen; ja annam meidänPäämiestemme, Lewitaim, iaftnetittäns wahwista.
io. Luku.

i Niiden nimet jotka iycns jaRansan puoles-
ta liiton wahwistawat. n L>iitosa wannowat
he, L.am seuramisen: muukalaisesta kosiomises-ta luopumisen: lepopaiwän ja lepowuoden py-
hittämisen : Jumalan palweluxen woimasa pi-
tämisen: kymmenesten ja pappein osan wilpit-
tömän maxamisen.
1. l>a ne jotka heidän sinettinsä painoit, oli

Nehemia Tbirsatha' Hakalian potta,
jaZidekia. ' l. 8: 9.

2. Semja, Asana, Jeremia.
3. Pashur, Amaria, Malkia.
4. Hattus, Sebania, Malluk.
5. Hanm, Meremoth, Obadia.
6. Daniel, Ginthun, Baruk.
7. Mesullam, Abia, Mmmin.
8. Maasia, Bilgai ja Semaja: ne olit Pa-

pit.
9. Mutta Lewitat olit: lesua Asanian poi-

ka: Binui Hmadadin lapsista, Kadmiel.
io. Ia heidän »veljensä, Setania, Hodia,

Klita, Plaja> Hanan,
uv Mika, Rehob, Hasabia.
12. Sakur, Serebia, Sebania.
13. Hodia, Bani ja Bminu.
14. Kansan Päämiehet olit: Paros, Pa-

hatMoab, Elam, Satu, Bani.
15. Buni, Asgad, Vebai.
16. Adonia, Bigwai, Adin.
17. Ater, Hi«?ia, Asur.
18. Hodia, Hasum, Bezai.
19. Hariph, Anathoth, Neubai.
20. Magpias, Mesullam, Hesir.
21. Mesesabeel, Zadok, laddua.
22. Plathia, Hanan, Anaja.
23. Hosm, Hanania, Hasub.
24. Halohes, Pilha, Sobet.
25. Rehum, Hasabna, Maeseja.

26. Ahia,
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26. Ahia, Hanan, Anan.
27. Mallut, Hanm, jaBama.
28. Ia muu Kansi», Papit, Lewitat, owen-

wartiat, weisajat, Nethinimit, ja taitti jot-
ta heitäns olit erittänet maan Kansoista Ju-
malan Lain tygö heidän waimoinsa, poikains
ja tytärtensä kansa: jakaikki kuin sen ymmär-
tä taisit.

11. 29. Ia heidän woimallisms otit heidän
weljeinsä puolesta sm wastan. Ia he tulit «van-
nomaan jalupamaan heidän malallansa, wael«
daxms JumalanLaisi», jota heille on annettu
Mosexen Jumalan palwelian kautta; pitäxen-
sä ja tehdäxms taitti HERran meidän Ju-
malamme kästyt, duomiot ja säädyt.

30 Ia ettei meidän pidä andaman maan
Kansoille meidän tyttäritämme; engä myös
ota meidän pojillemme heidän tyttäritänsä.

2 Mos. 34: »s. s Mos. 7: ~

31. Iakosta maan Kansa tuo Sabbathina'
tauppatalua, ja kaikkinaista wuoden tuloa
myyväxensä; niin en me ota heilvä Sabbathi-
na ja pyhä päiwänä: ja että me sen seitzemän-
nen wuoden annamme olla «vapana kaikkinai-
sista msituxista.f "

2 Mos. 2°: io. 3 Mos. 23: 3.
5 Mos. 5: i,. Neh. 13»19. 1-2 Mos. 23: 10.

3 Mos. 25:4. sMos. ,5: ,2.

32. Ia panemme kästyn itze pällemme, että
»ne annamma kolmannen osan yhdestä Sillis-
tä ajastajasi», meidän Jumalamme huonen
palweluxeen :

33. Näkyläiwäxi ', alinomaisen ruokauhri-
xi, alinomaisen polttouhrixi, Sabbathina, u-
silla Kuilla ja juhlapäiwinä, ja pyhitetyille,
jasyndiuhrixi, jolla Israel sowitetan; jakaik-
kinaisin tarpeixi meidän Jumalamme huone-sa. f '2 Mos. 25: 30. 1- 4Mof. 28:3, s, 6, 9, i,.

34. Ia me heitimme arpaa Pappein, Lewi-
tain ja Kansan wälillä halkouhnsta', joita
jokawuosipiti «vietämän meidän lumalannne
huoneseen, meidän Isäimme huonetten jälken,
määrätyillä ajoilla polvetta HERmn meidän
Jumalamme Altarilla, niinkuin Laisi» kirjoi-
tettu on.

35. Ia että me jokawuosi tuomme meidän
maamme esikoisia, ja kaikkinaisten puiden en-
simmäisiä hedelmitä, HERran huoneseen.

»Mof. 23: 19. s Mos. n: 4-

36. Ia esikoiset meidän pojistamme, ja mei-
dän eläimistämme, niinkuin Laisi» kirjoitettu
on ': ja esikoiset meidän härjistäm ja lambais-
tamme, että meidän pita »viemän meidän Ju-
malamme huoneseen, Papeille, jotka palwe-
lewat meidän Jumalamme huonesa.

'

2 Mos iz: ~ ;Mos. 27: 26.
37. Ia meidän pitä »viemän taikinasta*sen ensimmäisen, ja meidän ylönnyxemme f,

jakaikkinaisia puun hedelmita, miinaa ja öl-
jyä § Papeille, meidän Jumalamme huonen
Kammioihin: ja Lewitaille kymmenexet mei-
dän maastamme: että Lewitat kaikisa Kaupun-
geisa pitä saaman kymmenexet meidän työs-
tämme. '

) Mos. 2;: »7. f 4 Mos. 15: 19, 20.

§ 4 Mos 18: 12.

38. Ia Pappi Aaronin voika pitä myös saa-
man Lewitain kansa heidän kymmeneistänsä,
jaLewitat pitä wiemän heidän kymmenexistän-
sä kymmenen osan meidän Jumalamme huo-neseen, tawarahuonen Kammioihin.

39. Sillä Israelin lapset ja Lewin lapset piti
myös wiemän jywäin, miinan ja öljyn ylön-
nyxen Kammioihin: ja siellä pitä oleman Py-
hän astiat, jaPapit jotka palwelewat, ja o-
wenwartiat, ja.weisajat- ja en me luowu mei-
dän Jumalamme huonesta.

11. Luku
, Arpaa heitetän , kutka lerusalemisa piti a-

suman/; jotka myös nimitellän. n luetellan
kutka muisa Raupungeisa ja kylija piti olesiele-
man.
1. stza Kansan Päämiehet asuit lerusalemisa;

mutta muu Kansa heitti arpa, saatta-xens yhden kymmenestä asumaan Jerusalemiin
siihen pyhän Kaupungiin ; mutta yhdexän o-saa Kaupungeisa.

2. Ia Kansa siunais kaikkia niitä miehiä,
jotka mielistyit asumaan lerusalemisa.

3. Nämät owat maakunnan Päämiehet,
jotka asuit lerusalemisa, mutta ludan Kau-
pungeis asui itzekukin omaisudesans heidänKau-
pungeisansa: Israel, Papit, Lewitat, Ne-
thinimit, ja Salomon palwelioitten lapset.

4. Ia lerusalemis asuit muutamat ludan
jaBenlaminin lapsista. ludan lapsista : A-

thajaZzz 3
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thaja Usian poika. Sakarian pojan , Amari-
an »>ojan, Sephatian pojan, Mahelaleelin po-
»an, Parexen lapsista.

5. IaMaeseja Varukin poika Kalhoxen po-
jan Hasajahn pojan, Adajahn pojan, lojari-
bin pojan, Sakarian pojan, Siionin pojan.

6. Kaikki Parexen lapset, kuin asuit leru-
salemisa : neljä sataa ja kahdexanseitzemattä-
kymmendä wahwaa miestä.

7. Nämät olit Benlaminin lapset : Sallu
Mesutlamin poika, loedin pojan, Pedajan
pojan, Kolajan pojan, Maasejan pojan, I-
thielin pojan, Kesajan pojan.

8. Ia hänen jälkens Gabai, Sallai, yh-
dexän sataa jakahdexankolmattakymmendä.

9. Ia Joel Sikrin poika oli heidän Esimie-
hensä ; ja Juda Senuan poika oli toisna Kau-
pungin päällä.

10. Papeista: ledaja lojaribin poika, Ja-
kin.

11. Seraja Hilkian poika, Mesullamin po-
jan, Zadokin pojan, Merajolhin pojan , Ahi-
tobin pojail. Jumalan huonen Päämies.

12. Ia heidän weljejänsä, jotka huonesa
työtä teit, oli kahdexan sataa jakaxikolmatta-
kymmendä: Ia Adaja lerohamin poika, Pe-
laliau pojan, Amzin pojan, Zakarian pojan,
Pashurin pojan, Mälkiän pojan.

13. Ia hänen lveljei»»s Isäin päämiehet ka-
risataa ja kaxiiviidettäkymmmdä : ja Amasia
Ajareelin poika, Ahasain pojan, Mesillemo-
thin pojan, Immerin pojan.

14. Ia heidän weljens wäkewät miehet, sa-
ta jakahdexankolmattakymmendä: Ia Sab-
diel Gedolimin poika oli heidän Esimiehensä.

i,. Lewitaista: Srmaja Hasubin poika, Asi
rikamin pojan, Hasabian pojan, Burmin po-
jan.

16. Ia Sabthai, ja losabad, Lewitain
Päämiehistä, Jumalan huonen ulkonaisesa
työsä.

17. Ia Mathania Mikan poika, Sabdin
pojan, Asaphin pojan, joka oli ylimmäinen
kiitosta alkamaan rukouxesa: Ia Bakbukiah
toinen weljeinsä kestellä, ja Abda Sammuan
poika, Galalin pojan, ledithunin pojan.

13. Lewitaita oli kaikkians siinä pyhäsäKau-

pungisi», kaxi sataa ja neljäyhdexättäkym-
mendä.

19. Ia owenwartiat, Akub, Talmon, ja
heidän weljmsä, jotka porteisa wartioitzit, sa-»
ta jakaxitahdexattatymmendä.

11. 20. Mutta muut Israelista, Papit ja
Lewitat olit kaikisa ludan Kaupungeisa: jo-
kainen omasi» perinnösänsä.

2i. Ia Nethinimit asuit Ophelisi»: jaZihajaGispa olit Nethinimein päällä.
22. Mutta Lewitain esimies oli Jerusalemi-

si» Usi Banin poika, Hasabian pojan, Ma-
thanian pojan, Mikan pojan: Weisajat olit
Asaphin pojista, Jumalan huonen työn tykönä.

23. Sillä se oli Kuningan kästy heille, että
«veisaille piti oleman päiwäinen määrä.

24. Ia Pethaja Mesesabeelin poika Semhn
lapsista, ludan pojan, oli Kuningan käsky-
läinen kaikis asioisa Kansan tygö.

25. Ia ludan lapset ne kuin ulkona olit ky-
lisä heidän maasansi»; muutamat asuitKiriach
Arbasi», ja hänen kylisäns, ja Dibonisi» ja
hänen kylisäns, jaKabseelisa jahänen kyissänsä.

26. Ia lesuasi», Moladasi», Bethpaletisa.
27. Ia HasarSualisi», BerSebasi», ja hä-

nen ky lisänsä.
28. Ia Ziklagisa ja Mekonasa, ja hänenkylisänsä.
29. Ia Enßimmonisa, Zorgasa, leremu-

thisa.
30. Zanoahsi», Adullamssa ja heidän kyli-

sänsä: Lakixesa, jahänen kedollansa, Asekasa
ja hänen kylisäns. Ia he oleskelit hamasta
VerSabasta, niin Hinnomin laxoon asti.

31. Mutta Venlaminin lapset Gabaasta
asuit Mikmasi», Ajaja ja BethElisä, ja hei-
dän kylisänsä.

32. Anathothisa, Nobtsa, Ananiasi».
33. Hazorisi», Ra,nasi», Githaimisa.
34. Hadidisa, Ziboimisi», Neballathisa.
35. Lovisa, jaOnosa seppäin laxosa.
36. Ia muutamat Lewitat asuit ludan ja

Bmlaminin rajoilla.

12. Luku.
i L.uetellan ne papit, jotka Serubabelin

kansa palaisit Babelista Jerusalemiin. « Ne
pa-



55112. Luk. Kirja.
papit jotkaylimmäisen papin lojakimin ajasta
niin Nehemian ja Asran aikaisiin asti olit. m.
Jerusalemin muurein »vihkimys, iv. Rahan
kokous pappein elaturexi.
l. «>ämät owat * Papit jaLewitat, jotka me-

nit ylös Serubabelin Sealthielin pojan
ja lesuan kansa: Seraja, Jeremia, Esra.

' Eft. 2: *

2. Amaria, Malluk, Hattus.
z. Sekania, Rehum, Meremoth.
4. Iddo, Ginthoi, Abia.
5. Mejamin, Maadia, Bilga.
6. Semaja, lojarib, ledaja.
7. Sallu, Amok, Hilkia ja Nä-

mät olit Pappein ja heidän weljeinsä Päämie-
het lesuan aikana.

8. Ia Leivität: lesua, Bennui, Kadmiel,
Serebia, Juda, ja Mathania kiitoswirten
päällä, hän ja hanen weljensä.

9. Bakbukia jaUnni, ja heidän weljens o-
lit »vartiana heidän tykönänsä.

io. lesua siitti lojakimin, lojakim siitti
Eliasibin, Eliasib siitti lojadan.

11. lojada siitti Jonathanin, Jonathan siitti
ladduan.

11.12. Ia lojakimin aikana olit namät v-
limmäisct Isät Pappein seasa: Serajasta Me-
rcya, Jeremiasta Hanania.

13. Eftasta oli Mesullam, Amariasta lo-
hanan.

14. MaUukista Jonathan, Sebaniasta Jo-
seph.

15. Harimista Adna, Merajothista Helkai.
16. Iddosta Zakaria, Ginthonista Mesul-

lam.
17. Abiasta Sikri, Minjaminista Moadias-

la, Piltai.
Bilgasta Sammua, Semajasta Jona-

than.
19. lojaribista Mathnai, ledajasta Usi.
-o. Sallaista Kallai, Amakista Eber.
21. Hilkiasta Hasabia, ledajasta Nacha-

nael.
22. Lewitat Eliasibin, loMdan, lohanan,

ja ladduan aikana, kirjoitetut Isäin Pää-miehet. Niin myös Papit Dariuxen sen Per-sialaisen waldakundaan asti.

23. Lewin lapset ylimmäiset Isät owat kir-
joitetutAikakirjaan *, lohanan Eliasibin po-
jan aikaan asti. '

i Aika K. 9:l°, »e.
24. Ia Lewitain Päämiehet; Hasabia,Se-

rebia ja lesua Kadmielin poika, ja heidän wel-
jens heidän wieresänsä, ylistämäs ja kiillän, a-sa, niinkuin Dawid Jumalan mies oli käste-
nyt ': yxi ivania toisen kohvalla.

'1 Aika K. 26: '

25. Mathania, Bakbukia, Obadia, Me-
sullam, Talmon ja Akub, olit owmwarticu;
tawamportein «vartioitzemisesa.

26. Nämät olit lojakimin lesuan pojan
lozadakin pojan aikana: ja Nehemia!, maan-
wanhimman, ja Eftan Papin sen kirjanoppe-
nen, aikana.

m. 27. Ia Jerusalemin «nuurin wihkimisel-
le etzeit he Lewitaita kaikista heidän paikoistan-
sa, tuodaxensa heitä Jerusalemiin; pitämään
wihkimista ilolla, kiitoxella, wirsilla, Symba-
leilla, Psalmeilla ja harpuilla.

28. Ia «vejsaittm lapset tulit kokoon lakial-
Va Jerusalemin ymbärins, ja Netophatin ky-
listä.

29. Ia Gilgalin huonesta, ja Gibeahn ja
Asmawethinpelloilda: sillä «veisajat olit mken-
danet heillens taloja Jerusalemin ynlbärillä.

zo. Ia Papit ja Lewitat puhdistit itzmsähe puhdistit niyös Kansan', japortit janmuritt
'

2 Mos. 19: io.

31. Jäminä annoin ludan Päämiehet men
nä ylös muurin päälle, ja laitin taxi suurta
tiitoskuoria, käymään muurin päälle:chhdm)
oikialla puolella, sondaportiin asti.

32. Ia Hofaja ja toinen puoli ludanPää-
miehistä käwit heidän peräsänsä.

33. Ia Asaria, Efta) Mesullam.
34. Juda, Benlamin, Semaja ja

mia.
35. Ia muutamat Pappein lapsista wast:>

torwein kansa, Sakaria Jonathanin poika,
Semajan pojan, Mathanian pojan, Maka-
jan pojan, Sakurin pojan, Asaphin po,an.

36. Ia hänen »veljms Semaja, Asareel,
Mlalai, Gilalai, Maai, Netlxmeet, Juda,
Hanani, Dawidin Jumalan miehen kande-
leittenkansa: Ia Esm tirjanoppenut heidendellansä. 37. Ia
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37. Ia lähdeporttia päin, menit he ylös

lmdan kohdallans astuimia myöden Dmvidin
Kaupungiin, (ja siitä) astuimilla muureinpäälle, Dawidin huonesta wesiportiin asti,itään päin.

38. Ia toinen kiitoskuori käwi wastan, ja
minä sen peräsä: ja toinen vuoli Kansaa muu-
rin päälle, pätzitornista lewiaän muuriin saakka.

39. Ia Ephraimin portista, wanhan portin,
ia kalaportin ja Hananelin tornin ja Mäen
tornin ohitze, lammas portiin asti; jn seisahditfangiportist».

40. Ia niin ne kaxi kiitoskuoria seisoit Ju-malan huonesa, ja minä, ja toinen puoli y-
limmaisia minun kansani.

41. lal Papit Eliakin,, Maseja, Minla-
»uin, Mikaja, Elioenai, Zakaria, Hanania,
olit waffitorwein kansa.

42. Ia Maeseja, Semaja, Eleazar, Usi,
lohanan, Malkia , Elam ja Asar. Ia wei-
sajat weisaisit korkiasti, ja lesrahia oli esi-miesnä.

43. Ia he uhraisit sinä päiwänä suuret uh-rit, jaolit iloiset: sillä Jumala oli heitä iloit-
tanne suurella ilolla, etta myös waimot ja lap-
setkin iloitzit, ja Jerusalemin ilo kuului kau-was.

iv. 44. Siihen aikaan asetettin miehet ta-
warakammioin päälle, joisi» ylönnyxet, ensim-
mäiset hedelmät, ja kymmenexet olit, joita
heidän piti kokomanKaupungein pelloista, Pa-peille ja Lewitaille jaettaLain jälken"; sillä Ju-valaisilla oli ilo Papeista ja Lewitaista, jotka
seisoit. '

5 Mos. 26: 12.

45- Ia he pidit waarin Jumalansa wartias-
tc», ja puhdistuxen wartiasta; niin myös wei-
sajat" jaowenwartiat: Dawidin, ja Salo-
mon hänen poikans kästyn jälken.

'

1 Aita K. 25:
'

46. Sillä Dawidin ia Asaphin aikana, olit
muinen asetetut ylimmäiset weisajat, jakiitos-
wirret, jakiitoxet Jumalalle.

47. Mutta koko Israel andoi »veisaille ja
olvenwarlioille osan, Serubabelin ja Nche-
»man aikana, jokapäiwä heidän osansa : Ia
he annoit sen pyhitetyn Lelvitaille, ja Lewitat
annoit sm pyhitetyn Aaronin lapsille.

13. Luku.
l Mosexen L.akia luetan, ja muukalaisetpois eroicetan. li. Nehemia palattuansa toista-miseen Runingan tyköä, pyytä ojenva Juda-laisten elkiä , ja puhdista Lemplin kammiot 111.2lutta L.ewitat kymmenexiinst. lv. Rieldi lepopäiwän turmeluxen. v. Estä muukalaisennaimisen: karkotta pois Saneballatin

rukoile Jumalata.
i. siihen aikan luettin Mosexen kirja Kansanedesä: ja sinä löyttin kirjoitettu, etteijoku Ammonita ja Moabita pitänyt ikänänstuleman Jumalan seumkundaan.

5 Mos. 23: 3.
2. Sillasi he tullet Israelin lapsia wastanleimalleja wedellä; Mutta palkaisit Bileaminheitä wastan, kimmaan heitä: mutta meidänJumalamme käänsi kirouxen siunauxexi.

4 Mos. 22: s, le.
3. Kosta he sen Lain kuulit, niin he eroilitkaiken sekulaisen Kansan Israelista.
11. 4. Ia sitä ennen oli Pappi Eliasibpan-

du meidän Jumalan huonm kammioin päälle,
Tobian lähimmäinen.

5. Ia hän oli tehnyt hänelle suuren kammi-
on, johonga he ennen olit pannet ruokauhria,pyhää salvua, astioita jakymmenexet jywistä,
wiina ja öljystä: jotka olit kästenyt anda Le-
wiMille, weisaille ja owmwartioille, ja Pap-
pein ylönnyxet.

6. Mutta en minä ollut silloin lerusalemis,
kosta he kaikkia näitä teit: sillä Arthahsasthan
Babelin Kuningan toisna wuonna neljättä-
kymmendä tulin minä Kuningan tygö, ja sain
jongun ajan perästä Kuningatda luwan.

7. Ia tulin Jerusalemiin, ja ymmärsin sen
pahuden kuin Eliafib oli tehnyt Tobian täi>
den ; että hän oli tehnyt hänelle kammion Ju-
malan huonm kartanolle.

8. Ia minä pahaxuin sitä kowin, ja heitin
kaikki Tobian huonen astiat kammiosta ulos.

9. Ia kastin puhdista arkun, japanin sii-
hen jällens Jumalan huonen astiat, ruokauh-
rit, japyhansawun.

m. iQ. Ia minä ymmärsin ettei LewiMille
ollut annettu heidän osansa sentähden olit Le-
witat ja weisajat paennet tekemään työtä ku-
kin pellollens. 11. Niin



iz. Luk. Kirja 553
11. Niin minä nuhtelin esimiehiä, ja sanoin:

mixi me Jumalan huonen hylkämme? mutta
minä kokoisin heitä ja asetin siallensa.

12. Niin koko Juda toi kymmenexet tawa-
roixi, jywistä, wiinasta jaöljystä.

iz. Ia minä panin sen tawaran päälle Pa-
pin Selemian ja Zadokin kirjanoppenen , ja
lewitaista Pedajan, ja heidän kätens alla oli
Hanan Sakurin poika, Mathanian pojan;
sillä he pidettin uffollisna, ja heidän kastellin
jaka »vellillensä.

. . .^

14. Minun lumalanl muista* minun pääl-
leni sen edestä, ja älä pyhi minun laupiuttani
pois, kuin minä olen tehnyt minun Jumalani
huonelle , ja hänen wartioillcnsi».' *l. 5:»?.

iv. 15. Silloin näin minä ludasa tallatta-
wan wiinakuurma Sabbathina, ja kannetta-
wan läjin, ja kannatettawan aaseilla miinaa,
wiinamarjoja, fikunita, ja kaikkinaisia kuor-
mia, ja tuotawan Jerusalemiin Sabbathin
päiwänä: ja minä todistin heille sinä päiwänä
jona he myit ruokakalua.

,6. Siinä asui myös Tyrilaisia jotka toit ka-
loja ja kaikkinaista kauppakatua, jamyit lu-
dan lapsille lerusalemisa Sabbathina.

17. Niin minä nuhtelin ludan päämiehiä,
ja sanoin heille: mikä paha se on, kuin te teet-
te, ja rikotte Sabbathin päiwän?

18. Eikö teidän Isänne niin tehnet, jamei-
dän Jumalamme toi kaiken tämän onnetto-
muden meidän päällemme, ja tämänKaupun-
ginpäälle: ja te saatatte wielä nyt wihan enäm-
maxi Israelin päälle, että terikotte Sabbathin.

19. Ia kosta marjo peitti (2) Jerusalemin
portin ennen Sabbathia, kastin minä ne sul-
kea, jakielsin awamasta ennenkuin jälken Sab-
bathin: ja minä panin muutamita palwelioi-
tani porttein, ettei yhtän kandamusta olis tuo-
tu sisälle Sabbathin päiwänä.

(») s. 0. auringon laskemisen edellä.
20 Niin kauppamiehet ja kaikkinaisten ka-

luin myjät olit ulkona Jerusalemista yösen,
kerran eli kaxi.

21. Niin minä todistin heidän edesäns, ja
sanoin heille: mixi te oletta yösen ymbärins

muurin? jos te wielä kerran sen teette, niin
minä lassen käteni teidän päällenne: Ia siitäajast ei he Sabbachina tullet.

22. Ia minä sanoin Lewitaills jotka puhtat
olit: tulkat ja ottakat porteista waari, japy-
hittäkätSabbathin päiwä : minun Jumalani,
muista minua sengin edestä, ja säästä minua
sinun suuren laupiudes tähden.

V. 23. Minä näin myös silloin Juvalaiset
ottaman Asdodilaisia, Ammonitiläisiä jaM»abitiläisiä waimoja.

24. Ia heidän lapsens puhuit puolittain Af-
dodin kielellä, ja ei tainet puhua ludan te-
lellä , mutta jokaitzenKansan kielellä.

25. Ia minä nuhtelin heitä jakirvisin heitä?
ja löin muutamita miehiä, ja repelin hiuxiaheidän päästänsä, ja wannotin heitä Juma-lan kautta: Ei teidän pidä andaman teidän
tyttäritänne heidän pojillensa, eikä ottamanheidän tyttäritäns teidän pojillenne eli itze teil-
lenne.

26. Eikö Salomo Israelin Kuningas nii-
den kansa syndia tehnyt? Ia ei kuitengan ol-
lut yhtänKuningasta hänen wertaistansa* mo-
nen pakanan seasa, ja hän oli rakas lumalal-lensaf, ja Jumala pani hänen koko IsraelinKuningari; kuitcngin saatit muukalaiset wai-
mot hänengin syndiä tekemään.§ * iKun.;: iz.
«MaK.i: ii. 1-2 Sam. 12:24. §,Kun. n: 1,4.

27. Ettekö te sitä ole kuullet, kosta te kaik-
kea tätä suurta pahutta teette; etta te rikotte
meidän lumalatamme wastan , ottaisannemuukalaisia waimoja?

28. Ia yxi lojadan lapsista, Eliasivin y-
limmäisen Papin poika, oli SaneballatinHo-roniterin wäwy: mutta minä ajoin hänen pois
minun tyköäni.

29. Muista heitä, minun Jumalani, jotka
turmelewctt Pappeuden, ja Pappein jaLewt>
tain liiton.

30. Niin minä puhdistin heidän kaikistamuukalaisista, ja asetin Pappein ja Lewitain
wartiat, kungin palweluxeensa.

zi. Ia uhrihalkoja* määrätyillä ajoilla, ja
ensimmäisiä hedelmitä. Minun Jumalanimuis-
ta minua hywydellä .' " l. 10: ,4.

Nehemian Kirjan loppu.
Aaaa Estherin
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Estherin Kirja
Josa nämät kappalet owat:

l «Ouinga ft womMinm Persia» Kuningas Nhasiverus on tehnyt suuren pidon monexi päiwäxi Ia kninhän kutzui Drotuingins Wasihin, nnn ei hän tullut, jongatahden hän hyljättin, ia ludanEsther mmelda tuli Drotningixi hänen siaansa, kap. 1. 2. ' '^

11. Hannu lorotettu, Kuningalda, joka löysi neuwon , että kaikki lubalaiset piti hukutettanmn, ja Mar-dotai hlltettäman: n»utta Esther laitti sen niin, että hänen täydyi Mardokaita kunnioitta, ja hirtettin,K«siihen hirsipuuhun, jonga hän Mardokaille rakendanut oli, ja Indalaiset pelastettin, tap. 3.4. Z. 6 7m. Mardokai tule suureen kunniaan Kuningan tykönä. Juvalaiset kostawat sina päiwänä wihamieMewst, tona he aiwoittin hututta, ja asetit pyhäpälwia muistoxi, että Jumala oli heitä pelastanut, tap. 8.9. iy.

1. Luku.
1. persian Runinga s Ahaswerus, teke suuren

pidon: hänen Drotningins ivasthi myös. n.
kuningas läheltä kuyumaan Drotningja ty-
gönsä mutta Drotning karzo kästyn ylon. !«.

Runingas kestustele tästä Ruhttnastens kansa,
jatVasthi hylj«tän.
I. .Hiihen aikaan kosta Ahaswerus hallitzi In-

diastaEthiopiaan asti, sata ja seitzemän
kolmattakymmendä maakundaa.

2. Ia kuin hän istui waldakundans istui-
mella, Susanin linnasi».

z, Kolmandena hallituxensi» wuonna, teki
hän, pidon kaikille Päämiehillens, ja palwe-
lioillens. Persian jaMedin Sodan päämiehil-
le, ja maakundain haUitzioille hänen edesäns.

4. Näyttäin heille waldakundans kunnian
rikkaudet, ja Herraudensi» kallit kaunistuxet
monda päiwää: sata ja kahdexankymmenda
päiwää.

5. Ia kuin ne päiwät olit täytetyt, teki Ku-
ningas kaikelle Kansalle, kuin Susanin linnas
oli, sekä suurille että pienille pidon seitzemäxi
päiwaxi, Kuningallisen huonen yrtitarhan sa-
tisa.

6. SKlla ripuit walkiat, wiberiäiset ja sine-
wär seinälvaattet, yhteen sidotut kalleilla lii-
naisilla ja purpuraisilla siteillä hopiarengaisa ,

pahasten päällä: wuotet olit
kullasta jahoplasta, permando oli lastettu wi-
herjäisistä, walkeista, kellaisista ja mustista
marmorkiwistä.

7. Ia juomaakannettin kuilmsilla astioilla,
ja aina toisilla ja toisilla astioilla, ja Kuvin-

gallista «viinaa yldakyllä, Kuningan wamnperän.
8. Ia juominen tapahtui säätöxm jälken,

niin ettei yxikän toistans «vaatinut; sillä Ku-ningas oli niin kästellyt kaikille edeskäywille
huonesanfa, tehdä jokaitzen mielen noutexi.

9. Ia Drotning, Wasthi teki myös pidon
»vaimoille, Kuningas Ahasweruxm Kuningal-
lisesa huonesa.

11. io. Ia seitzemändenä päiwänä, kostaKuningas oli iloinen miinasta, kasti hän Me-
humanin, Bisthan, Harbonan, Bigthan,
Abagthan, Setharin ja Karmxen, ne seitze-män Kamanpalweliata, jotka palwelit Ku-
ningas Ahastverusta.

n. Tuomaan Drotning Wasthm Kunin-
gan eteen, hänen Kuningallssella Kruunullan-sa ; näyttäxms Kansalle ja Päämiehille hänen
kaunmttansa: sillä hän oli kalinis.

12. Mutta Drorning Wasthi, ei tahtonut
tulla Kuningan kästyn jälken, kuin hän oli
kästenyt Kamaripalwelioittm kantta: Niin
Kuningas «vihastui kowin, ja hänen «vihans
syttyi hanesä.iii. 13. Ia Kuningas sanoi wiisaille, jotka
ymmärsit maan tawat (sillä Kuningan asia pi-
ti mtkaisiaman kaikkein Lain ja oikeuden ym--
märtäwäisten edesä.)

14. Ia lähin händä olit, Karsina, Sethar,
Admatha, Tharsis, Meres, Marsina jaMe-
mukan, seitzemän Persian ja Medin Päämies-tä, jotka näit Kuningan kastvot, ja istuit y-
linnnäisnä walvakunnasi».

15. Älitä Drotning Wafthille pitä tehtämän
oikeu-
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oikeuden jälken, ettei hän tehnyt Kuningas
Ahastveruxen sanan jälken, hänen Kamaripal-
»veliains kautta?

,6. Niin sanoi Memukan Kuningan ja Pää-
miesten edesä : Drotning Wasthi ei ole ainoas-
tans tehnyt pahoin Kuningasta wastan; mut-
ta myös kaikkia Päämiehiä jakaikkiaKansoja
wastan, kuin owat kaikisa Kuningas Ahasive-
ruren maakunnisa.

17. Sillä tämä Drotningin teko hajo kaik-
kein »vaimoin tygö, niin että hekin katzowat
miehens ylön, silmains edesä, ja sanomat:
Kuningas Ahaswerus kasti tulla Drotning
Wasthin eteensä, mutta ei hän tullut.

18. Niin Persian ja Medin Päämiesten e-
männät sanomat tänäpänä kaikille Kuningan
Päämiehille, kosta he kuulemat tämän Drot-
ningin teon; niin siitä tule kyllä ylönkatzetta
ja wihaa.

19. Jos siis Kuningalle kelpa, niin anda-
kan Kuningallisen kästyn häneldäns käydä u-
los, jakirjoitta Persian jaMedin Lakiin', jo-
ta ei kengän rikko tohdi: ettei Wasthin pidä
enä tuleman Kuningas Ahastveruxen eteen , ja
andakanKuningas hänen waldakundans hä-
nen lähimmäisellänsä, joka on parembi händä.

' Dan. 6: 8.
20. Ia tämä Kuningan kirja kuin nyt leh-

vän, kuulukon ymbärins koko hanen walda-
kundaansa, joka suri on; että jokainen wai-
mo pidäis miehensä kunniasa, surten ja pien-
den seasa.

21. Tämä kelpais Kuningalle jaPäämie-
hille: jaKuningas teki Memukan sanan jälken.

22. Niin kirjat lähetettin kaikkiin Kuningan
maakundiin, jokaitzeen maakundaan heidän
kirjoituxensi» jälken, ja kaikkein Kansain tygö
heidän kielellänsä, että jokainen mies on halli-
hia huonesans, ja andoi puhutta Kansansa
kielellä.

2. Luku.
~ Runingas anda koota neiyeiti walitaxens

itzellens puolisota wasthin siaan. v. Esther yxi
ludalainen neiy?, Mardokain holhous lapsi,
oletan myös muiden neiyeitten sekaan, in. Nei-
yet puhdistettua, wiedän wusrottain Runin-
gan tygö, ja Esther waUtay Drotningixi, iv.

Mardokai ilmoitta wäjymisen Kuningasta was<
tan.

I. häitten jälken, sittekuin Kuningas Ahas-
weruxen wiha asetui; muisti hän mitä

Wasthi oli tehnyt, ja mitä hänestä päätetty
oli.

2. Niin sanoit Kuningan palweliat jotka
händä palwelit : etzittäkön Kuningalle kaunim
nuoria neitzeitä.

3. Ia läheltäkönKuningas katzojat kaikkiia
waldakundans maakundiin, kokomaan kaikkia
kaunita nuoria neitzeitä Susanin linnaan, wai»
moin hunoneseen, Hegen Kuningan Kamari-
palwelian käden ala> joka waimoista piti waa-
rin, ja andoi heille heidän kaunistuxensa.

4. Ia se piika jokaKuningalle kelpa, tul-
kon Drotningixi Wasihin siaan: Tämä kel-
pais Kuningalle, ja hän teki niin.

11. 5. Ia Susanin linnas oli yxi Juvalai-
nen, jonga nimi oli Mardokai' lairin poika,
Simein pojan, Kisin pojan, leminin mies.

' Neh. 7: 7.
6. Joka oli »viety Jerusalemista sen wiedyn

joukon kansa, joka wietin lekonian Juvan
Kuningan kansi»; jonga NebukadNezar Ba-
belin Kuningas «vei pois. 2 Kun. 24: »4.

7. Ia hän oli Hadassan, se on, Estherin,
hänen setänsä tyttären holtzoja; sillä ei hänellä
ollut Isää eikä äitiä: jahan oli kaunis ja hy-
wän muotoinen piika, ia kosta hänen Isäns ja
äitinsäkuolit, ottiMardokai hänen tyttärexensä.

8. Kosta Kuningan kästy jaLaki llmoitst-
tin, ja monda piikaa koottin Susanin linna-
an, Hegen käden ala", otettin myös EstherKuningan huoneseen, Hegen käden ala, jota
oli »vaimoin «vartia.

9. Ia piika kelpais hänelle, jahän löysi lau-
piuven hänen edesänsa, ja hän joudutti hänen
kaunistustens kansa, andaxens hänelle hänenosansa, jasiihen seitzemän kaunista piikaa Ku-
ningan huonesta: ja hän muutti hänen piikoi-
nens parhästen paikkaan «vaimoin huoneseen.

iO. Ia ei Esther ilmoittanut hänelle Kan-saans ja sukuansa; sillä Mardokai oli händä
kieldcmyt ilmoittamasta.

11. Ia Mardokai ka: stmdeli jokapäiwä nei-
tzytten huonen porstuan edesä; että hän olis

saanutAaaa 2
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saanut tietä,, jos Estherin hywin käwis, ja mi-
tä hänelle tapahduis.

m. 12. Ia kosia itzekungin piikan määrätty
aika tuli mennä Kuningas Ahasiveruxen tygö,
sittekuin hän oli ollut kaxitoistakymmendä
Kuukautta »vaimoin tawan jälken kaunistu-xes; (sillä heidän kaunistuxellansi» piti oleman
niin paljo aikaa: kuusi Kuukautta Myrrha-
miöljyllä, jakuusi kuukautta kalleilla »voiteil-
la, ja muilla »vaimoin kaunistuxilla.)

13. Niin piika meniKuningan tygö, ja jon-
ga hän tahdoi, se piti hänelle annettaman, jo-
ka piti hänen kansans menemän waimoin huo-
nesta Kuningan huoneseen.

14. Ehtona han tuli, ja huomeneltain pa-
lais toiseen waimoin huoneseen. Saasgaxen,
Kuningan Kamaripalwelian käden ala, joka
oli waimon wartia: ja ei hänen pitänyt pala-
jamanKuningan tygö, muutoin josKuningas
händä tahdoi, jakutzutti händä nimeldänsä.

15. Kosta Estherin Abihailin Mardokain se-
dän tyttären (jonga hän oli ottanut tyttäre-
xens) aika joutui, tulla Kuningan tygö, ei
hän mitan muum anonut, waan mitä Hege
Kuningan Kamaripalwelia, waimoin wartia,
sanoi : jaEsther löysi armon kaikkein edesä kuin
hänen näit.

16. Ia Esther otettin Kuningas Ahasiveru-xen tygöKuningalliseen huoneseen, kymmenen-
denä Kuukautena, joka kutzutan Tebeth, sei-
tzemändenä hänen waldakundansa wuonna.

17. Ia Kuningas rakasti Estheritä enä kuin
kaikkia muita waimoja, ja hän löysi armon ja
laupiuden hänen edesäns enä kuin kaikki muut
neitzet: jahän pani Kuningallisen kruunun hä-
nen päähänsä, jateki hänen Drotningixi Was-
thin siaan.

18. Ia Kuningas teki kaikille hänen Pää-
niiehillms japalwelioillensa suuren pidon, ja se
pito oli Estherin tähden: ja hän teki maakun-
nille lewon, ja ando, lahjoja Kuningan waran
jälken.

19. Ia koffa neitzet toisen kerran koottin, is-
tui Mardokai Kuningan portisa.

26. Ia ei Esther ollut wielä ilmoittanut su-
kuans' eikä Kansaansa, niinkuin Mardokai
hänelle oli kästenyt; sillä Esther teki Mardo-

käin sanan jälken, niinkuin siilloingin, kostahän hänen kastvatll. ' l. 8: 1.

iv. 21. Silloin kossa Mardokai istuiKunin-
gan portisa, »vihastuit kaxi Kuningan Kama-
ripalweliata Bigthan ja Theres owenwartiat,
ja aiwoit heittä kätens Kuningas Ahasweru-
xen päälle. l. s: 2.

22. Ia Mardokai sai sen tietä, ja ilmoitti
Drotning Estherille: Ia Esther sanoi Mardo-
kain puolesta sen Kuningalle.

23. Ia kosta sitä tutkisteldin, löyttin se to-
dexi, ja he hirtettin molemmat puuhun: ja se
kirjoitettinAikakirjaanKuningan edesä. l.s:i.

3. Luku.
i Haman korgotetan, jakaikki kumartawat

hända; waan Juvalainen Mardokai ei tee sitä.
ii. Haman närkästy siitä ja pitä neuwoa Juva-
laisia wastan. m. Saa Runingalda llnvankäs-keä, että kaikki Juvalaiset piti t<»!pett<nm» yh-
teni päiwänä.
i. Oosta nämät olit tapahtunet, teki Kunin-
"> gas AhasiverusHamanin Medathan po-

jan Agagilaism suurexi, ja korotti hänen; ja
pani hänen istuimens ylemmä kaikkia Päämie-
hiä, kuin hänen tykönäns olit.

2. Ia kaikki Kuningan palweliat, jotkaKu-
ningan portis olit, notkistit pollvians ja ku-
marsit Hamanita: sillä niin oliKuningas käs-
kenyt; mutta Mardokai ei notkistanut polwi-
ansa eikä kumartanut.

3. Niin Kuningan Palweliat, jotta Ku-
ningan portissa olit, sanoit Mardotaille: mix»
sinä rikot Kuningan kästyn?

4. Ia kosta he jokapäiwä sitä hänelle sa-
noit, ja ei hän totellut heitä ilmoitit he sen
Hamanills, nähdäxensä jos senkaldainen Mar-
dokain työ olis pysywäinen: sillä hän oli sano-
nut hänens ludalaisexi.

11. 5. Ia kuin Haman näki ettei Mardokai
notkistanut polwians hänen edesänsa, eikä ku-
martanut händä; tuli hän tiukkua täyten.

6. Ia hän wähäxi luki laste ainoastans
Mardotain päälle kättänsä: sillä he olit hä-
nelle tiettäwäxi tehnet Mardotain Kansan:
mutta Haman pyysi teloitta kaikkia Mardo-

tain
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käin Kansaa, Juvalaisia, jotka olit koko Ku-
ningas Ahasweruxen waldatunnasa.

7. Ensimmäisellä Kuulla. se on Nisän kuu,
Kuningas Ahasweruxen toisna wuonna toista-
kymmendä, heitettin Aur, se on arpa *, Ha-
manin edes, päiwä päiwäldä, ja tuutaudel-
da niin toiseen Kuuhun toistakymmendä, se on
Kuu Adar. ' l. 9: ,4.

8- Ia Haman sanoi Kuningas Ahasiveru-
«lle: yxi kansa on hajotettu, ja jaettu Kan-
sain setään, kaikis sinun waldakundas maa-
kunnis: ja heidän lakins on toisin tilin kaik-
kein Kansain, ja ei he tee Kuningan lain jäl-
ken: ei se ole Kuningalle hyödyllinen, että hei-
dän niin olla annetan.

9. Kos Kuningalle kelpa, niin tirjoitetta-
ton, että ne huolettaisin: niin minä tahdon
punnita kymmenen tuhatta leiwistää hopiata
wirkamiestm käsiin, wietä Kuningan tawa-
roihin.

ui. io. Silloin otti Kuningas sormuxen *

sormestansa; ja andoi sen Hamanills, Meda-
than Agagilaisen pojalle, Juvalaisten «viha-
«niehelle. ' l.»: 2.

11. Ia Kuningas sanoi Hamanille: se ho-
pia olkon annettu sinulle; niin myös Kansa,
tehdäxens heille mitäs tahdot.

12. NiinKuningan kirjoittajat kutzuttin kol-
mandena päiwänä toistakymmendä ensimmäi-
sestä Kuusta, ja kirjoitettin niinkuin Haman
kasti Kuningan ylimmäisten ja maan Herraintygö, sinne m tänne maakundiin, ja jokaitzen
Kansan päämiesten tygö siellä ja täällä, itze-
kungin Kansan kirjoituren jälken, ja heidän
kielelläns: Kuningas Ahasweruxen nimelle olise kirjoitettu, jaKuningan sormuxella lukittu.

13 Ia kirjat lähetetttn juoxewittm kautta
kaikkiin Kuningan maakundiin, hukuttamaan,
tappamaan ja teloittamaan kaikkia Juvalai-
sia nuoria ja »vanhoja, lapsia jawaimoja yh-
tenä päiwänä, tuin oli tolmastoistatymmmes
päiwä toisesta Kuusta toistakymmendä, se on
Kuu Adar; jaryöstämään heidän saalinsa.

14. Kirja oli näin: kästy on annettu kaik-
kiin maakundiin: julistetta kaikille Kansoille;
että heidän piti oleman sinä päiwänä walmit.

15. lajuoxewat menit tiirusti Kuningan käs-

kyn jälken: Ia kästy " annettin Susanin lm->nasa: Ia Kuningas ja Haman istuit ja joit,
mutta Susanin Kaupungi oli hämmästyxisä.

* 1.4: »

4. tttk».
1 Mardokai murhehti Juvalaisten kansa sen

heidän edesims seisowan waaran yliye, ja pyy-
tä Estherin rukoilla Kuningasta heidän edestän-
sä. 11. Esther pelkä mennä Runingan tygö; lu-
pa kuitengin edelläkäynen paaston ja rukouxen
jälken, sen tehdä.
I. sittekuin Mardokai ymmärsi kaikki mitä

tapahtunut oli, rewäis han waattensa,
ja puetti itzens säkiltä ja tuhwalla *; ja meni
testelle Kaupungita, ja huusi suurella anella
ja surtiasti. * Jon. z: 6.

2. Ia tuli Kuningan portin eteen; sillä ei
ollut tumallinen yhdengän mennä Kuningan
portista sisälle, jonga yllä sätti oli

3. Ia Juvalaisilla oli suuri parku kaikis
maakunnissa, joihin Kuningan sana jakästy
tuli, ja moni paastois, itki ja murhehti, ja
makais säkis ja tuhmasi».

4. Niin Eftyerin piikat ja hänen Kamari-
palwelians tulit ja ilmoitit sm hänelle: Niin
Drotning peljästyi towin, ja lähetti waattet
Mardokain ylönsä pukea, jakasti säkin panna
yldänsä pois, mutta ei hän ottanut.

5. Niin Esther kutzui Hatatin Kuningan
Kamaripalwelian, jota hänen edesäns seisoi,
ja täffi hänen Mardotain tygö, tiedustamaanmitä se on, ja mingätahden hän niin teki.

6. Niin Hatak meni Mardokain tygö Kau-
pungin kalulla, Kuningan portin eteen. '

7- Ia Mardokai sanoi hänelle kaikki mitä
hänelle tapahtunut oli, ja sen hopian kuin Ha
man oli luwannut punnita Kuningan tawaroi-
hin Juvalaisten tähden, että he surmataisin.

8. Ia hän andoi hänelle kirjoituren siitä käs-
kystä ', jota Susanis oli annettu, että he piti
teloitettaman, osottaxens sm Estherille ja an-
daxms hänelle tietä; että hän kästis hänen
mennä Kuningan tygö, jarukoilla händä har-tasti Kansans edestä. *!.,.- ,5.

9. Ia kuin Hamk tuli ja ilmoitti Estherille
Mardotain sanat.

Aaaa 3 li. 10.
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ii. iQ. Puhui Esther Hatakille, jakasti hä-

nen Mardokaille (sanoa).
ii. Kaikki Kuningan palweliat, jaKunin-

gan maakundain Kansi» tietämät, että kuka
ikänäns mies eli waimo mene Kuningan tygö
sisälmäisetle joka ei ole kutzuttu,
hänen duonuons on, että hänen pitä kuole-
man, muutoin josKuningas ojenda kullaiseu
waldikan hänen puoleens, että hän eläis: ja
en minä ole kutzuttu kolmenakymmenenä päi-
wänä Kuningan tygö.

i2. Ia kosta Estherin sanat sanottin Mar-
dokaille.

iz. Kasti hau sanoa Estherille Mens: ala
lmilekkan, ettäspäästät henges kaikkein Juva-
laisten ehton, ehkas Kuningan huonesa olet.

14. Sillä jos sinä tähän aikaan peräti »vai-
kenet, niin ludalaiset saawat kuitengin awun
ja pelastuxen mualda, ja sinä ia sinun Isäs
huone pitä sitte hukkuman: Ia kuka tietä jos
sinä olet tämän ajan tähden tullutKuningan
waldakundaan?

15. Esther kasti Mardokaita »vastata :

16. Mene ja koko kaikki Juvalaiset, kuin
Susanis owat, ja paastotat minun edestäni,
ettet te syö eikä juo kolmena päiwänä yöllä eli
päiwällä, minä paaston myös piikoinem, ja
niin millä menenKuningan tygö kastoakin was-
tan, jos minä hukun, niin minä hukun.

7. Mardokai meni ja teki kaikki niinkuin
Esther hänen kasti.

5- Luku.
i ,Efther menecMjLmgaMtMö lDytäarnHon,

ja kuiZn Runingasta ja Hanl<miapitochntygöy-
sä; joka myös tapahtu. n Ruy» hetta taas
huomenexi pitoon tygöstss; josta on
iloinen; mutta nähtyäpä iNavdokatn, sytty
kiukkuun, ja a«Ha ystäwäins"la neu-
wosta rakenda hirsipuun Mardokaita warten.

l. kolmandena päiwänä puettiEsther itzens
Kuninngallisiin »vaatteisiin, jameni kar-

tanoon Kuningan huonm tygö, sisäNselle puo-
lelle Kuningan huonm kohdalle: Ia Kunin-
gas istui Kuningallisella istuimellans Kunin-
gallisesa huonesansi», juuri huonen owen koh-
dalla.

2. Ia tuin Kuningas näki Drotning Estye?
rin seisoman kartanolla, löysi hän armon hä-nen edesänsa: jaKuningas ojensikullaisenwal-dikan, joka oli hänen kädesäns Estherin puo-
leen, niin Esther astui edes, jarupeis «valdi-tan päähän.

3. Ia Kuningas sanoi hänelle: Drotning
Esther, mikä sinun on? ja mitäs anot? puo-
leen minun waldatundaani asti, pitä sinulle
annettaman.

4. Esther sanoi: josKuningalle kelpa, niintulkon Kuningas ja Haman tänäpänä siihenpitoon, tuin minä olen »valmistanut hänelle.
1.7-- 1.

5. IaKuningas sanoi: tiiruhtatat, että Ha-man tekis kuin Ester on sanonut: niin Kunin-
gas ja Haman tulit pitoon, jonga Esther oli
»valmistanut.

6. Ia Kuningas sanoi Estherille sittekuinhän oli «viinaa juonut: mitäs pyydät, se pitä
sinulle annettaman: ja mitäs anot? «vaikka se
olis puoli «valdakunnasta, se pitä tapahtuman.

11. 7. Niin Esther wastais ja sanoi: minun
rukouxmi jaanomiseni on:

8. Los minä olen löytänyt armon Kunin-
gan edes, ja jos se kelpa Kuningalle anda mi-
nulle minun rukouxmi, ja tehdä minun anomi-
seni; niin tnlkon Kuningas ja Haman siihen
pitoon, kmn minä «valmistan heille, niin mi-nä teen huomena niinkuin Kuningas on sano-
nut.

9. Niin Haman meni ulos sinä päiwänä
iloisans jarohkialla sydämellä. Ia kosta hän
näki Mardotain Kuningan portisi», ettei hännosnut eikä siastans liikahtanut hänen edesäns,
tuli hän täytm wihaa Mardokain päälle.

ia. Mutta Haman pidätti itzens, ja kuin
hän tuli kotians, lähetti hän ja andoi kutzuaystäwänsä, ja emändäns Serexen.

11. Ia Haman luetteli heille rikkaudens kun-
nian, ja lastensa paljouden; ja kaikki kuinga
Kuningas oli hänen tehnyt niin suurexi, ja et-
tä hän oli korotettu Kuningan Päämiesten ja
paltveliam ylitze.

12. Sanoi myös Haman: ja Drotning
Esther ci andanut yhtäkän kutzua Kuningan
kansa siihen pitoon kuin hän walmisti , paitzi

minua:
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minua: ja minä olen myös huoMenisext kutzut-
tu hänen tygöns Kuningan kansa.

iz. Mutta kaikista näistä ei minulle mitä-
kän kelpa, niinkauwan kuin minä näen sen Ju-
valaisen Mardokain istuwan Kuningan portisa.

14. Niin sanoi hänen emändäns Seres, ja
kaikki hänen ystäwäns hänelle: walmistetta-
kon yxi puu,wiittakymmendä kynärätä
ja sano huomena Kuningalle, että Mardokai

siihen hirtetäisin, niins menet iloisas Kuningan
kansa pitoon. Se kelpais Hamanille, japuu
walmistettin.

6v Luku.
i. Seurawaisna yönä, anda Runingas une-

toinna ollefansa, lukea aikakirjaa, ja löytä Mar-
dokain hywin työn händäns kohtan olewan ma-
xamata. n Haman saa kästyn, ja täyty kum
nioUta Mardokaita. m, Haman mielipahoisa
sllesansa, noutan Drotningin pitoon.
I. siia sinä yönä ei saanut Kuningas unda: ja

hän kasti tuota aika-ja muistokirjat',
ja ne luettin Kuningan edesä. 'l. 2: 2;.

2. Niin MlMn kirjoitettu, kuinga Mardo-
kai oli tietä andanut, että kaxi Kuningan Ka-

Theres, owen
wartiat, olit aikoinet heittä kätens Kuningas
AMweruxen päälle. « 1.2: »^zc.

3. Ia Kuningas sanoi: mitä kunniata eli
hywää me olen, Mardokaille sen edestä tehnet?
Niin sanoit Kuningan palweliat, jotka händä
palwelit: ci ole hänelle mitä tapahtunut.

11. 4. IaKuningas sanoi, kuka kartanolla
en? jaHaman kameli ulkona kartanolla Ku-
ningan huonen edesä, fanoaxens Kuningalle,
etta Mardokai viti hirtettämän siihen puuhun,
jonga hän oli hända warten walmistanut.

5. Ia Kuningan palweliat sanoit hänelle:
katzo, Haman seiso pihalta. Kuningas sanoi:
tulkan sisälle.

6. Ia kmnHaman tuli, sanoiKuningas hä-
nelle: mitä sille miehelle pitä tehtämän, jota
Kuningas tahto kunnioitta? Ia Haman ajat-
teli sydälmsäns: ketästä Kuningas paremmin
tahto kunnioitta kvin minua?

?. Ia Haman sanoi Kuningalle.: ft mies
jotaKuningas tahto kmmioitta :

8. Pitä puetettaman KuuingMsilla waat-

teillä, joita Kuningas itze pitä, ja tuomman
ft hewomen jolla Kuningas aja, ja että Ku-
ningallinenKrumu pannaisin hänen päähänsä.

9. Ia waattet ja hewomen pitä annettaman
yhden Kuningan Päämiehen käteen, joka on
ylimmäisistä Päämiehistä, että hän puetais
sen miehen, jotaKuningas tahto kunnioitta,
ja annais hänen aja hewoisen seljassaKaupun-
ginkaluilla, ja huuta hänen edelläns: näin pi-
tä sille miehelle tehtämän, jotaKuningas tälj-
ts kunnioitta.

io. Kuningas sanoi Hamanille kiiruhda,
ota waattet, ja hewoinm, niinkuins olet sa-
nonut, ja tee niin Mardokain Juvalaisen kan-
sa, joka istu Kuningan portisa: ja älä anna
mitan puuttua kaikista näistä kuins puhunut
olet.

11. Niin Haman otti waattet, ja hewoisen,
ja puetti Mardokain: ja andoi hänen ajaKau-
pungin kaluilla, ja huusi hänen edelläns: näin
sille miehelle lehvän, jotaKuningas cchco kun-
nioitta.

ui. 12. IaMardokai palais Kuningan port-
tiin: mutta Haman meni kurustt kotiansa :uur-
hehtim, ja peitetyllä päällä.

13. Ia Haman jutteli emännällms Serexel-
K ja kaikille ystäwillms kaikki mira äänelle ta-
pahtunut oli: Niin sanoit hänen wiisansa, ja
hänen emändäns Seres hänelle: jos Mardo-
kai on Juvalaisten siemenestä, jonga edesä si-
nä olet ruwennut tangemaan; niin ei sinä «voi
«uitan händä wastan, mutta sinun täyty peräti
hänen edesäns langeta.

14, Kosta he wielä parhallans hänen kan-sans puhuit; tulit Kuningan Kaiuaripalwf-
liat, jakiiruhdit Hamanin pitoon, jonga Es-
ther oli walmistanut.

7. Luku.
'. pidosi» ollesansa kysy lembiästi

Estherin anomusta ; ja Esther rukoile pelasta-
mista Hamanin juonista, v. Vnningas kuul-
duansa Hamanin juonet, wihastu ja anda Ha
manin hirtä siihen hirsipuuhun kuin hän Mar-
dokaillerakensi.
I. Oosta Kuningas tuli ja Haman pitoon
-" Drotning Estherin tygö. l. 5: 4, 5.

2. Sa-
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2. Sanoi Kuningas taas toisna päiwänä

Estherille, sittekuin hän oli wiina juonut : mi-
täs rukoilet Drotning Esther sinulles annetta,
ja mitäs anot? ehkä se olis puoli Kuningan
waldakundaa, se pitä tapahtuman.

3. Drotning Esther wastais, ja sanoi: O
Kuningas, jos minä olen löytänyt armon si-
nun edes, ja jos Kuningan kelpa; niin suo-
ton minulle minun hengeni, minun rukouxeni
tähden, ja minun Kansani minun anomiseni
tähden.'

4. Sillä me olemma myydyt, minä ja mi-
nun Kansani, teloitetta, surmatta jahukutetta:
Ia jos me olisimma myydyt orjixi ja piikoixi,
niin minä olisin wai, eikä »vihamies sittekän
palkitzit Kuningalle sitä wahingota.

11.5. Kuningas Ahaswerus puhui ja sanoi
Drotning Estherille: kuka se on, eli kusa se on,
joka tohti senkaltaista ajatella tehdäxensä?

6. Esther sanoi: se »vihamies ja »vainoja on
tämä paha Haman: ja Haman peljästyi Ku-
ningan ja Drotningin edesä.

-?. Ia Kuninigas nousi wieraspidosta ja
»viinan tyköä wihoisans, ja meni Salin yrti-
tarhaan: Ia Haman nousi jarukoili Drotnin-
gja hengens edestä : sillä hän näki hanellens
oleman»valmistetut onnettomudenKuningalva.

8. Ia kosta Kuningas tuli jällens Salin yr-
titarhasta siihen huoneseen, josa he olit miinaa
juonet, nojais Haman sille »vuotelle, jollaEs-
ther istui: Niin sanoi Kuningas : tahtoko hän
Drotningille tehdä myös wäkiwaldaa minun
läsnä ollesani huonesa? kosta se sana tuli Ku-
ningan suusta ulos, peitit he Hamanin kasivot.

9. Ia Harbona yxi Kuningan Kamaripal-
welioista, sanoi Kuningalle: katzo, Hamanin
kartanolla seiso yxi puu wiitäkymmendä kynä-
rätä korke, jonga hän teki Mardokaita war-
ten, joka hywää puhui Kuningan edestä. Niin
sanoi Kuningas : hirtettäkän hän siihen.

ia. Niin he hirtit Hamanin siihen puuhun,
jonga hän teki Mardokaita »vasten: janiin a-
settui Kuningan wiha.

7. Luku.
1. Mardokai asetetan Hamanin siaan; jaEst-

her rukoile taas Ransans edestä, v. Rästy lu^

valaisten murhamisesta palauteta», ja he saa-wat luwan teloitta wihamiehensä; josta he iloi-
yewat.
i. (Kina päiwänä andoi Kuningas Ahaswe-rus Drotning Estherille Hamanin Ju-valaisten wihollism huonen : Ja Mardokai tu-
li Kuningan eteen: sillä Esther ilmoitti mikähän hänelle oli. 1.,: «.

2. Ia Kuningas otti sormuxensa*, jonga
hän oli andanut Hamanilda pois otta, jaan-
doi Mardokaille. Ia Esther pani Mardokain
Hamanin kartanon päälle. ' l.;: ,<,.

3- Ia Esther puhui wielä Kuningalle, ja
lanaeis hänen jalkains juureen, itki, jarukoi-li handä palauttamaan Hamanin Agagilaisen
pahutta, ja hänen aikomustansa kuin hän oli
ajatellut Juvalaisia »vastan.

4- Niin Kuningas ojensi kullaisen waldikan
Estherin puoleen: Ia Esther nousi jaseisoiKu-
ningan edes.

5.. Ia sanoi: jos Kuningalle kelpa, ja jos
mina olen armon löytänyt hänen edesäns, ja
jos se on Kuningalle sowelias, ja minä kelpan
hänelle; niin kirjoitettaton ja otettaton taka-
perin kaikki Hamanin Medathan Agagilaisen
pojan aikoimuskirjat, jotta hän on kirjoitta-
nut, että kaikki Juvalaiset surmataisin kaikisaKuningan maakunnisa.

6. Sillä kuinga minä woin nähdä sitä pa-'
hutta kuin minun Kansalleni tulis? jakuinga
minä woin nähdä että minun sukukundani niin
teloitetan?

11.7.NiinKuningas Ahasiverus sanoi Drot>
ning Estherille, ja Mardokaille Juvalaiselle:
katzo, minä olen andanut Estherille Hamaninhuonen, ja hän hirtettin puuhun, että hänlasti kätens Juvalaisten päälle. -

8. Niin kirjoittakat siis te Juvalaisten puo-
lesta Kuningan nimeen, niinkuin te itze tahdot-
te, ja painakat sinetti Kuningan sormuxella:sillä sitä kirjoitusta, joka Kuningan nimellä
kirjoiteta», jaKuningan sormuxella sinetti pai-
netan, ei taita otetta takaperin.

9. Silloin kutzuttin Kuningan kirjoittajat
kolmandena Kuukautena, ston Siwan Kuu,
kolmandena päiwänä tolmattatymmendä: ja
kirjoitettin juuri niinkuin Mardokai kasti, Ju-

Vala-
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Valaisten tygö, ja hallitzioitten tygö, maan-
wanhimmitten ja maakundain päämiesten ty-
gö, Indiasta Ethiopiaan asti, joita oli sata
ja seitzemänkolmattakymniendä maakundaa,
kungin maakunnan kirjoituxen jälken, jokai-
tzen Kansan tygö heidän kirjoituxens jälken, ja
heidän kielellänsä.

io. Ia kirjoitettin Kuningas Ahastveruxennimellä, ja sinetti painettin Kuningan sormu-
xella: ja hän lähetti kirjat hewoisilla, nopiam-
milla orheilla, ja nuoreilla Muuleilla ajawais-
ten kautta.

ii. Että Kuningas sallei ludalaiset kusakin
Kaupungisa koota heitäns, ja »varjella heidän
hengensä, ja teloitta, tappa, ja hukutta kaik-
kein Kansain ja maakundain sotawäen, jotka
heitä waiwaisit, lapsinens jawaimoinensi»; ja
ryöstä heidän saalinsa.

12! Yhtenä päiwänä kaikisa Kuningas A-
hastveruxen maakunnisi» , kolmandenatoista-
kymmenendenä päiwänä toisesta Kuusta tois-
takymmendä, se on Kuu Adar.

iz. Ia kirjois oli, että kästy oliannettu kaik-
kiin maakundiin julistetta kaikille Kansoille;
että ludalaiset olisit sinä päiwänä walmit kos-
tamaan wihollisillensi». l. z : i;. l. y : I.

14. Ia liukkailla orheilla ja karkawaisilla
muuleilla ajawaiset sanansaattajat ajoit nopi-
asti, ja kiirusti Kuningan sanan jälken : ja se
kästy lyötin Susanin linnasi» ylös.

15. Ia Mardokai läxi Kuningan tyköä Ku-
ningallisis waatteisi», sinisisä ja walkeisi», ja
suurella kuldakruunulla, ja kallilla liinaisella
hametta japurpuralla: ja Susanin Kaupun-
gi iloitzi jariemuitzi.

16. Sillä sinne oli tullut »valkeus ja ilo, rie-
mu jakunnia ludalaisille.

17. Ia kaikisa maakunnis jaKaupungeisa,
joihinKuningan sana jakäffy tuli, oli ilo ia
riemu Juvalaistenkestellä, pito ja hywät päi-
wät: ja monda maanKansasta tuli ludalaise-
ri: sillä Juvalaisten pelko tuli heidän päällensä.

9. Luku.
; l. Määrätyllä ajalla teloittamat ludalaiftt
monda lava wihottistansa, ja siinä yhdesä Ha-
manin pojat, ii purimin juhlapäiwät asete-
tan sen asian muistoxi.

i. toisna Kuukautena toistakymmendä,
Adarin Kuulla, kolmandena päiwänä

toistakymmendä, jonaKuningan sana jakäs-
ky ' oli tullut, että toimitus piti tapahtuman;
juuri sinä päiwänä, jona Juvalaisten wiholli-
stt toiwoit wallitzewans heitä, käändyi niin et-
tä Juvalaiset »vallitzit heidän wihollisiansi».

* l. ;: l.8: i;.
2. Niin ludalaiftt kokoisit itzens Kaupun-

geihinsi» kaikisa Kuningas Ahasweruxen maa-,
tunnissa, laskemaan tätens niiden päälle, jot-
ta heille pahutta tahdoit, ja ei yritän «voinut
seisoa heitä wastan; sillä taitti Kansi» pelkäis
heitä.

3. Ia kaikki maatundain päämiehet jaHal-
litziat,ja maanwanhimmat,jaKuntngan »vir-
kamiehet ylistit Juvalaisia: sillä Mardokain
pelko tuli heidän päällensä.

4. Sillä Mardokai oli suuri Kuningan huo-nesa, jahänen sanomans kuului kaikkiin maa-
kundiin, kuinga Mardokai menestyi, ja tuli
suurexi.

5. Niin ludalaiftt löit kaikki »vihamiehens
miekalla, tapoit ja hukutit heidän: ja teit nii-
den kansi» oman tahtons jälken jotta heitä wi-
haisit.

6. Ia Susanin linnasi» löit ludalaiftt wii-
si sataa miestä kuoliaxi, ja hukutit heidän.

7. Wielä päällisen tapoit he Parsandathan,
Dalphonin, Aspathan.

8. Porathan, Adalian, Aridathan.
9. Parmastan, Ansain, Aridain, Waje-

sathan.
iO. Kymmmen Hamanin poikaa, joka oli

Medathanin poika Juvalaisten «vihamies:
muta ei he rumennet heidän saalifeensi».

11. Silloin tuli tapettuidm luku Susanin
linnaan, Kuningan eteen.

12. Ia Kuningas sanoi Drotning Estheril-
le: SusaninKaupungis owat Juvalaiset tap-
panet ja hukuttanet wiisi sataa miestä, jakym-
menen Hamanin poika: mitäs luulet heidän
muisa Kuningan maatumissa tehnen? mitäs
pydät sinulles annetta? ja mitäs wielä anot
sinulles tehtä?

13. Esther sanoi: josKuningalle kelpa, niin
andakon myös ludalaisten huomena tehdä

Vbbb Susa-
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Susanisi» tämän päiwäisen kästyn jälken; että
he hinaisit kymmenen Hamanin poikaa puuhun.

14. IaKuningas kasti niin lehvä, ja se käs-
ky lyötin Susilnis ylös: jakymmenen Hama-
nin poikaa hirtettin.

K. Ia Juvalaiset kokoisit itzens jotka Su-
sanis otit, neljändenä päiwänä toistakymmen-
dä Adar Kuusta, ja tapoit kolme sataa miestä
Susanissa; mutta heidän saaliseensi» ei he ru-
wennet.

16. Mutta muut JuvalaisetKuningan maa-
kunnissa tulit kokoon, ja «varjelit hengeensä,
saadaxens lepoa wihollisildansi»; ja tapoit wi-
hollssistans wiisikahdexattakymmmdä tuhatta,
mutta ei he rumennet saaliseen.

11. 17. (Se tapahdui) tolmandmatoista-
kymmmendenä päiwänä Adar Kuusta, ja he
lewäisit neljändenätoistatymmenendenä pänvä-
nä siitä Kuusta: sen he teit pidon ja ilon päi-
wäxi.

18. Mutta ludalaiftt tuin Susimis olit,
tulit totoon tolmandenatoistatymmenendmä,
ja neljändenätoistatymmenendenä päiwänä,
ja lewäisit wiidendenätoistatymmenendenä päi-
wänä: ja teitsen päiwän pidonjailon päiwäxi.

19. Sentähden Juvalaiset jotta asuit maan
kylisä ja wähisä Kaupungeisa, teit sen neljän-
nentoistakymmmennen päiwän Adar Kuusta
ilon japidon päiwäxi, ja lähetit lahjoja toinen
toisellms.

20. Ia Mardokai kirjoitti nämät teot: ja
lähetti kirjat kaikille Juvalaisille, jotka olit
kaikisa Kuningas Ahasweruxen maakunnissa,
sekä lähes että kauwas.

21. Ia asetti heille että he pidensit jokawuo-
si sen neljännentoistakymmmennen ja lviiden-
nmtoistakymmmmnen päiwän AdarKuusta.

22. Niiden päiwäin jälken joinaludalaiftt
olit tullet lepoon »vihollistms edestä, ja sm
Kuukauden, jona heidän suruns on iloxi tään-
dynyt, ja heidän murheissa howixi päiwixi;
että he ne pidäisit pito ja ilo päiwinä, ja lähe-
täisit lahjoja toinen toisellms, ja jakaisit «vai-
waisille.

23. Ia ludalaiftt otit wastan tehdäxens sen
kuin he ennen olit rumennet; ja kuin Mardo-
kai heidän tygöns kirjoitti.

24. Sillä Haman Medathan Agagilaisen
poila, taittein Juvalaisten «vihollinen oli aja-
tellut hututta kaikkia Juvalaisia, ja andol
heittä Pur', se on arpaa, murmdaxens ja
hukuttarmsi» heitä. ' 1.,: 7.

25. Ia kosta Esther oli mennyt Kuningan
tygö: ja hän puhunut että hänen paha aikoi-
mssensi», tuin hän oli ajatellut Juvalaisia was-
tan, taattu, kirjoitusten kautta hänen omanpäänsä päälle: ja kuinga hän ja hänen poi-
kans ripustettin puuhun.

26. Siitä he nämät päiwät kutzuit Purin,,
arwan nimen jälken; sekä sen että kaikkein tä-
män kirjan sanain jälken: ja mitä he olit itzenähnet, jakuinga heille oli tapahtunut.

27. Ia Juvalaiset sääsit sen, ja otit pääl-
lens ja heidän siemenensä päälle, ja kaikkein
niiden päälle, jotkaitzens annoit heidän tygön-
sä, ettei he hyljä niitä kahta päiwää, waan
pitäwäl ne jota wuosi, heidän tirjoiturens ja
aitans jälken.

28. Ettei näitä päiwiä pitänyt unhotetta-
man, mutta pidettämän heidän lastens lapsil-
da, jataitilda heidän sukukunnildansa, kaiki-sa maakunnis jaKaupungeisa. Nämät owat
Purimin päiwät, joita ei pidä hyliättämän
Juvalaisten smsa, ja heidän muistons ei pidä
unhotettaman heidän siemmesäns.

29. Ia Drotning Esther Abihailm tytär, ja
Mardokai ludalainen kirjoitit kaikella «voi-
malla toisen kerran, wahwistaxens Purimin
kirjan.

ZO. Ia lähetti kirjat kaikille Juvalaisille, sa-
taan ja seitzemäänkolmattakymmmeen Ahas-
weruxen waldakunnan maakundaan, rauhan
ja totuden sanoilla.

zi. Wahwistaxmsi» näitä Purimin päiwiä
heidän määrätyillä ajoillansa, niinkuin Mar-
dokai Juvalainen ia Drotning Esther olit heil-
le saattanet; niinkuin he olit itze päällens ot-
tanet, ja siemenens päälle, sen määrätyn paas-
ton ja heivän huutonsa.

32. Ia Esther kasti ja wahwisti nämät Pu-
rimin menot, ja että ne piti kirjaan kirjoitet-
taman.

10. Luku.



io. Lnku. kuin Kuningas hänen suurexi teki: eikö ne olekirjoitetut Medin ja Persian Kuningasten Ai-kakirjasi»?
3- Sillä Mardokai Juvalainen oli töine»

Kuningas Ahasweruxesta, ja wäkewä Juva-laisten smsa, ja otollinen weljeins paljouden
kestellä: jota etzei Kansans parasta, ja puhui
parhain päin taiten siemenensä puolesta.

paatöxexi mainitan ?lhasweruxen weronlaste-mus, Mardokain arwo; niin myös huolo Ran-san menestyxesta.
Kuningas Ahasiverus lasti «veron maan

päälle, ja luotoin päälle merellä.
2. Mutta taitti hänen työns, woimans ja

wätewydmsä, ja Mardotain suuri kunnia
Estherin Kirjan loppu.

Kolmas osa Wanhasta Testamedistä
1. Job. 4. Salomon Saarnaja.
2. Psaltari. 5. Salomon Korkia

Weisu.3. Salomon Sananlastut.

Jobin Kirja
selitetän se kysymys, jos myös hywillekkin tapahtu wastoinkäymistä ja waiwaa Jumalalda? Sen p»äl>

le Job wahwasti seiso ja pitä. Jumala waiwa myös hywiäkin ilman syytä, ainoastans itzellens tiitoxexi
j» lunniaxi, niinkuinKristus loh. 9: 3. myös sen todista siitä sokiana syndunestä. Sitä wastan asettawat hei-
täns hänen ystäwänsä, ja monilla sanoilla tahtomat todista, että Jumala on wanhurstas, niin ettei hän wai-
wa jotakuta hywää; waan jos hän händä waiwa, niin hän on osannut syndiä tehdä: ja niin heillä on yxi
mailmallinen ja inhimillinen ajatus Jumalasta ja hänen wanhurstaudestansa, kuin hän olis niinkuin ihmiset
owat, ja hänen oikeutensa, kuin mailman oikeus on. Ehkä Job myös, niinkuin se joka kuoleman hädas on,
inhimillisestä heikkoudesta ylön paljo Jumalata wastan puhu, ja hänen tustasans harhaele, jakuitengin luja-
na pysy, ettei hän senkaltaista tuskaa ole ansainut enä kuin muuttsn, niinkuin se myös tosikin oli. Mutta
wiimeiseldä duomitz? Jumala, että mitä Job Jumalata wastan puhui hänen tuftasansa, fenoli hän määrin
puhunut: kuitengin mitä hän ystäwitäns wastan oli puhunut hänen wiattomudestansa ennenkuin hän waiwat-
tin, sen oli hän oikein puhunut. Ia niin tämä Kuja wiimein tämän asian päättä, että ainoa Jumala on
hurstas, jakuitengin ihminen taita olla hurstas muita kohden lumalangin edesä. Mutta tämä on meille loh-
dutuxexi kirjoitettu, että Jumala saldi hänen suuretkin pyhänsä horjahtua, erinomaisesti wastoinkäymisesH.
Sillä ennenkuin Job tuli kuoleman ahdistuxeen, kittä hän Jumalala, kosta hänen kalunsa tuli pois, ja lap-'
fens kuolit. Mutta kosta kuolema ahdisti händä ja Jumala eroitti hänens, annoit hänen sanansa kyllä tietä,
mikä ihmisen ajatus on (ehkä kuinga pyhä hän olis) Jumalata wastan, nimittäin, että hän luule ettei Ju-
mala ole Jumala, waan pikemmin angara Duomari ja wihainen Tyranni, joka wäkiwaldaa teke, ja ei pidä
lukua kenengän hywästä elämästä. Tämä on suurin kappale tasa Kirjasa. Sen ymmäitäwät ainoastans ne
jotka liusawat ja tundewat, mikä on kärsiä Jumalan wihaa ja duomiota, kusa hänen annons peitetty o».

i. Luku.
' Rirjoitetan Jobin jumalisus, lapset äwe-

riäisys, ja uhraminen lastensa erhehdyxen sowit-
tanlisexi i> Satan kandele Jobin jumalisilden
olewan huikendelewaisen wastoinkäymisesa. lii.

saldi Satanan koetella Jobia wastoin-
käymisellä hultendelewaisuteen; mutta Job py-
sy wahwana iumalisudesa.

I. mies oli Usin maalla nimeldä Job:
jasi mies Hli waka, ja hurskas» ja
lumalara pelkäwainen, ja uoalrri

pahaa.
2. Ia hänelle oli syndynyt seitzemän poikaa,

jakolme tytärtä.
3- IaVbb.b 2

563Kirja.ic>. Lut.



564 Jobin I. 2. Luk.
: 3. Ia hänen karjans oli, seitzemän tuhatta
lammasta, kolmetuhatta Kamelia, wiisi sa-
taa paria härkiä, jawiisi sataa aasia, ja myös
.sangen paljo perhettä: Ia se mies oli «voimal-
Usembi tuin kaikki jotka idäisellä maalla asuit.

4. Ia hänen poikansa menit ja teit pidon,
huonesans itzekutin päiwänänsä; ja lähetit ja
annoit kutzua kolme sisartansa syömään ja juo-
maan kansansa.

5. Ia kosta pidon päiwät olit kulunet, lä-
hetti Job japyhitti heitä, ja nousi amulla war-
hain, jauhrais polttouhria taittein heidän lu-
kunsa jälken. Sillä Job ajatteli: minun poi-
kani owat taitanet syndiä tehdä, ja unhohta-
net Jumalan sydämesäns. Näin teki Job jo-
kapäwä.

11. 6. Mutta se tapahtui yhtenä päiwänä,
että Jumalan lapset tulit' ja astuit HERran
eteen: tull myös Satan heidän kansansa.
° 7. Mutta HERm sanoi Satanalle:kustas
tulet? Satan wastais HERma, ja sanoi:
mmä olen käynyt jawaeldanut ymbäri maan.

1 Pet»-. 5: «.

8. Niin sanoi HERra Satanalle: etkös ole
ottanut waaria minun palweliastani Jobista?
sillä ei hänen «vertaistans ole maalla; hän on
waka ja hurstas, Jumalala pelkäwäinen mies,
ja wälttä pahaa.

9. Satan wastais HERma, jasanoi: tur-
hango Job pelkä lumalata?^

10. Etkös ole piirittänyt händä, hänen huo-
nettans, jakaikkia kuin hänellä on ymbärins?
sinä olet siunannut hänen käsialansa, jahänen
tawamns on lewitetty maasi».

ii. Mutta ojenna kätes jatartu taitteen hä-
nen saatuunsa, mitämax' hän luopu sinusta
kasivois edesä.

m. 12. HERm sanoi Satanalle: katzo,
kaikki hanen tawamns olkon sinun kädesäs,
ainoastans älä häneen tättäs satuta. Silloin
läxi Satan HERran tyköä.

13. Mutta sinä päiwänä kosta hänen poikans
ja tyttärensä söit, ja joit wiinaa wanhimman
weljens huonesa.

14. Tuli sanansaattaja Jobin tygö, ja sa-
noit-, härjilla kpnnettin, ja aasit käwit läsnälaituimella. ,

15. Niin he tulit rikkasta Arabiasta ja otit
ne, ja löit palweliat miekan terällä: ja minä
ainoastans yxin pääsin sanomaan sinulle.

16. Kosia hai, wielä puhui, tuli toinen ja
sanoi: Jumalan tuli langeis taiwasta, ja sy-
tytti lambat ja palweliat, japottti ne: jami-
nä ainoastans yxin pääsin sanomaan sinulle.

17. Kosta hän wielä puhui, tuli yxi ja sanoi:
Kalderit teit kolme joukkoa, ja hröktöisitKa-
melein päälle, ja otit ne pois, ja löit palwe-
liat miekan terällä: ja minä ainoastans yxin
pääsin sanomaan sinulle.

18. Kosta hän »vielä puhui, tuli yxi ja sa-
noi : sinun poikas ja tyttäres söit, ja joit wii-
naa wanhimman «veljensä huonesa.

19. Ia katzo, suuri tuulispää tuli korwesta,
ja sysäis neljään huonen nurkkaan, ja se lan-
geis nuorukaisten päälle: niin että he kuolit:
ja minä ainoastans yxin pääsin sanomaan si-
nulle.

20. Silloin Job nousi, jarewäis waatten-sa ", jarewei päätänsä f: ja langeis maahan
ja rukoili: *

1 Mos. 37 - 34- 5 Esr. 9:3.
21. Ia sanoi: Alasti olen minärutlur äi-

tini kohdusta» ja alasti pira minun sinne
jättens menemän *: HERra andoi» ja
HERra orri: HERran nimi olkonkiitetty.

' San». 5:14. 1 Tim. 6:7.
22. Näissä kaikisa ei rikkonut Job: eikä teh-

nyt tyhmästi lumalata wastan.
2. Luku.

1. Satan koke wielä syyttä Jobin jumalisuutta
ulkokullaisudexi, ja saa luwan waiwata hänen
ruumistansa, ilman Hengen wahingoiyemista.
11 Job lyöty paisuimilla, nuhtele ja neuwo pilt-
kawaista emändatänst. ni. Jobin ystäwät tu-
lewat ja surkuttelewat händä, hammäftyrift.
I. stza se tapahdui yhtenä päiwänä, kosta Iv-

malan lapset tulit ja astuit HERran e-
teen ; että Satan »vyös tuli heidän kansans,
ja astui HERran eteen.

2. Silloin sanoi HERm Satanalle: kus-
tas tulet? Satan wastais HERma, ja sa-
noi: minä olen käynyt ja waeldanut ymban
maan.

3. Ia HERm sanoi Satanalle: etkös ole
ottanut
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ottanut «vaaria minun palweliastani Jobista?
silla ei hänen wertaistans ole maalla, hän on
wata ja hurstas ja Jumalala peltäwäinen
mies, ja »välttä pahaa; ja pysy wielä watuu-
desans, ja sinä yllylit minua händä häwittä-
mään ilman syytä. 1.i:6, 7»8.

4. Satan wastais HERma, ja sanoi:
nahka nahasta, jataitti mitä ihmises on, an-
da hän hengens edestä.

5. Mutta ojennakätes jarupe hänen luihins
ja lihaansa; mitämax hän luovu sinusta tas-
wois edesä. l. 1: „.

6. HERm sanoi Satanalle: katzo hän ol-
kon sinun tädesäs; kuitengin säästä hänen hen-
geensä.

il. 7. Silloin läxi Satan HERmn tykö,
ja löi Jobin pahoilla paisumilla, hänen kan-
dapäästäns tiireseens asti.

8. Ia hän otti sawiastian jakaapei händäns
sillä, ja istui tuhlvasa.

9. Ia hänen emändäns sanoi hänelle: »vie-
läkös pysyt watuudesas? siuna Jumalala, ja
kuole.

iO. Mutta hän sanoi hänelle: sinä puhut
niinkuin tyhmät »vaimot puhumat. Jos me
olemme saaner lumalalda, eikö

meidän pidä pahaa icoastan?Kaikisa näisä ei Job syndiä tehnyt huulillansa.m. 11. Kosta Jobin kolme ystämätä kuulit
kaiken sen onnettomuden kuin hänelle tullut oli,
tulit he ihekukin paikkakunnastansa: Eliphas
Themanista, Bildad Suahsta, ja Zophar
Naemasta: ja kokonnuit ynnä tulemaan ar-
mahtelemaan ja lohduttamaan händä.

San, l. ,7: ic>.
12. Ia kosta he nostit mamba silmänsä, ei

he handa tundenet, ja he korotit änenja ja it-
kit: ja jokainen rewäis waattensa, ja heitittomua päänsä päälle taiwasta kohden.

13. Ia istuit hänen kansans' maanpäällä
seitzemän päiwää jaseitzemän yötä, ja ei sana-kan hanm kansans puhunet; sillä he näit ha-nm kipunsa sangen suurexi, ' Rom. 12: 15.

3. Luku.
.! Job klwutllansa joutu kiromaan syndymä-pa,waansa. l». Sois että hän olis kohdastans

äitinsä kohdusta pääsnyt tuonelan lepoon, m.
Surkkaile wiheliäisten waiwaa, ja omaa sur-
keuttansa.
i. awais Job suun ja kirois päiwän-

sä *. ' Jer. 15 - i°.
2. Ja Job wastais, ja sanoi:
3. Se päiwä olkon kadotettu, jona minä

syndynyt olen": Ja se yö jona sanottin: mies
on siinnyt. ' Jer.20: 14.

4. Se päiwä olkon vimiä, ja älkön Juma-
la kysykö ylhäldä sen perään: älkön kirkkaus
paistako hänen päällensä.

5. Pimeys jakuolon warjo peittäkön hänen,
olkon pilwi hänen päällens; ja musta päiwänsumu tehkän hänen tauhiaxi.

6. Sen yön täsittäkon pimeys, ja ältän iloit-
ko lvuositautten päiwäin smsa; ja ältän tul-
ko Kuutauttcn lukuun.

7. Katzo, olkon si yö yxinäinen; ja älkön
yhtäkän ilo tulko siihen.

8. Ne kuin päiwää kirowat, he kirotmn si-
tä ; ne kuin owat walmit herättämään Lewia-
thania.

9. Sen tähdet olkan pimiät hämämsäns,
odottakan walkeutta, ja ei tulwo; ja alkon
nähto amuruston silmän ripsiä.

iO. Ettei se sulkenut minun kohtuni owe: ja
ei kätkenyt onnettomutta minun silmäini edestä.

11. ii. Mixen minä kuollut äitini kohdusta?
mixen minä läkähtynyt äitini kohdusta tuldua-
ni? I. io:,z.

i2. Mixi he owat ottanet minun helmaans?
Mixi minä olen nisiä imenyt?

13. Niin minä nyt makaisin, olisin alal-
lans; lewäisin, ja minulla olis lepo.

14. Maan Kuningasten ja Neumoitten kan-
si»; jotta heillens mtmdawat sitä tuin kylmil-
lä on.

1?. Eli Päämiesten kansa, joilla kuldaa on;
ja heidän huonens täynnä hopiata.

16. Eli niinkuin testensyndynet kätketyt, ja
en olistan: niinkuin nuoret lapset, jotka ei kos-
tan walkeutta nähnet.

17. Siinä täyty jumalattomain lakata wä-
titvallastans: Siina owat ne lewosa ', jotta
paljo waiwaa nähnet owat. ' Ilm. 14: ,».

18. SiinäBbbb 3



,8. Siinä on fangeilla rauha muiden kansi»,
ja ei kuule waatian ändä.

19. Siinä owat sekä pienet että suuret, ja
palweliat wapat isännistänsä.

- ui. 20. Mixi walkeus on annettu waiwaisil-
le, ja elämä murhellisille sydämille?

21. Niille jotka odottamat kuolemata, ja ei
hän tule; ja kaiwaisit händä ennenkuin arni-
hautaa?

22. Niille jotkakowin iloitzewat, ia nemm-
tznvat, että he saisit haudan?

23. Ia sille miehelle, jongatie kätketty on;
ja hänen edestäns lumalalda peitetty? l 19:8.

24. Sillä »ninun leipäni tykönä minä huo-
kuu, ja minun parkuni wuodatetan niinkuin
lvesi. .Ps-42:4. Ps. «°:6.

25. Sillä jota-minä pettäisin, se tuli minun
päälleni: Ia sitä kuin minä tartin, tapahtui
minulle. « , °

26. Engö minä ollut onnellinen? engo mmc»
ollut rauhasi»? eikö minulla olut hywä lepo?
janyt senkaltainen lewottomus tule.

4. Luku.
1, Nliphao imen Jobin ystäwä nuhtele Jobia,

joka ennen muita taisi lohdutta, että hän iye
nyt on karsimatoin, n. Sano, ettei Jumala
wiya jumalisia,waan jumalattomia, m. Jutte-
lenaysä ilzellensä ilmoitetuxi, ettei Nngelitkän o-
le nuhtelemattomat, sitä wähemmin ihmiset.
i. Eliphas Themanista wastais, ja sanoi:

>) 2. Los joku sinun kansas rupeis puhu-
maan, mitämax et sinä sitä kärsi; mutta tu-
ta taita wai olla?

3. Katzo, sinä olet monda neuwonut, ja
wahwistanut wäsynäitä käsiä. Es. »5: ;.

4. Sinun puhcs on ojendanut langenneita;
ja wapisewaisia polwia wahwistanut.

5. Mutta että se nyt tule sinun päälles, niins
»väsyit, ja että se langeis sinun päälles, niins
peljästyit.

6. Tämäköst on sinun (Jumalan) peltos,
sinun ustalluxes, sinun toilvos ja sinun «vatuu-
des.

n. 7. Muista nyt kusi» joku wiatoinon huk-
kunut? eli kusi» hurstat owat jostus häwitetyt?

8. Niinkuin mina kyllä nähiwt olm, ne Kun

waaryden, ja onnermmuden
fira he m>fös niirräwar.

San. l. 22: 8. Job. 15: ,5. Hos. 10 : 1,.

Gal. 6: 7» z.
9. Että he owat Jumalan puhalluxen kaut-

ta tadonnet, ja hänen wihansa hmgeldä hu-
katut. Es. Ll: 4.

io. Jalopeuran tiljumus, ja julma Jalo-
peuran ani, ja nuorten Jalopeurain hambat
owat lowistetut

11. Wanha Jalopeura huttu, ettei hänellä
ole saalista: ja Jalopeuran pojat hajotetan.

iii. 12. Ia minun tygöni on tullut salainensana; ja minun torwani on saanut wahaiftnsiitä.
13. Kosta minä ajattelin yönakyjä; kosta

uni lange ihmisten päälle.
14. Niin pelto ja wapistus tuli »ninun pääl-

leni; ja taitti minun luuni peljätettin.
15. Ia hengi meni minun siwuitzeni: taitti

minun karmani nousit ruumisani.
16. Silloin seisoi tuma minun silmäini edesä,

jonga tasmoam minä tundmut; jäminä kuu-
lin hiljaisen hyminän änen:

17. Kuinga on ihminen hurstambi * kuin Ju-
mala; eli joku mies puhtambi kuin se joka hä-
nen tehnyt on? * 1. 25: 4. Ps. 14,: 2.

18. Katzo, palwelioittms seasa ei löydä hän
ustollisutta, ja Engileisänsä löytä hän tyhmy-
den. l. 15: 14» 15. 2 Petr. 2: 4.

19. Kuinga enämmin niisä kuin asuwat sa-
»vihuoneisi», niisä kuin owat perustetut maan
päällä; jotka toukkain tawalla murmduwat.

20. Se pysy amusta ehtoseen asti niin he
muserretan; ja ennenkuin he sen hawaitzewac,
he ijankaikkisesti hukkuivat.

21. Eikö heidän jälkmjäänensä pois oteta?
he kuolewat waan ei wiisaudesa.

5. Luku.
I. Bliphas koke osotta koeturesia ja esimerkeil-lä, että Jumala rangaise ainoastans jumalatto-

mia, n Otta siilin wahwistux«n Jumalan
kaikkiwaldiaisudesta ja wanhurffaudesta. »».

wakuutta Jobia, että hän kärsiwaisyden kaut-
ta saa lumalalda awun ja holhouxen.
i. «Mitä siis, jos jokuon, tuin kansas to-

»)p dista;

566 3. 4- 5. Luk.Jobin
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Vista: ja kenen tygö pyhistä sinä itzens kään-
nät?

2. Mutta tyhmän tappa wiha, ja taita-
mattomantuoletta tiiwaus.

3. Minä näin tyhmän juurtunen*: jakiroi-
In kohta hänen huonettansa. ' Ps. ,7: n.

4. Hänen lapsensa pitä oleman kaukana tsr-
weydestä; ja pitä rikki murettaman portisi»,
kusa ei yhtän auttajam ole.

5. Hänen elonsa pitä isowaism syömän, ja
orjantappuroista sen ottaman; ja hänen ka-
lunsa pitä ryöwärit nielsmän. l. ,8:9-

--6. Sillä ei waiwa käy ylös tomusta; ja on-
nettomus ei kasiva maasta.

7. Waan ihminen syndy onnettomutem;
niinkuin kuumain hiilden kipinät singoilewat
ylöskäsin.

11.8-Kuitmgin tahdon minä Jumalasta tut-
kistella : Jumalasta minä tahdon puhua.

9. lota'woimallisia töitä tete, joita ei tut-
tia taita; ja ihmeitä, joita ei lukea taita.

1.9. 10. Ps. 72: 18. Rom. li: ;;.

10. Jota anda saten maan päälle; ja anda
tulla «veden teiden päälle.

11. Jota ylendä nöyrät korkeuteen; ja ko-
rotta sortuja autuuteen. 1 Sam.,: 7.

Ps. 1,,: 7. iuf. i:<!2.
12. Hän tete tawalittm aiwoituxet tyhjäxi*;

ettei heidän kätensä mitan toimitta taida.
* Neh. 4: »5. Ps.;;: 10. Es. 8: i«».

13. Hän käsittä taitamatkawaludesansa; ja
pahain neuwo lukistetan. 1 Kor. z:

14. Että he päiwälla juoxewat pimeydesä;
jakoperoitzewat puolipäiwänä niinkuin yöllä.

5 Mof. 28: 29.
15. Ia hän autta köyhää miekasta, ja hei-

dän suustansa, ja«voimallisten kädestä.
16. Ia on köyhän turwa; että wäärys pi-

täis suunsa kiinni. Ps. ,07 - 42.
m. 17. I^ano, auruas <»n si ihminen jo-

ta Jumala kurina; ftmahden ala
Raikkiwaldian kuritusta. Van. l.;: «.

Ebr. 12: 5 Jae. 1: 12. Ilm.;: 19.
18. Sillä hän haawoitta, ja sito: hän lyö,

ja hänen kätensä terwexi teke. , Mof. ,2: ,9.
i Sam. 2:6. Hos. s: 1.

19.Kuudesta murbesta päästä hän sinun; ja

ftitzemännestä ei tule mitan pahutta sinulle.
Ps?>:;,«.

20. Kallilla ajalla wapahta hän sinun kuo-
lemasta; ja sodasa miekasta.

21. Hän peittä sinun kielen ruoskasta: ja ei
sinun pidä pelkämän häwitystä, kosta se tule.

22. Häwityxesä ja naljäsä sinä naurat: ja
et peitä mehän petoja.

23. Silla sinun liittos pitä oleman tiwein "

kansi» kedolla: ja maan pedot pitä sinun kan-sas rauhallisesti oleman, f
' Ps. 91: 12. -j- Hos. 2: ,8.

24. Sinä ymmärrät että sinun majas on
rauhasi»: ja sinä oleskelet sinun asuinsiasas il-
man synnitä.

25. Ia sinä saat ymmärtä, että sinun sie-
menes on suurexi tulema; ja sinun wesas niin-
kuin ruoho maasi».

26. Ia sinä tulet »vanhalla ijällä hautaan',
niinkuin elositoma ajallans torjatan.

*

1 Mos, ,5: 29.
27. Katzo, sitä me olemme tutkinet, ja se

on niin: kuule sitä, ja tunne sinä myös se hy-
tväxes.

6. Luku.
1 Job wasta Vliphasta, ettei hän kärsimättö-

mydestä walita, waan waiwain kowudesta; jois-
ta han toiwotta kuoleman kautta iyens pelastet-
tawan 11 tvalitta ystäwäinsä tawattomuutta
ja petollisuutta, ui Neuwo heitä ymmärtä-
mään, että jumalisestakin on wiyaus.
l- ssssnin Job wastais, ja sanoi:

2. Josminun surkeuteni punnitaisin; ja
minunkärsimiseni yhtä haawa laffetaisin waa-
gan päälle

3. Niin se olis raffambi kuin sanda meresä;
sentähden owat minun sanani ylösnieltyt.

4. Sillä Kaikkiwaldian nuolet ' owat mi-
nusa, joiden myrkky särpä minun hengeni: ja
Jumalankauhistus tarkoitta minua.

'

5 Mos. 2,: ,;. Ps ;«: ~

5. Huutako lnetzäaasi kosta hänellä ruohoja
pn? ammuko härkä kosta hänellä on ruokaa?

6. Syödängö mautoinda ilman suolata?
eli maistako walkiainen mman rustiaisen ym-
bärildä?

7- Jota
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7. Jota minun sieluni ennen tuoitti, se on

nyt minun ruokani minun kipuni tähden.
8. Josta minun rukouxmi tapahduis; ja

Jumala annais minun mitä minä toiwon !

9. Että Jumala tahdois, ja lois minun
rikki; ia pääsiäis kätensä särkemään minua.

10. Niin olis minulla wielä sitte lohdutus;
ja mnä wahlvistuisin minun saimudesani, el-
lei hän säästäis minua:' en ole minä kuitengan
tieldänyt Pyhän puhetta.

11. Mika on minun »väkeni, että minä «voi-
sin toilvoa? ja mitä on minun loppuni, että
minun sieluni »vois tärfiwäinen olla?

12. Ongo minun «väkeni kiwinen? Eli mi-
nun lihani «vastinen?

13. Ei ole minulla kusim apua; ja minun
saatuni on pois ajettu minulda.

14. Joka ei olom lähimmäisellens lau«
piurra; han Aaikkiwaldian pelwon.

11. 15. Minun weljeni owat rikkonet minua
wastan*, niinkuin oja, ja niinkuin wäkewä
wirta ohitze mennet. * l. 19: 19.

16. Jotka owat tauhiat jäästä; ja jotka lu-
mi peittä.

17. Kosta helle heitä ahdista, pitä heidän
näändymän; jakosta palama on, pitä heidän
katoman paikastans.

18. Heidän polkunsa polkemat pois: he mu-
kemat tyhjään, ja hukkumat.

19. He katzoit Themanin tietä: rikkan Ara-
bian polkuja he toimoit.

-o. Mutta heidän pitä häpiään tuleman,
mtki surutoinna ollesansa; ja heidän pitähä-
pemän siihen tulduansa.

21. Sillä et te nyt mitan olecM että te
näette surkeuden, pelkättä te.

22. Olengo minä sanonut: tuotat minulle?
eli andakat minun edestäni lahjoja teidän ta-
wamstanne?

23. Iapslastakat minua wihollisen kädestä;
jamapahtakat minua tyrannein käsistä?

m. 24. Opettatat minua, minä olen äne-
ti: ja jota m minä tiedä, niin neuwokat mi-
nua.

25. Kuinga wahwat owat oikeuden puhet?
kuka teistä on se, jokasitä lailla taita?

26. Te' ajattelette simoja, ainoastans nuh-

dellaxenne; ja teette sanoillanne epälewäisen
»nielen.

27. Te kartatte köyhän orwoin päälle; ja
kaiwatte lähimmäisellenne kuoppaa.

28. Mutta että te nyt tahdotte, niin katzo-kat minun päälleni; josminä teidän edesänne
«valhettelm.

29. Palaitkat nyt, olkon pois «väärys: tul-
kat jällens; minun «vastauxen pitä oikia ole-
man.

30. Ongo minun kielesäni wääryttä, eikö
«ninun suun lakeni ymmärrä waiwoja ?

l. 27: 4.

7. Luku.
l Job surkuttele kaikkein ihmisten wiheliaii

syttä, osottaden sen omalla esimerkillänsä. 11.
tvalitta surkeuttansa Jumalan edesä. m L.uv»
le, ettei hän niin suurta kipua yli muiden oleansainnut : toiwotta että hän sais liewityxen,
taikka kuoleman eli armon kautta.
I. ihmisen aina pidä oleman sodasit

maan päällä: ja hanen paiwänsa o-
war niinkuin orjan paixvar?

2. Niinkuin palwelia halaja warjoa, ja or-
ja * työnsä loppiM. * l. 14: s.

3. Niin olen minä minulleni saanut turhatkuukaudet; ja minulla on monda murhellistayötä ollut. Ps. 6:7.
4. Kostamina lewätä panin, sanoin minä:,

Kostasta minä nousen? ja sitte lueskelen kosta
ehto tulle: minä olen mwittu kälvellyxistä ha-man pimeyteen asti.

5. Minun lihani on puetettu madoilla ja
maan tomulla: minun nahkani on ahwettunut
ja hyljyxi tullut.

6. Minun päiwäni owat lmdänet*nopiam-
masti pois kuin syöstäwä; ja kulunet ilman
Wiiwytystä. *l. 17: 11. Ps. io,: il.

11.7. Muista että minun elämäni on tuuli*:;
jaminun silmäni ei palaja hywää näkemään.-

-*1.8:9. Ps.7B:z<>. Ps.yo: I°. lak. 4:14.,
8. Ia ei yxikän silmä jota minun nyt näke,

pidä minua enämbi näkemän. Sinun silmäs
katzokon minua, sitte minä hukun.

9. Pilwi muts ja mene pois; niin myös se
tuin mene alas hautaan, ei nouse jällens.

io. Eikäl. 16: 2,.
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io. Eikäpalaja jällenshuoneseensa; ei myös

hänen siansa händä enämbi tunne.
ii. Sentähden en minä estä suutani, minä

puhun hengeni ahtaudesi» ; ja juttelen minun
sieluni murhesa.

M. 12. Olengo minä meri eli »valaskala, et-
täs minun niin kätket?

iz. Kosta minä ajattelin: niinun »vuoteeni
lohdutta minun; ja minun kehtoni saatta mi-
nulle lewon, kosta minä itzelleni puhun.

14. Niin sinä peljätät minua unilla; ja kau-
histat minua näwyillä.

15. Että minun sieluni sois hänens hirtetyxi;
ja minun luuni kuolluexi.

16. Minä kauhitun, engä pyydä sillen elä:
lakka minusta, sillä minun päiwäni owat tur-
hat. Ps. ??: !4. Ps.62:i°. Ps. 144: 4.

17. Mikä on ihminen, ettäs hänen suurna
pidät; japanet hänen sydämees?

Ps. z:f. Ebr. 2: 6.
18. Sinä etzit händä jokapäiwä; ja koette-

let händä aina.
19. Mixes minusta luowu, japäästä minua;

siihenasti että minä sylkeni nielisin?

20. Minä olen syndiä tehnyt, mitä minun
pitn sinulle tekemän, o sinä ihmisten wartia?
mixis minun teit sinulles loukkauxexi, ja itzel-
leni kuormasi?

21. Ia mixes minun pahatekoani anna an-
dexi, ja ota pois minun wääryttäni? Sillä
nyt pitä minun makaman mutiasi» : ja jos mi-
nua amulla etzit, niin en minä enä ole.

8. Luku.
l. Vildad 2:nen Jobin ystäwä teke Jobin waä-

rin puhujaxi: syyttä hänen poikiansa; ja sano,
että ne owat jumalattomat, joilla pahoin käy.
n. Neuwo Jobia katumuxeen: wakuutta hän-dä sitte menestyxesta; sillä Jumala holho hywiä,
ja sorta pahoja.
i. «>iin wastais Bildad Suahsta, jasanoi:

2. Kuinga kauwans tahdot näitä pu-
hua? ja sinun suus puhet owat niinkuin wäke-
wä tuuli?

3. waäringö Jumala duomiye*» eli rik-
koko kaikkiwaldias oikeuden t

'

, M05 .,,: 4. I»b. 24: 17. Dan. 9: 14.

4. Los sinun poikas owat syndiä tehnet hä-
nen edesäns; niin hän on hyljännyt heitä pa-
hain tetoinsa tähden:

11.5. Mutta jos sinä aitanans etzit Juma-
lala, ja rukoilet Kaittiwaldiasta harrasti:

6. Ia jos sinä olet puhdas ja hywä, niin
hän heratta sinun; ja taas teke rauhallisen si-
nun hurstaudes majan.

7. Jakusi» sinulla oli ennen wähä, pitä täste
des sinulle sangen paljo lisändymän.

8. Sillä kysy nyt niildä endisildä sukukun-
nilda*; jarupes kysymään heidän Isildänsa:f
' Mos. 4: )'. 5 1 Mos. 47: 9. 1 AikaK. 29:1,.

Ps. 39: '3-
9. Sillä me olemme niinkuin eilain rul-

ler »ja en me miran rieda: meidän elämäm-
me on niinkuin warjo* maan päällä.

*l. 14: 2. P5.,9: 7. Ps. 144: 4.
10. Heidän pitä opettaman sinua, ja sano-

man sinulle; ja tuoman puhens edes heidänsydämestänsä.
11. Kastoako kaisila ellei se seiso loasa? eli

kastoako ruoho ilman «vedetä?
12. Kosta se wielä kukoista ennenkuin seniitetän; kuiwettu se*ennenkuin heinä torja-

tan. * Ps. 129: 6. Jer. 17: s.
13. Niin käy kaikkein niiden kuin Jumalanunhohtawat: ja ulkokulattuin toiwo kato.

1.11:22. San. l. ia: 28. l. 11: 2;.
14. Sillä hänen toiwonsa tule tyhjäxi: jahä-

nen ustalluxensa niinkuin hämmähätin «verkko.
15. Hän luotta huonensa päälle, jaei se pi-

dä seisoman: hän turwa siihen, ja ei se pidä
pysylväinen oleman. Ps 49: 17, 18.

16. SeMherjöitze kyllä ennen Aringon nou-
semata; ja sen heikot oxat kaswawat hänenyrtitarhasansa.

17. Hänen juurens seiso paxuna lähten tykö-
nä, ja huonet kiwein päällä.

18. Mutta kosta hän niele sen paikastansa;
kieldä hän sen, niinkuin ei olis nähnyttän sitä.

19- Katzo, tämä on hänen menonsa riemu:
ja toiset taas kaswawat tuhmasta.

20. Sentähden katzo, ei Jumala hywiä hyl-
jä; eikä wahwista pahain kättä.

21. Siihenasti että sinun suus naurolla täy-
tetän ,ja huules riemulla. Ps. 126: 2.

Cccc 22. Mutta
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22. Mutta ne kuin sinua wihawat, pitä ha-

piään tuleman ; ja jumalattomain asuinsia ei
pidä pysywäinen oleman.

9 Luku.
1 Job wasta Jumalan olewan aiwan wan-

hurstan, wiisan ja »voimallisen, n Anda myö-
den ettei hänengan wakudensa taida Jumalan
edesä seisowainen olla. m. <l>n wahwa siitä, et-
tä Jumala waiwa hywiä niinkuin pahojakin,
»v. walitta taas surkeuttansa, ja toiwotta Ju-
malan aNgaruden hänestäns liewendywän.

I. wastais , ja sanoi:
-5) 2. Mina kyllä sin nedan erra niin on,

errei »hminen raida hurstas olla Jumalan
edesa. Ps 14;: «.

3. los han rahdois riidellä hanen kan-
sans; ci han raidais wajtara hända yhra
ruhandeen.

4. Hän on «vissas ja »voimallinen: kenengä
siitä on hywä ollut, tuin hända wastan on
itzens asettanut?

5. Hän siirtä wuoret ennenkuin he sen ym-
märtämät; jotka hän wihasans kukista.

Jer. 5,: 25.
6. Hän Uikutta maan siastansa; niin että

sm patzat wapiftwat.
7. Hän puhu Auringolle, niin ei se nouse;

jahän lutitze tähdet.
8. Hän yxin lewittä taiwat '; jakäy meren

aidoin päällä. '

1 Mos. 1: 6. Job. 26: 7.
9. Hän teteOtawan jaKointähden, Seu-

laiset*, ja ne tähdet etelään päin.
* l.'8: ;i. Amos 5: 8.

10. Hän teke suuria töitä, joita ei taita tut-
kia: jaepälukuisita ihmeitä, l. 5: 9. Ps- «6:10.

11. Katzo, hän käy minun ohitzeni ennenkuin
minä sen hawaitzen : ja mene pois ennenkuin
minä sen ymmärrän.

12. Katzo, jos hän mene akista, tuta nouta
hänen jällens? tuta sano hänelle: mitäs teet?

13. Hän on Jumala, hänen wihaansi» ei
yxikän aseta *; hänen alans pitä itzens kumar-
taman ylpiättin herrat. ' Noh. 1: 6.

11. 14. Kuingasta minun pidäis händä lvas-
taman; ia löytämän sanota händä wastan ?

15. Ehkä minulla wielä oikeus olis, niin en

kuitengan taida minä händä wastata: waantäydyis oikeudesi» rukoilla.
16. Ia ehkä minä wielä händä auxhuudai-sin, ja han tulllis minua: niin en minä uffoisettä hän kuuldetis minun ändäni.

Sillä hän rundele minun tuulispäällä;
ja enända minun haawani ilman syytä.

18. Ei hän anna »ninun hengeni wirwota;waan täyttä minun murhetta.
19. Jos joku tahto »voimaa, katzo, hän on

woimallinen: jos joku tahto oikeutta, tuta
todista minun kansani?

20. Jos minä sanoisin: minä olen oikia,
niin minun suuni kuitengin duomitze minun: elj
minä olen waka, niin hän kuitengin teki mi-nun pahaxi.

21. Ehkä minä wielä waka olisin, niin enminä kuitengan tunne itziani; waan minä suu-
tun elämääni.

m. 22. Se on se ainoa tuin minä ssanonut
olen: hän kadotta hywän ja jumalattoman.

Sai-n. 9: 2» 2. Mat. ,: 14, 15.
23. Kosta hän rupe lyömään, niin hän tap-

pa akista; ja pilkka «viattomain kiusausta.
24. Maa annetan jumalattomankäsiin, hänpeitta sen Duomaritten kasivot: ellei se niin o-

le, kuingasta se myös toisin on.
IV. 25. Minun päiwäni owat ollet nopiam-

mat tuin juoria: ne olvat paennet, ja ei mi-
tan hywää nähnet.

26. Ne owat pois mennet kuin joutuma haa-
xi : kuin kotka lendä rualle.

27. Kosta minä ajattelen: minä unhotan
walituxeni, ja muutan kasivoni ja wirwotan
minuni.

28. Niin minä pelkän kaikkia minun kipuja-
ni; tieten ettes anna minun olla wiatoinna.

29. Jos minä olen jumalaloin; mixi minä
nyt itzeni hukkaan waiwan ?

30. Waikka minä pesisin* itzeni lUmiwede-
sä; ja puhdistaisin karmi saipualla:

* Jer. 2: 22.

zi. Niins kuitengin pistäisit minun lokaan;
si, minun waatteni olisit minulle kauhistuxexi:

32. Sillä ei hän ole minun »vertaiseni, jota
minä »vastata taidan; että me ynnä tulisimme
oikeuden eteen. Sam. 6: io.

33. Ei
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zg. Ei ole joka meitä eroitta; joka lästis kä-

tensä meidän kahden »välillemme.
34. Hän ottakon witzansa pois minusta: ja

älkön hänen hirmuisudensi» peljättäkö minua.
l. 1;: ,1.

35. Että minä puhuisin ja en pelkäis hän-
dä'; sillä en minä mitan kansani tiedä.

*!.;;:?.

io. Luku.
i. Job rukoile lumalata, ettei hän handa su-

retaisi niin kuin jumalatoinda; sillä hän tietä
hänen wiattomaxi , ja luoduxi lapsexensa. n.
Walitta Jumalan angarutta, japyytä jotakin
wirwotusta ennen kuolematansa.
1. cHxinun sieluni suuttu elämästä; minun wa-

lituxeni minusta annan minä olla, ja
puhun minun sieluni murhesi».

2. Sanon Jumalalle: älä minua duomitze:
anna minun tietä, mingätähdens riitelet mi-
nun kansani. . . .

3. Ongo sinulle ilo siitä ettas wäkiwaldaa
teet, ja hyljät minun joka käsialas olen: ja
annat jumalattomain aiwoituxet kunniaan
tulla?

4. Ongo sinulla lihalliset silmät? eli katzot-
tos niinkuin ihminen katzo? 1 Sam. ,6: 7.

5. Ongo sinun päitväs niinkuin ihmisen päi-
wät? eli «vuotes niinkuin ihmisen wuodet?

6. Ettäs kysyt minun wääryttäni; ja tutkit
pahatekoni.

7. Ehkäs tiedät etten mina ole jumalatoin;
ehkei yhtän ole tuin taita sinun tädestäs »va-
pautta.

8- Sinun käres owar minun walmista-
ner ja rehner minun kaikki ymbärins. ja
rahdor hutuna minuus Ps. 1)9- 13, '4, 15.

9. Muista siis ettäs olet minun tehnyt niin-
kuin sawen; ja annat minun tulla maaxi jäl-
lens. 1 Mos. 2:7. l.;: 19, 2;. Ps. io;: 14.

Syr. 40: 11.

iO. Etkös minua ole lypftnyt kuin riestaa,
jaandanut minua juosta niinkuin juustoa?

11. Sinä olet minun puettanut nahalla ja
lihalla: luilla ja suonilla olet sinä minun peit-
tänyt.

12. Elämän ja hywän työn olet sinä minuUe

osottanut; ja sinun tatzomises minun hmgeni
kätke.

ii. 13. Ia waitta sinä nämät salat sydäme-
säs; niin minä tiedän sen kuitengin, ettäs sm
muistat.

14. Los minä pahaa teen, niins kohta ha-
waitzet; ja et jäm minun pahaa tekoani mn-
gaiftmata.

15- Jos minä olen jumalatoin, woi minua:
jos minä olen hurstas, niin en minä kuiten-
gan ustalla ylös nosta päätäni. Minä olen
täynäns ylönkatzetta, katzos minun wiheljäi-
syttäni.

16. Nostes sinä ajat minua takaa niinkuin
jalopeura; ja taas ihmellisesti minun kansani
menet.

17. Sinä udistat todistures minua wastanja»vihastut kolvin minunpäälleni: Minua wai-
wa yxi loisens jälken niinkuin sota. Ps. 7; - 14.

18. Mixis minun annoit lähte äitini kohdus-
ta? josta minä olisin kuollut *, ettei yxikän sil-mä olis minua nähnyt. ' 1.,: n

19. Niin minä olisin tuin en olistan ollut;
kannettu äitini kohdusta hautaan.

20. Eitöstä minun itäni lyhy ole? Lakka ja
päästä minua: ja luowu minusta, että minä
«vähängin wirwotusta saisin. Ps. 29: 14.

21. Ennenkuin minä menen, ja m palaja,
pimeyden jakuolion marjon maalle.

22. Joka on pimeyden maa, jasyngiä kuol-
ion marjo, josa ei yhten järjestystä ole, joka
paistesans on niinkuin syngeys.

11. Luku.
1. Zophar g:asJobin ystawa syyttä Jobia suu-

paldixi, pilkajaxi ja tyhjän kerstajaxi. v. Soi-
ma händä taitamattomaxi Jumalan Duomioit-
ten ymmarryresa. m Waroitta kaandymyxeen,
jawakuutta menestyxestä.
1. «>iin wastais Zophar Naemasia, jasanou

2. Kosta joku on kauwan puhunut,
eiköstä händä pidäis wastattaman? eli pitäkö
suupaltilla oikeus oleman?

3. Pitäkö sinun jaarituxiis ihmiset »vaikene-
man; että sinä pilkkat, ja ei yxikän sinua hä-
wäisis? .

4. SinäC c c e 2
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4. Sinä sanot: minun opetuxmi on selkiä:ja minä olen puhdas sinun silmäis edesä.
5- Josta Jumala puhuis, ja awais huulensa

sinua wastan :

.6. Ia ilmoitais sinulle salaisin tiedon. Sillä
hänellä olis wielä mä tekemistä; ettäs tiedäi-
sit, ettei hän muistele kaikkia sinun pahoja töi-
täs.

11. 7. Luuletkos tutkistellesas Jumalan löy-
täwäs? jakaittiwaldian täydellisesti löytäwäs.

l. 22: 2.

8. Hän on kortiambi kuin taiwas ', mitäs
tahdot tehdä? sywembi kuin helwetti, kuingas
taidat tuta? * Jer. ,3: 2,» 24.

9.Pidembi kuin maa, ja lawiambi kuin meri.
iO. Los hän sen ylisalaisin käändäis, eli

kätkis, eli heittäis kokoon; kuka hänen estäis?
11. Sillähän tunde turhatkin ihmiset, ja nä-

ke wäärydet: jaei hänen pidäis ymmärtämän?
Ps. 1°: 1;» 14. Ps. 35: ,2.

i2. Turha ihminen ylpeile; ja syndynyt ih-minen on niinkuin metzäasin »varsa.m. 13.Los sinä olisit walmistanut sydämes,
ja nostanut kätes hänen tygönsä.

14. Los «väärys on sinun kädesas, niin hei-tä se kauwas; ettei yhtän wääryttä asuis ma-
jasas:

15. Niins ylennät tasivos ilman laitosta; ja
olet wahwa, ja ei peltäwäinm.

16. Niins myös unhota waiwan; ja niin-
kuin ohitze juosnut«vesi, tule se mielees.

17. Ia sinun elämäs aita pitä käymän ylös
niinkuin puolipäiwä ; ja pimeys niinkuin kir-
kas «MU. Ps. Z7 .- 6.

18. Ole hywäs turwasa, wielä nyt toiwo on;
sillä «vaikkas nyt olet häpiäsä, niins kuitengin
olet rauhasa lepäwä.

19. Sinä olet matama, ja ei kengän sinuapeljätä': »nonen pila sinua kunnioittaman, s
'

3 Mos 26: 6. f Job. 19: 17.
22. Mutta jumalattomain silmät pitä nään-

dy'. an, ja ei moi päästä: sillä heidän toimon-
si» pitä puuttuman * heidän sieluildansi».
* 1. 8: 13. l. il: 14. Ps. !I2:10. San. l. II : 23.

17. FukU.
l- Job puolusta ystawainsa nuhtet tyhmaxi;

todOaden jumaliset olewan täällä wastoinkäy-

misesil, ja jumalattomatmyötäkäymisesH. ii. <z>,
sotta luomisesta ja jokapäiwäisestä koetuxesta,
Jumalalla olewan «apan hallituxen kaikkein
yliye.

i. osHiin wastais Job ja sanoi:
2. Te oletta miehet, taito kuole teidän

kansanne.
3. Minulla on niin sydän tuin teilläkin, en-

gä ole alemmaiftmbi teitä: kuka se on jota ei
näitä tiedä?

4. Joka lähimmäiftldäns piltatan, niin-
kuin minä, hän rukoile Jumalala, ja hän
kuule händä: hurskas jawaka pilkaran. *

'1.16 : 10. l. 17: 2. l. 21: 2. l. 30: 10.

5. Han on ylönkayorrukynnlainen ylpeir-
ren ajaruxisa, walmisterru erra he filhen
loutkawar jalkansa.

6. Ryöwärein majoisi» on kyllä *, ja he här-
syttelewät rohkiasti lumalata f; ehkä Juma-
la on sen andanut heidän käteensä.
*l. 21: 7. Ie»-. 12:1. Hvb. 1:2,;. Ps. 7;:,, z.

ii. 7. Kysy siis eläimildä, ja he opettamat
sinua; ja taiwan linnuilda, ja he sanowat si-
nulle.

8. Taikka puhu maan kansi», ja hän opetta
sinua; ja talat meresä ilmoittawat sinulle.

9. Kuka se on jota ei kaikkia näitä tiedä;
etta HERran käsi on ne tehnyt?

iO. Että hänen kädesäns on kaikkein elämit-
ten sielu, ja kungin lihan hengi? Ap. T. 17:«».

11. Eikö torma koettele puhetta, jasuu mais-
ta ruokaa? l. 34:3.

12. Wanhoilla on taito, ja pittäijällisillä
ymmärrys.

13. Hänen tykönäns on taito ja woima:
hänen on neuwo ja ymmärrys:

14. Katzo, kosta hän kukista, niin ei auta
mkendamaan: kosta hän jongun salpa, niin
ei kengän taida awata. Esai.22:», Ilm,:?.

15. Katzo, kosta hän pidättä wedm, niin
kaikki kuiivettu, jakosta hän sen laste, niin se
käändä maan.

16. Hän on wahwa ja pysywäinen : hänen
on se kuin exy, ja se tuin exyttä.

17. Hän johdatta tawalat niinkuin saalin;
ja saatta Duomarit tyhmäxi. 2 Sam. 15: 31.

l. 17: 14, »;. Es. 19: i».
18. Hän
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18. Hän päästäKuningasten sitet; ja wyöt-

tä heidän kupensi».
19. Papit wie' hän niinkuin saalin; jawä-

kewät f kukista. '1.3,: 9- 5 Es. 3:-,3.
20. Hän lväändä pois totisten huulet; ja

wanhain toimen otta hän pois.
21. Hän kaata ylönkatzen Päämiesten pääl-

le'; ja »voimallisten wäkewyden hajotta.
' Ps. 107: 40.

22. Hän ilmoittapimiät perustuxet; ja kuo-
leman «varjon saatta hän »valkeuteen.

Match. 1°: 26. 2Kor. 4: 6.
23. Hän saatta Kansat suuren', ja taas

hukutta heidän: Hän leivittä Kansan, ja taas
pois wie heidän. * Ps. 107: «8.

24. Hän otta pois maanKansan Ruhtinas-
ten sydämet; ja exyttä heitä korwesa, josa ei
tietä ole.

25. Ia he koperoitzewat pimeydesä ilman
walkeutta; jahän exyttä heitäkuin juopuneita.

13. Luku.
1. Edespäin osotta Job ystawäinsH omista pu-

heista että he owat taitamattomat, v. Näyttä
ujkalluxensa Jumalan tygö olewan wilpittö-
män »ii. Rukoile, että Jumala hänen waku-
densa heikoutta, wiyauxen liewityxellä, muisi
tais.
i. «Natzo, kaikkia näitä owat minun silmäni
"> nähnet; ja korwani kuullet, ja on ne

ymmärtänyt.
2. Jota te tiedätte, sitä minä myös tiedän;

ja en ole halwembi teitä.
3. Minä puhun siis Kaitklwaldian tygö; ja

mielin kampailla Jumalan kansa.
4. Sillä te oletta walhen saarnajat; jaka-

ikki kelwottomat lätärit. l. 16: 2.

5. Josta te woisitta juuri äneti olla.' niin te
olijitta taitamat. San. l. ,7: 28.

6. Kuultat siis minun kampaustani; jaot-
takat waari asiasta, kuin minä puhun.

7. Tahdottako te Jumalan puolesta »vas-
tata «räärydellä? ja hänen puolestansa puhua
petosta?

8. Tahdottako te katzo hänen mieldänsä?Tahdottako te riidellä Jumalan puolesta?
9. Pitäkö se teille menestymän, kosta hän

teitä etzi? luulettato te hänen pettäwänne,
niinkuin joku pettä ihmisen?

iO. Hän komin nuhtele teitä, jos te salai-
sesti mieliä tatzotte?

11. Eikö hänen tortmdens teitä peljätä? ja
hänen pelkonsa lange teidän päällenne?

12. Teidän muistonne wevetän tuhwan wer-
mxi; ja reidän selkänne pitä oleman niin kuin
sawirouktio.

13. Olkat äneti minun edesäni, minä pu-
hun : tapahtukon minuUe mitä hywänsä.

14. Mixi minun pitä pureman minun lihaa-
ni hambaillani, ja asettaman sieluni minun
käsiini? 1 Sam. 28:21.

11. 15. Katzo, waikka hän minun tappais,
mgö minä wielä sittmgän toiwois? kuitengin
minä nuhtelen minun teitäni hänen edesänsa.

1 Kor. 11: 31.
16. Hän on kuitengin minun autuudeni: sil-

lä ei yxikän ulkokullattu* tule hänen eteensä.
* Matth. 24: 51.

17. Kuulkat juuriwisusti minun puhettani;
jaminun selytistäni teidän torwainne edesä.

18. Katzo, jo minä olen duomion sanonut:
minä tiedän että minä olen hurstas.

19. Kuta tahto käydä oikeudelle minun kan-
sani? Mutta minun täyty nyt äneti olla, ja
loppua.

m. 20. Ainoastans älä tee minulle kahta;
niin en minä talte itziäni sinun edestäs.

21. Anna kätes olla kaukana minusta: ja si-
nun kauhistuxes älkön minua peljättätö. 1.9:34.

22. Kutzu minua, ja minä wastan: eli mi-
nä puhun, ja wasta sinä minua.

23. Kuinga usiut owat minun lväärydeni ja
pahat tekoni? anna minun saada tietä minunsyndini jaritoxeni.

24. Mixis peität kastvos; ja pidät minua
wihollisnas ? 1.19: i,. !. z,: 10. Wal. 2: 5.

2;. Tahdottos niin kowa olla lmdäwätä
lehte wastan, ja «vainota tuiwaa oljen kortta?

26. Sillä sinä kirjoitat minulle murhetta;
ja annat minun periä minun nuorudmi synde-
jä. Ps^:?.

27. Sinä olet pannut minun jalkani jalka-
puuhun , ja otat kaikista minun polguistam

Cccc 3 waa-
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»vaarin *; ja tahot kaikkia minun astelitani.

' l. 3;: 'i.

28. Joka kuitengin hukun niinkuin mädä-
nyt raato, ja niinkuin koitoa syöty »vaate.

14. Luku.
l Job surkuttele ihmisten wiheliäisyttä nykyi-

sen elämän puolesta. >i Rukoile lumalata tu-
kemaan ihmisen heikoutta ennen kuolemata: sil-
lä knolduansa ei hän tälnäli elämän menosta enä
Mitan tiedä.
I. sohiminen waimosta jyndynyr, elä wa-

hän aikaa; ja on rännans leworro-
murra:

2. Kasipa niinkuin kukkainen, ja lange!
pakene niinkuin marjo, ja ei pysy. l. „: 9.
Ps. 90:10. Ps.iozlis. P5.144»4. Es. 4°: 6» 7.

Ebr. 13: 14.
3. Ia senkaltaisen päälle sinä awat silmäs:

jawedät «ninun kansas oikeuden eteen:
4. ?>uka löyra puhran niiden siasa; ku-

si» ei puhdasta ole Ps. 51:7. Es. 64: 6.
5. Hänellä on määrätty aita, hänen Kuu-

kauttmsa luku on sinun tykönäs: sinä olet
määrän asettanut hänen eteensä, jota ei hän
taida käydä ylitze.

6. Luowu hänestä, että han sais lewätä;
niinkauwan kuin hänen aikansa tule, jota hän
odotta niinkuin palkollinen. l. 7:1.

7. Puulla on toiwo ehkä se hakalaisin; et-
tä se udistetan, ja sen «vesatkaswawat jällens:

8. Ehta sen juuret wanhenewat maafa, ja
kando matane mullasi».

9. Kuitengin se weso jällens wedm märky-
bestä; jakasiva niinkuin se istutettu olis.

iO. Mutta kusa ihminen on, tosia hän kuol-
lut, hukkunut japois on?

11. Niinkuin »vesi juoxe ulos merestä, ja oja
kurMdu jatuiwettu :

12. Niin on ihminen koffa hän kuollut on,
el hän nouse: niinkauwan tuin taiwas pysy,
ci he wirto, eikä hera unestansa.

n. iz. O jostas minun hautaan kätkisit ja
peittäisit minun, niinkauwan luin wihas me-
nis pois*: ja asetaisit minulle määrän muista-
xes minua. * Es. 26: 2,,.

14. Luuletkos tuollm ihmisen tuleman ela-

waxi jallms? minä odotan jotapäiwä niinkau-wan kuin minä sodin, siihenasti että minunmuuttmi tule.
15. Ettäs kutzuisit minua, ja minä wastai-sin sinua, ja ettes hyijäis täsialas:
16. Sillä sinä olet jo lukenut kaikki minunastelmi': etkös ota «vaaria minun synneistäni?

'l. 31: 4. l. 34: »i. Ps. 139 -'. San. l. 5:21.
2 Sam. 6: 1;.

17. Minun rikoxeni olet sinä lukinnut lyhte-seen; ja pannut kokoon minun mäarydmi.
18. Ia tosin wuori kaam jakato; ja »vahasiirty siastansa.
19- West,kulutta kiwet, ja «virta wie maan

pois, ja mitä sm päällä itze kasiva: niin sinämyös ihmisen toitvon kadotat:
20. Sinä olet händä woimallisembi ijan-

kaikkisesti , ja hänen täyty pois mennä. Si-nä muutat hänen kastvons, ja annat hänenmennä.
21. Omarko hänen lapsens kunniasi», sitä eihän tiedä; taikka omatko he ylönkatzesa, sitäei hän ymmärrä. Es. 6,: 16.
22. Kuitengin niin tauman tuin hän kanda

lihaa, täyty hänen olla waiwasa: ja niinkau-
wan tuin hänen sieluns on hänesä, täyty hä-nen murhetta kärsiä.

15. Luku.
i. Vliphas syyttä Jobia sopi»nattomaan öyk-

käyxeen ja röykkeyteen wikapääxi. n. Luule
perustawansa, jumalattomain martauxista, Jo-bin kersiamisen turhaan laukewan.
i. «Tiiin wastais Eliphas Themanista, ja sanoi:

2. Pimtö taitaman niin tuuleen pu-
human, ja täyttämän matzansi» tuulella?

3. Sinä nuhtelet tellvottomilla sanoilla; ja
puheilla, joista ei oli hyödytystä.

4. Sinä olet hyljännyt pelwon; ja puhut
ylöntatzella Jumalan edesä.

5. Sillä sinun pahudes opetta niin sinunsuus; jasina olet walinnut »viekasten kielen.
6. Sinun suus pitä duomitzeman sinun, ja

en minä: sinun huules pitä todistaman sinua
wastan.

7. Oletkos ensimmäinen ihminen tuin syndy-
nyt on? eli ennen (kaikkia) muoria luotu?

8. O-San. l. 8: 25.
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8. Oletkos kuullut Jumalan salaisen neu-

won'? )a ongo taito halwembi sinua?
'Esa. 4«: 13. Wiis. 9: 1,. Rom. II : 14-

-9. Mitä sinä tiedät, jota en me tiedä? mi-
täs ymmärrät, joka ei ole meidän tykönämme?

10. Harmapäät ja wanhat ' owat meidän
tykönämme; jotta ennen owat elänet kuin si-
nun Isäs. '1.32:7-

-11. Pivaistö Jumalan lohdutuxet oleman
halwat sinulle? Eli ongo jotakin salaista tykö-
näs?

12. Mitä sinun sydämes aitoi? ja mitäs «vil-
kutat silmias ?

13. Kuingas asetat mieles lumalata was-
tan? ettäs senkaltaiset sanat suustas päästät.

14. Mika on ihminen erra hän olis puh-
das? ja erra hän olis hurskas» kuin wai,
mosta syndynyr on? 1 Kun. 8: 46.

,MaK 6:36. Ps. 14:2,;. San. 1.20:9.
Sam. 7:21. 1 Joy. 1: 8»io.

15. Rayo»hänen pyhains siasa ei ole yh-
tän nuhreminda; ja raiwar ei ole puhrar
hänen edesänsa. l. 4: ,7,18. l. 2^: 4.

16. kuinga paljo enämmin ihminen on
kauhia ja»ltia; joka juowaaryrra niinkuin
wena^

11.17.Minä osotan sinulle sen, kuule minua:
minä luettelen sinulle mitä minä nähnyt olen.

18. Mitä taitamat sanonet omat; jota ei y-
xikän heivän Isistänsä ole salannut.

19. Joille ainoille maa annettu on, niin et-
tei yxikän outo saanut käypä heidän keffellänsä.

20. Jumalaloin wapise * kaiken elinai-
kansa; ja tyrannin wuofiluku on peiretry.

' Ms. 17: 10» 11.

21. Pelwon änl on hänen korwisansi»*; et-
tä rauhalakin pitä häwittäjä tuleman hänenpäällensä, f '

3 Mos. 26: 36. 5 Mof. ,8: 65.
Job. 18: 11. -s i Thess. 5:3.

22. Ei hän usto palajawansa pimeydestä; ja
waroi aina miekkaa.

23. Kosta hän lähte sinne ja tänne elatuxensjälken; niin hän luule aina pimeyden pcnwän
kassans olewan. l. 18:12. Ps. 109:10.

24. Ahdistus jahätä peljättäwät händä; ja
yllottawät hänen, niinkuin Kuningas walmis
sotaan.

25. Sillä hän on ojendanut kätensä Juma-
lala wastan; ja wahwistanut itzens Kaikki-
waldiasta wastan.

26. Hän juoxe päätäpitein hända wastan :

ja seiso ynsysti händä wastan. 5 Mos. 3»- '5-
-27. Hän on peittänyt kaswons lihawudel-

lansi»*; jalihoittanut japaisuttanut itzensä.
'Ps-73-7-

-28. Mutta hänen pitä asuman hawitetysa
Kaupungisa, ja asumattomissa huoneissa, jot-
ta roukkioixi riutumallansa owat.

29. Ei hänen pidä rikastuman, eikä hanen
tawamnsa pysymän; eikä hänen onnens plva
lewiamän maasi».

30. Ei hänen pidä pääsemän pimeydestä:
tulen liekki kuiwa hänen oxansi», ja hänensuuns hengeltä talo. 1.4:9-

-zi. Ei hän taida ustalda turhuteen, etta han
on petetty; sillä turhuus on hänen palkkansa.

32. Hän loppu ennen aikansa*, ja hänen
oxans ei pidä wihottaman. * l. 22: ,6.

Ps. n: 24. Sam. 7:18. l. 9: 12.

33. Hän poimitan niinkuin kypsymätöin
mar>a iviinapuusta; ja niinkuin öljypuu ma-
rista kukoistuxensa.

34. Sillä ulkokullattuin kokous pitä oleman
yxmäinm: ja tulen pitä polttaman lahjain ot-
tajan huonen.

35. Hän siitä onnettomudm, ja synnyttä
mailvaisuden *; ja heidän matzans malmista
petoxen. *1.4-.8. Ps7:is. Es. 14. Hos.7: 6.

16. Luku.
l- Job osotta ystäwansa waärin v.

Malitta taas tuskaansa, «i. Rohwaist iyiäns
omaiitundonsa wakudella, ja toiwotta sen en-
nen kuolematansa julki tnlewan.
1. /Zt:itte wastais Job , ja sanoi :

>-< 2. Minä olen usein senkaldaista kuul-
lut, te oletta kaikki häijyt lohduttajat.

l. 4. l. 21: ;4.
z. Kosta siis närnät tyhjät puhet loppumat?

Eli mikä sinun minrohwaise puhumaan?
4. Minä taidaisin myös puhua niinkuin te-

kin. Minä soisin teidän sielunne, oleman mi-
nun sieluni siasa, niin mina löydäisin myös
sanoja teitä wastan; ja taivaisin waandapää-
täni teitä »vastan. 5. Mi-
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5. Minä tahdoisin wahwista teitä suullani;

ja lohdutta huulillani.
11. 6. Mutta ehkä minä puhuisin, niin ei

kuitengan minun «vaiivani lakka: jos minä
«vaikenen, niin ei se kuitengan mene minusta
pois.

7. Mutta nyt hän saatta minulle waiwai-
suden: sinä hätvität koko minun seurani.

8. Sinä olet tehnyt minun rypyisexi ', että
olis todistus minua wastan : Minun laihudeninouse minua mastans, ja sano minua mastan.

*Ps.s:B. -j- Job. 13: 24.

9. Hänen »vihans remäise minun, ja joka
minua wiha, kiristele hambaitansi» minun
päälleni; ia minun wiholliseni silmät tiiluwat
minun päälleni.

iO. He ammotit suunsa minua wastan * ja
owat minua häpiallisesti poskelle piesnetf: he
owat sammuttanet nuhansa minun päälleni.

* l. 12: 4. f Mik. 4:14.
11. Jumala on minun hyljännyt määrille;

ja andanut minun tulla jumalattomain kä-
siin.

12. Minä olin rauhasa, maan hän on mi-
nun murendanut, hän on tarttunut minun
kaulaani, ja särkenyt minun; ja pannut mi-
nun hänellensä maalixi. Wal. w. 3 - 12.

13. Hänen ambujansi» olvat piirittänet mi-
nun*: hän on remäisnyt minun munaskuuni,
eikä säästänyt: hän on «vuodattanut minun
sappeni maan päälle: * Wal. w. 3: 13.

14. Hän on haamoittanut minun yhdellä
haamalla toisen perään: Hän karkais minun
päälleni niinkuin joku wäkewä.

15. Minä ombelin säkin minun nahkaini
päälle; ja lastin sarweni muldaan.

l. 30: 19. Ps. 7: 6.
16. Minun kasivoni owat sowaistut itkusta;

ja silmälautani päällä on kuoleman warjo.
m. 17. Ehkei kuitengan minun kädesäni ole

wäärys; ja minun rukouxen on puhdas.
l- ?5' ?-

-18. Maa älä peitä minun «vertani; ja älkän
olko minul, huudolleni siaa.

19. Ia katzo, minun todistajani on taiwasa;
ja joka minun tunde, on korkeudesi».

20. Minun ystäwäni owat minun pilkkaja-

ni'; mutta minun silmäni wuodattawat kyy-nelitä Jumalan tygö. *l. 19: ~

2i. Joka ihmisen puolesta wasta Jumalantykönä; niinkuin ihmisen lapsi lähimmäisensäpuolesta. Nom. z: 34.
22. Mutta määrätyt* wuodet owat tullet:ja minä menen sitä tietä pois, jota m minäjällens palaja. ' Ps. ,39: 16.

17. Luku.
, Edespäin lohdutta Job iyiansä waiwan ja

pilkan alla, »vapahtajansa takauxella. 11. wan-hurstasten edeswastamisella. m. Hänen, niinkuin Jumalan lapsen, waiwansa loppumisella
wihdoin kuolemasa.
1. zttxinun hengeni on heikko, minun päiwäni

«"»- owat lyhetyt; ja hauta on käsisä.
2. En minä ketäkän pettänyt; jakuitengin

minun silmäni täyty olla murhesa.
3. Nyt siis taiwuta sinus, ja ole itze minun

takauxeni! kukas muu olis, joka minun ta-
kais? Ps.4?:B.

4. Ymmärryxen olet sinä heidän spdämistän-
sä kätkenyt; sentähden et sinä korota heitä.

5. Hän kersta ystäwillens saalistansa; mut-
ta hänen lastens silmät pitä »vaipuman.

6. Hän on minun pannut sananlastuxiKan-
sain sekaan; ja änixi heidän keffellensä.

l. ;o: 9. Ps. 44: is. Wal. iv. ;: 14.
7. Minun silmäni owat piminet minun su-

runi tähden; ja kaikki minun jäseneni owat
niinkuin »varjo.

11.8. Tästä hurstat hämmästyivät, ja»viat-
tomat asettamat heitäns ulkokullatulta wastan.

9. Hurstas pysy riellänsä; ja jolla on
puhrar käder, se pysy wahn>ana.m. 10. Käändäkät siis teitänne kaikki jatul-
kat nyt: en mina kuitengan löydä yhtän taita-
wata teidän seasanne.

11. Minun päiwäni owat kulunet": minun
aiwoituxeni owat hajotetut, kuin minun sydä-
mesäniolit. "1.7:6.

i2. Ia owat yöstä päiwän, ja walkeuden
pimeydestä tehnet.

13. Ia ehkä minä kauwan odotaisin, niin
on kuitengin hauta minun huoneni; ja minä
olen »vuoteni pimeudesa tehnyt.

14. Ma-
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14. Mäcänemisen minä kutzuin Isäxeni, ja

madot " äitixeni ja sisarixeni. "l. 2^: 6.
15. Kusa on nyt minun odottamiseni ? jaku-

ka otta minun toiwostani waarin?
16. Hautaan se mene, jamaka minun kan-

sani mullasa.
18. Luk».

~ Bildad tule taas edes ja sulmi Jobia tyh-
maxi. il Juttele lawialda Jumalan wanhursi
kaita Duomioita jumalattomien yliye.

1. «>iin wastais Bildad Suahsta, ja sanoi :

U 2. Kosta te lakkatte puhumasta "? ym-
niärtäkät ensin, ja puhukamme sitte.

" San. l. 17: 27.

3. Mixi »ne pidetän niinkuin juhdat, jaolem-
me niin saastaiset teidän silmäinne edesä?

4. Tahdotkos rewetä kiukusas? luuletkos
että maa sinun tähteS hyljätän, jakallio siirtän
siastansa?

11. 5. Jumalattoman walkeus pira myös
sammurerraman; ja hänen walkiansa kipinä
ci pidä paistaman. San. l. 1;: 9.

6. Hänen majasansi»pitä »valkeus tuleman
pimeydexi; jahänen kyntilänsä pitä siinä sam-
mutettaman. l. 21: 17.

7. Hänen woimans astelet pita ahdistetta-
man; ja hänen neuwonsa pitä hänen maahansysaman.

8. Sillä hän on wisty jalkoinens paulaan;
jawaelda werkosi».

9. Paula pitä pitäniän hanen kandapaänsa;
jaryöwärit pitä hänen käsittämän.

io. Hanen paulans on wiritetty maan pääl-
le; jahanen satimens hanen polgullensa.

Jer. 6: 25.
11. Kaikin tahwoin pitä kauhistuxet händä

peljättämän ": ja hänen jalkans exyttämän. f
*l. 15: 21. 1,7:20. -t Jer. 46:5.

12. Nälkä pitä oleman hänen tawaransa;
ja onnettomus pitä oleman »valmistettu hänen

kylkeensä. l. 15: 2;.
13. Hänen nahkansa wahwus pitä kulutetta-

man; ja hänen wäkeydensä pitä kuoleman esi-
koinen syömän.

14. Hänen toiwonsa' pitä rewittämän ylös

juurinens hänen majastansa; ja hän pitä ajet-
taman peikoin Kuningan tygö.

*l. z: 1;, 14. l. n : 20. San. l. 10: 28.
15. Se on asuma hänen majasansi», hänen

puullensa tähden: häneu majans päälle pita
tulikiwe wistoittaman. 1 Mof 19: 24.

16. Alhalda pitä hänen juurensa kuiwettu-
man; jaylhäldä hänen elonsa niitettäman.

17. Hänen muistonsa pitä hukkuman maan
pääldä; ja ei pidä ensingän hänellä nime ole-
man katulla. Ps. 109:1;. San. l. 2:22. 1.10:7.

18. Hän pitä asettaman »valkeudesta pimey-
teen; japitä maalda heitettämän pois.

19. Ei hänellä pidä yhtän lasta oleman, ei-
kä lasten lasta, hänen Kansasans: ja ei pidä
yhtän hänen asuinsioinsi» jäämän.

2 Kun. 10: 11, 17. Ps. 21: 11.

20. Ne kuin hänen perasans tulewat, pitä
hämmästymän hänen päiwästänsä: ja ne kuin
hänen edelläns owat ollet, pitä peljästymän.

21. Tämä on jumalattoman maja : ja tämä
on sen sia kuin ei Jumalasta mitan tiedä.

19. Luku.
t Job walitta taas ystäiwanfa tyhmää sulmt-

mista. n. Roke waiwainsa luettelemisella kehoit-
ta heitä kansakärsiwallisyteen. m. kohdutta iyi-
äns uskolla wapahtajansa päälle jakuolluitten
ylösnousemisen toiwolla.
i. Abutta Job wastais, jasanoi:«"l 2. Kuinga kauwan te waiwatte mi-
nun sieluani? jarundelette minua sanoilla?

3. Te oletta nyt kymmenen kertaa' pilkan-
net minua; ja ette häpe minua niin waiwata.

* l. »6: 20.

4. Jos minä erehdyn, niin minä itzelleni e-
rehdyn.

5. Mutta te tosin nousetta »ninua wastan,
ja soimalle minun pilkkaani.

6. Niin tielakat nyt että Jumala hututta
minun: ja on piirittänyt minun werktohinsa.

7. Katzo, ehkä minä wielä wäkiwallan täh-
den huudaisin, niin ei kuitengan kuulda mi-
nua *: josminä parkuisin, niin ei tasa ole oi-
keutta, l. 30: 20.

11. 8. Hän on aidannut minun tieni, etten
minäDddd
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minä taida sitä käydä; ja pannut pimeyden
minun polguilleni. l. 2,: 17.

9. Hän on riisunut minunkunniani minulda;
»a ottanut pois kruunun minun pääsiani.

iO. Hän on maahan tukistanut minun jota
tulmalda, ja lastenut minun menemään; ja
on rewäisnyt ylös minun toiwoni niinkuin puun.

ii. Hän on hirmuisesti »vihastunut minun
päälleni; ja pitä minun wihamiesnänsä.

l. 13: 24. l. 16: 9. l. 33: 10. Wal. lv. 2: 5.
12. Hänen sotajoukkons owat kokondunet,

ja asettanet tiensä minua kohden; japiirittä-
net minun majani.

13. Hän on eroittanut minun weljeni kau-
was minusta; ja minun tuttawani owat mi-
nuUe muukalaisen tullet. Ps, 31:12. Ps.3B:i,.

14. Minun lähimmäiseni piiloiwat minua;
ja minun ystäwän» owat unhottanet minun.

1;. Minun huonekundaismi ja piikani pitä-
mät minun «viemsna.- minä olen tundematto-
maxi tullut Keidän silmains edesä.

16. Mina huusin palmeliatani, ja ei hän
massannut minua: minun täyty rukoilla hän-
dä omalla suullani.

17. Minun emändäni »vieroi «ninun hengee-
ni: jaminun täyty palwella omia lapsiani.

l. 2: 9.
18. Ia nuoretkin lapset * minun katzowat y-

lon: jos minä nousen, niin he puhuwat minua
wastan. ' l. 3°: 1.

19. Kaikki ustolliset ystäwäni kauhistuivat
minua; ja joita minä rakastin, olvat täändä-
net itzens minua wastan. Ps. 4>: i°.

Ps. 55 : 14. Ps. 8« :9.
20. MlMln luuni tartuit minun nahkaani ja

lihaani ';, ja en minä taida nahallani peittä
hambaitani. 'l. 30: 3°. Ps. i«: 6.

W«l. W. 4: 8.
21. Armahtatat minun päälleni, armahta-

kat minun päälleni! te minun ystäwäni; sillä
Jumalan käsi on minun sattunut.

-22. Mixi te »vainotte minua niinkuin Juma-
lakin ; ja ette taida minun lihastani mwitta ?

111. 23. Josta minun puheni ktnotettaisin.'
jostane kirjaan panvaisin, japainemisin!

24. Raudalla' kailvetaisin plyijy ijankaik-
kisexi muistoxi tiween. * Icr. 17: 1.

25. Sillä minä reidan minun lunastajani
elaxvan: ja hän on tästälähin maan pääl-
lä siijöwa.

26. Ia waikka wihdoin minun nahkani ja
tämä (ruumis) lakastu; saan minä kuitengin
minun litzasani nähdä Jumalan. 1 K»,. ,,: ,^

27. Hanen mina olen minulleni nakexvä,
ja minun silmäni kayowar hända *, jaeikengän ouro. Minun munastuuni owat ku-lunet minun helmasani : " Ps. 17:

i Ioh. ;: 2

28. Tosin teidän pidäis sanoman: mixi me
»vainomme händä? sillä tämänpuhen perustus
löyty minun tykönäni.

29. Peljätkät siis miekkaa, sillä wiha on pa-
hain töiden kostomiekka; että te tiedaisitte ku-
rituxen tulewan.

2<D. Luku.
1 Zophar tule edes toistamiseen, ja puhu vl

kokullattuin onnen lyhykaisydesta. 11. Jumalat-
tomain waiwain moninaistldesta.
i. hilloin Zophar Naemasta wastais, ja sa-

noi:
2. Minun ajatuxeni waatiwat sus »ninua

wastamaan ; ja en minä taida itzeni pidättä.
3. Minä tahdon tuulla, joslotu minua nuh-

tele ja laitta: sillä minun ymmärryxeni hengi
wasta minunpuolestani. San. I. ,8: 13.

11. 4. Etkös tiedä sm aina niin täynen, sii-tä ajasta kuin ihminen on pandu maan päälle?
5- Että jumalattomainkerskaus ei uloru

kauwas; ja ulkokullatuin ilo on silmänrapayxexi. U. 37: 36.
6. Los hänen kortmtms ulotuis taiwaseen;

ja hänen päänsä sattuis pilwiin.
7. Niin pitä hänen »viimein katoman niin

kuin loka: niin että ne kuin hänen owat näh-
net, sanowat: kusa hän on?

8. Niinkuin uni kato, niin ei pidä händä
löyttämän: janiinkuin yönäkö pitä hänen mu-
teman. Ps. 73: 20.

9. Se silmä kuin hänen nähnyt on, ei pidä
händä ma näkemän ': ja hänen paittans ei
pidä händä mä näkemän. *

, Mos. ,4: 131
Job. 7: 8. -

/ io. Hänen lapsensa pidä terjäitä palwele-
man ;
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man; ja hänen kätensä pitä jällens hänelle an-
daman mitä hän ryöwännyt on.

n. Hänen luunsa pitä maxaman hänen sa-
laiset syndinsa; ja pitä mataman maasi» hä-
nen kansans.

12. Ehkä wielä pahuus maistais makiasti
hänen suusimsi», kuitengin hänen sen kätkemän
kielensä päällä.

13. Hän säästä, ja ei hyljä sitä: waan pitä
sen suusansa.

14. Hänen ruokansa pitä muuttuman hä-
nen watzasansa, tarmen sapexi hänen sisälmy-
xisänsä. San. 1.20:17.

15. Sen tawaran kuin hän niellyt on, pitä
hänen ulos oxenvaman; ja Jumala aja ne u-
los hänen mahastansa.

,6. Hänen pitä imemän karmen myrkkyä;
jatyytärmm kieli on hänen tappama.

17. Ei hänen pidä näkemän ojia, ja »virto-
ja joista hunaja ja«voi »vuotamat.

18. Hän teke työtä, ja ei saa nautita: ja
hänen kaluns pitä toisen saaman, niin ettei hä-
nellä pidä niistä iloa oleman.

19. Sillä hän on polkenut ja hyljännyt köy-
hän: Hän on repinyt itzellens huoneita*, joi-
ta ei han ole mkendanut. ' Es. 5: 8.

20. Sillä hänen matzans ei ole tainnut täy-
ten tulla; ja hänen tallit kaluns ei taida hän-
dä pelasta.

21. Hänen ruastans ei pidä mitan jäämän;
sentähden ei pidä hänen hywät päiwänsä pysy-
wäiset oleman.

22. Ehkä hänellä olis yldakyllä, niin pitä
hänelle kuitengin ahdistus oleman: Kaikki kä-
den waiwa pitä hänen päällmsä tuleman.

23. Hänen watzansa pitä «vihdoin täyteen tu-
lemani,, ja hänen pitä lähettämän wihansa
hirmuisuden hänen päällens: Hän anda sataasotansa hänen päällens.

24. Hänen pitä pakeneman mutaisia sotaa-
seita; jawastiioutzen pitä hänen läpitzens käy-
män.

25. Awojoin miekka pitä käymän hänen lä-
pitzensä; ja miekan »välkkynä, jota hänelle- pi-
tä tarwas oleman, pitä pelwolta hänen pääl-
lens tuleman.

26. Koto pimeys on hänelle kätketty tawa-

raxi: tuli pitä hänen kuluttaman, joka ei pu-
hallettu ole: Ia sille joka jää hänen majaansa,
pitä pahoin käymän,

27. Taiwan pitä ilmoittaman hänen pcchu-
densa; ja maan pitä asettaman itzens händä
wastan.

28. Hänen huonensa hedelmä ' pitä wietä-
män pois, ja hajotettaman hänen wihans pai-
wänä. ' l. 21: 17.

29. Tämä vn jumalattoman ihmisen osa
lumalalda; ja hänen puhensa perindö luma-lalda.

21. Attktt^
l. Job neuwo ystäwitansä ymmäryxellä ha

wailzemaan, kuinga toiset jumalattomatme. estywät koko elinaikanansa; toiset jo täsäkin M-
mäja saamat rangaistuxen. n. <l>sotta, että
myös muutamilla Jumalisilla on myötäkäymi-
nen kuolemaan asti. m Että kaikilla jllmalat-
tomilla on ijankaikkinen rangaistus kuoleman
jälken.

I. s«ob wastais, ja sanoi:
2. Kuulkat wisusti minun puhettani; M

andakat neuwoa teitänne.
3. Kärsität minua, että minä myös puhui-

sin ': jakosta minä puhunut olen, pilkka sitte
" San. l. 18: 13.

4. Puhungo minä ihmisen kansi» ? mjxei-
kä minun hengeni pidäis tästä murehtiman?

5. Katzokat minun päälleni, ja hämmästy-
kät, ja pangat kätenne suun eteen.

6. Kosta minä sitä ajattelen, niin minä pel-
jästyn; ja wapistus tule minun lihani päälle.

7. Mixi jumalattomateläwät ?tulewat wan-
haxi, ja lisändywät tawamsa ?

Ps. 73: 3, ". Jer. 12: 1. Hab.i: 13.
Mal. 3: n. ie.

8. Heidän siemenens on pysywäinm heidän
ymbärillänsä; ja heidän sikiäns owat läsnä
heitä.

9. Heidän huonms owat waHMOelwosta;
ja Jumalan witza ei ole heidän päWltza. ->Z

, P5.73: s-
iO. Heidän sonnins paastetän, ja ei kä>

määrin: heidän lehmänsä poikimat, za n ole
hedelmättömät.

n. Hei>Dddd 2
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ii. Heidän nuoret lapsensa täylvät ulos niin-

kuin lauma; ja heidän lapsensa hyppäwät.
Ps. 144: 12.

12. He riemuitzewat trumbuilla ja tandeleil-
la; ja iloitzewat huiluilla.

13. He wanhenewat hywisä päiwisä; ja me-
newät silmän mpäyxesä helwettiin.

14. Jotta sanowat Jumalalle: mene pois
meidän tyköätnme; sillä* m me tahdo tietä
sinun tietäs. * l.»: 17.

15. Kuta on se Kaikkiwaldias, etta meidän
pita händä palweleman *? eli mitä meidän sii-
tä hywää on, että me händä rukoilemme? f

'
2 Mos. .s': 2: -j- Mal. 3: ,4.

16. Mutta katzo, heidän tawamns ei ole hei-
dän kävesänsä: jumalattomain neuwo pitä
kaukana minusta oleman. 1.22: ,8.

17. Kuinga jumalattomankyntilä sammu',
ja heidän kadotuxensa tule heidän päällens f?
Hänen pitä jakaman surkiutta wihasansa.

' s2c>: 28. San. l. iz: 9. tPs '1-6.
18. Heidän pitä oleman niinkuin korsi tuu-

lesi»; ja niinkuin akanat jocka tuulispää «vie
salaisesti pois. Ps.i:4- Ps-35:5.

Es. Hos. 13:3.
19. Jumala säästä hänen lapsillms hänen

onnettomudensa: Kosta hän maxa hänelle, sil-
loin hänen pitä tietämän.

20. HäneN silmäns pitä näkemän hänen ka-
dotuxensa; jaKaikkilvatdian wihasta pnä hä-
nen juoman. Ps. 75: 9. In 25: 15, 16.

21. Sillä mitä hän tottele hänen huonettan-sa hänen jättens? ja hänen Kuukauttms luku
tustm tule puolellensa.

li. 22. Kuka tahto opetta* lumalata; jo-
ka korkiatkin duomitze. * Es. 4°: 13.

Rom, ,1:34. 1 Kor. 2: ,6. «

23. Tämä kuole wcwmsna ja terwenä, ri-
kossna ja onnellisna.

24. Hänen piimäastians owat täynäns ries-
kaa; ja hänen luuns owat täynäns ydyindä..

25. Mutta toinen kuole murhellisilla mielel-
lä; ja ei kostan syönyt :losa. Sam. 5: ,6.

26. Ia he makawat ynnä maasi»; ja ma-
dot peittämät heidän.

m. 27-Uapo, minä tunnen teidän, aiatu-
xmne; ja teidän wäamn aiwoiluxmne minua
wastam

28. Sillä te sanotte: kusi» Ruhtinan huone
on? ja kusa owat majat, joisi» jumalattomat
asuit?

29. Ettekö ole tutkinet waeldawaisilda? ja
ettekö tiedä heidän merkkejänsä?

gö. Sillä paha säästetän kadotuxen päiwään;
jahän pysy haman »vihan päiwään asti,

Ps. 7;: 18, 13. Jer. 1:: ;. 2 Pet. 2: y.
31. Kuka sano hänen edesäns hänen tiensä?

jakuka kosta hänelle sen kuin hän tehnyt on?
Sam. 9: ~

32. Mutta hän wiedän hautaan, ja täyty
joukosi»pysyä.

33. Ojan muida kelpais hänelle, ja kaikki
ihmiset wiedän hänen peräsäns : ja ne kuin o-
wat hänen edelläns ollet, owat epälukuiset.

Mixi te minua lohdutatte turhaan, ja
teidän wastauxenne löytän wääräxi? l. ie : 2.

22. Luku.
i. Eliphas nvuse Z-nen kerran tyhmällä soi'

mullansa Jobia wastan, japysy lunlosansa, et'
ta pahoille pahoin, ja hywille hywin käy, täsäelärnäsa. n Naaroitta Jobia sopimaan Juma-
lan kansa wakuturella menestyrestä.

i. .hilloin' wastais Eliphas Themanista, ja
sanoi:

2. Mitä mies taita Jumalalle hyödyllinen
olla? maan itzeens taita ymmartamainen hyö-
dyttä. In: 7. .

3. Luuletkos Kaikkiwaldialle kelpawan, et-
täs sinus luet hmstaxi? eli mitä se auttais, eh-
kä sinun ties olisit ilman rikoxeta? l. 35- 7.

4. Luuletkos että hän pelkä sinua rangaista,
ja käydä oikeudelle kansas?

Eikö sinun pahudes ole suuri? ja sinun
WäärydMs ei ole loppua.

6. Sinä olet ottanut pandin-meljeldas il-
man syytä; ia oletriisunut waatten alastomal-
da. ' 2.M-os 2,: ,6. 5 Mos. 24: 6,10.

7. Elsinä oleandanut wäspnelle wettäjuo-
da sina olet kieldanyt isowaiselda leiman.

B,'Mutta woimallinm sai omista maan; ja
pjdtttäwä iai s'mä asua.

9 Lester olet sinä laffmul tyhjänä; ja tait-
mnuc orwom tasimarret.

iv. Sen-
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10. Sentähden olet sinä kierty pauloilla; ja

hämmästys on sinun akista peljättanyt.
11. Eli pimeys, ettes näkisi: ja wedm pal-

jouson peittänyt sinun.
12.Eikö Humala ole ylhällä miwaisa? jaka-

tzos ylimmäisiä tähtiä, että ne torkiat owat.
13. Ia sinä sanot: mitä Jumala tietä? tai-

taneko hän duomita sitä tuin pimeydes on?
14. Wwet peittämät hänen, ettei hän näe:

hän waelda taiwan ymbäristöllä.
15. Taydotkos tuta mailman polkuja, joita

wäärat ihmiset käynet owat?
16. Jotka ennen aikans hukkunet owat, ja

mesi on liottanut heivän perustuxens.
17. Ne kuin sanowat Jumalalle: mene meis-

tä pois': mitä Kaikkiwalvias Midais heivän
tehdä? ' l. 21: 14. .

18. Waikka hän on täyttänyt heidän,huo-
nens tawaralla: mutta jumalattomain neuwo
olkon kaukana minusta. l. 21: 16.

19. Hurffat näkewät sen ja iloitzewat*; ja
matoinpilkka heitä. 'Ps »07: 42.

20. Meidän «varamme ei pidä hukkuman;
waan heidän mhteens pitä tulen polttaman.

il. 21. Niin sowi nyt hänen kansans, ja ole
rauhallinen; siitäs saat payo hywää.

22. Kuule lakia hänen suustansa; jakäsitä
hänen puhens sinun jydamees.

23. Jos sina taan nar ftnus Aaitkiroa l-
dian tWo, niins mkemn, ja saamr Noaä-

kauwas majajias.
24. Niins annat kullan mullasta, ja ojan

kiwistä kaliin kullan.
25. Kaikkiwaldias on sinun kuldas, ja ho-

piata pitä sinulla paljo oleman.
26. Silloin sinun ilos pitä oleman Kaitki-

lvaldiasa; za nostaman taswos Jumalan tygo>
27. Sinärukoilet händä, jahan kuule sinuck/

ja sinä maxat lupauxes.
28. Mitäs aiwoit, sm hän anda sinulle me-

nestyä ; ,a walkeus paista sinun teilltts.,
29. Sillä ne tuin itzens noylytrawstt, ko-

rotta hän, ja se tuin silmäns paina alab, wa»
Pamelan. San. l. 29 l -z. «.'lik. i!<: ,4.

30. Setin joka ci wiawin ole, autetan; jg
petastetan sinun taltes puhtauden tähden.

Ps. 18: ,5.

23. Luku.
1. Job waikeroiye tuskaansa, ja toiwotta asi-ansa tuleman Jumalan eteen. n. Rohwaise iyi-

ansä tundonsa makuudella. m. Lunnusta Ju-
malan mapan hallituxen omasta koettelemises-
tansa.
i. wastais, jasanoi:

<>) 2. Minun puheni on wiela lnurhellinen ;

ja »ninun woimani on heitto huotausteni tah-
iZm.

3. Josta minä tiedäisin, kuinga minä hänen
löydäisill*; jatulisin hänen istuimens tygö!

' i loh. 3: «i.

4. Ia asetaisin oikeuden hänen eteensä, ja
täyttäisin suuni perustuxilla.

5. Tiedäisin nutä hän wastais minua; ja
ymmärtäisin, mitä hän minulle sanoma olis.

6. Riitelekö hän suurella »voimalla minun
kansani? Ei, waan itze anda minulle «voi-
maa.

7. Siellä minä. »vakudeni osotaisin hänenedesänsa; ja pääsisin ijati wapaxi siitä joka
minun duomitze.

8-, Mutta jos minä kohdastans käyn, niin
ei hän ole siellä: jos minä menen takaperin,
niin m mM.händäzhawaitze.

9. Los han on Vasemmalla puolella, niin en
minä händä käsitä: jos hän kätke hänens oiki-
alle puolelle, yiin en minä händä näe.

11. »O. Mutta hän tunde minun tieni, koe-
teltan minua; niin minä löytän niinkuin kul-
da: 1. 3):y. Ps. 17:3.
. 11, Sillä minä panen jalkani hänen askelil-lensa, pidän hänen tiensä, ja en poikke siitä.

12. Ia en poikke hauen huuldens kastisira; jakärkfn yanen suunsa sanar, niinkuln
BNinun rapani on.
' m. 13. Hän on itze ainoa, tuta estä händä?
hän teke? msch tzä. n tahto. Ps, 115: ;.

14. Kiliähän täyttä aimoituxms minusta;
ja paljo hänen tykönänsä.

15. .Oentähden olen minä hämmästynyt hä-
nen edesäns; ja kosta minä sen ymmärrän,
niin mina pelkän händä.

16. Ia Iv nala on tehnyt minun sydämeni
pchmexi; ja Kaikkiwaldias on nunun peljät-
tflNYt.

17- iSilläBd d'd 3
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17. Sillä pimeys ei luowu minusta, ja syn-

geys ei kätketä minulda. l. 19: 8.

24.
1 Ihmehtele Job Jumalan pitkämielisyitä,

joka saldi jumalattomat yhden aikaa elä pahu-
desa, rangaisemata. n Julista Jumalan wan°
hurstautta, joka »vihdoin anda jumalattomille
rauhian lopun.
i. AHixeiKaittiwaldialda ole ajat salatut? ja

ne jottahänen tundewctt, ei näe hänen
päiwiänsä?

2. He siirtäwät mjan*: he ryöwäwät lau-
,„au, ja ruottiwat sen. *

5 Mos. ,9: 14.
1.27: 17. 5an.1.22: 2«.

3. He ajawat orwoin aasit pois; jaotta-
wat lestein harjat pandixi. Mos 24: 17.

4. Köyhäin täyty tiellä paeta heitä; ja si-
«viät maan päällä lymyttäwät itzens.

San. l, 28: 28.

5. Katzo, niinkuin metzäaasit korwesa, läh-
tewät he ulos, ja samowat warhain saalin
perään: korwesa on jokaitzelle heistä ruoka,
niin myös nuorukaisille.

6. He niittämät pellolla hänen tulonsa: he
poimemat ja hakemat jumalattoman miina-
mäesä. 1 Kun 2i: 15, 16.

7. Alastoman andawat he maata ilman
waatetta , japeittämätä pakkaisesi».

8. Wuorten «vuotamisesta tulemat he mär-
jäxi: ja ettei heillä yhtän turmaa ole, turma-
ivat he mäkihin.

9. He repimat ormoit nisistä: ja panttalvaf
köyhän. 5 Mos. 24: 10.

iO. Alastoman andawat he käydä werhota ;

ja ottawat isowaisetda jalallisetpois.
3 Mos. 19: 9, 10.

11. He pusertawat öljyä heidän huonettensi»
waihella; ja janowat wiinakuurnitesi».

12. He saattawat Kansan Kaupungisa huo-
kamaan*, jatapelluin sielut huutamaan: ja
ei Jumala heitä rangaise. * lak. 5: 4.

13. Sentähden owat he wilpistynet walkeu-
desta; ja ei tunne sen tietä, ja e, palaja stn
polguille.

14. Murhaja nouse warhain , ja tappa köy-
hän ja tarwitzewan; ja on yöllä niinkuin »va-
ras. T":», 5.

Salawuotisen silmät wartioitzewat hä-märätä*, ja sano: ei minua yxikän silmä näef:ja luule hänens peitetyxi. ' San. l. 7: 8, 9.
1- Ps. 10: 11. Es. ,9: 15. Syr. 2,: ,5, 26.
16. Pimeisä hän kaiwa itzens huoneisiin; jot-

ka he päiwälla owat heillens merkinnet, ja ei
tahdo tietä walkeutta.

17. Sillä waikka amu heille tulis, on se heil-le niinkuin pimeys: sillä hän tunde pimeyden
kauhistuxm.

18. Hän on kewiä wedm päällä', heidänosans pitä kirotun oleman maalla: ja ei hänkatzo tviinamäkein tietä. *
, Mos. 49: 4.

11. 19. Helwetti otta syndiset pois niinkuin
pouta, ja niinkuin tuiwus tututta lumisen me-
den.

20. Laupius pitä unhottaman häneN, ma-
dot syömät hänen mateudens, ei hända pidä
muistettaman: hän pitä särjettämän niinkuin
lahopuu.

21. Hän on saattanut murhellisexi hedelmät-tömän, joka ei synnytä; ja ei tehnyt lestelleMitan hywää.
22. Ia on »vetänyt »voimalliset alans «väel-

länsä: kosta hän seiso, ei pidä hänen tietämänelämästänsä.
23. Hän teke itzellens lewon, johon hän luot-

ta; ja hänen silmäns katzowat heidän tei-
tänsä. .

24. He owat wähän aikaa korotetut, waan
he tulcwat tyhjään, ja tukistetun', ja saamat
lopun niinkuin kuitti tappalet: ja niinkuin oas
tähkäpäästä, lyövän he pois. * Ps. 37:- 35,36

25. Eikö st niin ole? kuka nuhtele minua
»valhetteliaxi, ja minun sanani tyhjäxi teke?

25. Luku.
Vildad puhu Jumalan Raikkiwaldiaisudesta

ja pyhydestä, tehdäxensi» Jobin makuuden tyh-
jäxi.

hilloin wastaisBildad Suahsta, ja sanoi:
2. Hallitus japelko on hänen tykonäns;

jota tete rauhan torteittens smsa.
3. Kuta »voi lute hänen joukkonsa"? ja te»

nen päälle ei paista hänen walkmdensa?
* Dan. 7: ,».

4. Ruinga on ihminen hurskas Junia-
lan
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lan edesä? elituinga waimon lapsi on
puhdas ? l. 4:17, le. l. If : 14, ,c. San. l. 20:5.

5. Katzo, Kuu ei walaise wielä, eikä tähdet
ole wielä kirkkat hänen silmäins edes:

6. Kuinga paljo wähemmin ihminen se ma-
to, ja ihmisen lapsi se toukka ? l. ?: s. l. 1?; ,4-

26. Luku.
l Job kysy Bildadin puhen tarkatusta, n

puhu lawiammalda kuin Bildad Jumalan suu-
rista teoista, jotta ei hän, eikä yxikän ihminen
taida käsittä.
i.«ob wastais, jasanoi:

2. Ketäs autat? sitäkö jolla ei woimaa
ole? autakkos sitä, jolla ci woimaa ole käsi-
warresi»?

z. Ketäs neuwot? sitä kuin ei mitan tiedä,
jaopetat »voimallista toimittamaan ?

4. Kenen edesäs puhut, jakenen edesä hen-
ges käy ulos?

li. ;. Uljat huokawat; niin myös ne jotka
weden alla asuwat.

6. Helwetti on awoi * hänen edesäns, jaka-
dowxella ei ole peitettä. ' Ps i;s : 8.

San. l. 15: >i. Ebr. 4: ,;.

7. Hän wenyttä* pohjaisen tyhjän päälle ;
ja maa rippu tyhjän päällä. "«.9:8.

Ps. ,04: ~ Jer. i«: i». .

8. Wedet hän koko piimiinsä '; ja pilwet ei
repe niiden alla. ' Ps. i; 5: 7. - -

9. Hän pitä istuimensa ", ja lewittä pilwenssen päälle. "Es. 66: 1.! ...,,

10. Hän on asettanut määrän* Metten ym»
bärins; siihenasti kuin wglkeutz ja pimeys lop-
pumat. '

I Mos. I : <~ Job. ;8 : 10, 11.

Ps. ;;:7. Ps. ,04: y.. Jer. 5:22.
11. Taiwan pahat wapisewat ja hämmästy-

wät hänen kurituxestanfa.
t 2. Hanen wöilnallans on hän halaisnut

ren; ia hanen ymmärryxestäns tywendy meren
Ylpeys. Es. <i: '5. Jer. ;i: ;?.

13. Taiwas tule kirkkaxi hänen ilmans kaut-
ta, ja hän malmista kädellänsä pitkän kärmen.

14. Katzo, näin tapahtu hänen tekoins kan-sa, mutta näistä olemma me wähän kuullet:
waan kuka woi ymmärtä hänen löäkewydens
Piinan?

27. Luku.
l. Job lupa kiindiästi ja järkähtymätä pysyä

Jumalisudesa. n. Osotta ulkokullattuin toi-
won turhaxi. m perusta jumalattomain me-
nestyxen oleman sulaxi kirouxexi.

Job puhui wielä sananlastuns, ja ja-
<x) noi:
2. Niin totta kuin Jumala elä*, jota mi-

nun öikeudeni kieldä; jaKaikkiwaldias, kuin
minun sieluni murhellisexi saatta. * Es. 4> - '?

3. Niintautvan kuin minun hengeni on mi-
nussa; ja lumalalda puhallus minun siemmi-
fanl:

4. Ei pidä minun huuleni wääryttä puhu-
man; jaminun kieleni ei pidä petosta ottaman
eteensä.

5. Pois se minusta, että minä sanoisin tei-
dän hurstaxi: siihenasti kuin minun loppuni tu-
le, en mina luowu minun jumalisudestani.

'' 1.33: 9.
6. Miliun oikeudestani, jonga minä pidän,

en «nina luowu : Minun öma tundoni ei tal-
wa minua toto elinaikanani.

7. Alutta minun wihbllismi löytän jumalat-
toman, ja minun wastahäkoifeni waäräxi.n. 8. Sillä mikä bn vlWullatun tsiwo, et-
tä hän niin ahne on; kosta 'Jumala ckta hä-nen sielunsa po s? ' Matth. 16:26. »?uf 12: 2°.

9. Luuletkos Jumalan kuuleman hänen
huutoonsa*; kosta hänelle ahdistus tule?
*Ps.iB:42. San. l.28: Z. Es. 1:15. Jer. 14:12.
'-' -' loh. 9: 31.

io. Kuingq hänelle taita olla ilo KaWwal-
dialda? jarliwillälumaMajoka aita.

11. Mna opetan ttitä Jumalan kädestä; ja
mitäMikkiwaldialle kelpa, en minä sala.

i2. Katzo, te oletta kaikki taitamanansa:
turhia asioita otatte e-

teenne?'
lii. 13. Tämä on lumalalda jumalattoman

palkka; jatyrannein perimys, tuin he Kaikti-
waldialda saa»vat.

14. Los hän saa paljo lapsia, niin ne huka-
tan miekalla*; ja hänen sitiäns ei mwita lei-wällä. *l. '8:19.

15. Hänen jälkenjäänmsä pitä haudatMmankuolemaan: ja hänen lostens ei pidä itkemän.
16. Jos
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16. Jos hän toto rahaa niinkuin tuhkaa; ja

malmista hänellms «vaatteita niinkuin lokaa.
17. Niin hänen pitä kyllä «valmistaman,

mutta hurskas puke ne ylönsä: ja miatoin jata
rahan. San. l. 13: 22. l. 28:8. Sam. 2: 26.

18. Hän mkenda huonens niinkuin toukka;
ja niinkuin mania teke itzellens lakan.

19. Rikas kuole, maan ei koota': kosta jo-
ku silmäns ama, niin ei händä enä löytä.f

*

4 Mos. 31: 2. Jer. 8:2. l. 25: 33.
-l Ps. 37: 9, ", 35, 3s.

20. Hänen päällens lange pelko' niinkuin
»vesi; rajuilma otta martain hänen yöllä pois.

* l. 15: 2,. l. 18: 11.

21. Itätuuli mie hänen pois, että hän hut-
tu ; ja tuulispää siinä hänen siastansa.

22. Nämät Jumala hänelle läheltä, ja ei
säästä händä: Kaikki pitä hänen kädestänsä
puuttuman.

23. Hänen tähtens pitä käsiä paukutetta-
man; sa »viheltämän, kusa hän on ollut.

San. l. 11: 20.

28. Luku.
1, Job anda myöden, että ihmisillä on suuri

ymmärrys mailmallisisa ja luonollisisa asioisi,,
li. Mutta ei niistä saada oikiaa wiisautta. lii.
Maan Jumala anda sen oikian wiisauden niille,
jotka hända peltawät.
I. Koplalla on hänen lähtemisensä ; jakullal-

la sia, josase.waletan.
2. Rauta oletan maasta, ja kiwistä wasti

waletan.
z. Pimeydelle asetti hän lopun, ja kaiken

täydellisyden hän tutki; niin myös kitven joka
paxusa pimeydes on, jakuoleman marjon.

4. Siitä wuota senkaltainen oja, että ym-
bäriasulvaiset ei taida siitä jalkaisin käydä yli-
tze: Se tyhjetän ihmisildä ja wuota pois.

5. Wilja kaswa maasta; jonga alla se muu-
tetun niinkuin tulelda.

6. Saphiri löytän muutamista paikoista;
ja maan kokkarita joisi» kulda on.

7. Sitäpolkua ei ole yxikän lindu tundenut;
eikä warexen silmä nähnyt.

8. Ne ylpiat sikiat ei ole/lta sotkunst; eikä
Jalopeurakäynyt sen päällä.

9. Kädellä kallioon ruwetan; ja»vuoret y-
lis alaisin kukistetan.

10. Ojat lasketan kallioista; jakaikkein kal-
limatkin näke silmä.

11. Wirratestetänjuoxemasta; ja ne ilmoi-
tetan kuin näisä peitetyt owat.

11.12. Mutta kusta taito löytän ; ja kusa
on ymmärryren sia?

13. Ei yxikän ihminen tiedä hänen siaans,
eikä löytä elälvitten maasta.

14. Sywys sano: ei se ole minusa: jamerisano : ei se ole minun tykönäni.
15. Ei hänestä anneta kuldaa; eikä hopia-

ta punnita sen hinnaxi. San. l. ;: 14.
l. 8: ll f 19. l. l 6: 16. Wiis. 7: 9.

16. Ei Ophirin kulda, eli kallit Onikin ja
Saphirin kiwet, ole »verratut hänen kansans.

17. Kulda ja kallis kiwi ei taita siihen »ver-
ratta; eikä se taita waihetetta kullaisiin astioi-
hin. San. l. ;: 14, 15.

18. Ramoth ja Gabis ei ole mitan sen suh-
ten: se pidetän kallimbana pärlyjä.

19. Topatzi Ethiopiasta ei ole siihen »verrat-
tapa ; ja puhtain kulda ei maxa mitan sen
suhten.

20. Kustasta siis taito tule? jakusa on ym-
märryxen sia?

21. Hän on peitetty kaikkein elälvitten sil-
mistä; ja salattu taiwan linnuildakin.

22. Kadotus ja kuolema sanomat: Me o-
lemma törmillämme kuullet hänen sanomansa.

IN. 2z. Jumala tietä hänen tiensä ; ja hän
tunde hänen siansa. lak i: 5

24. Sillähän katzels maan ariin; ja näke
kaikki mitä taiwan alla on.

25. Niin että hän anda tuulelle hänen pai-
nonsa; jawedelle hänen mittansa.

26. Kosta hän asetti säteile määrän, japit-
käisen tulen leimauxilla heidän tiensä.

27. Silloin näki hän sen ja luki sen : hän
walmisti sen myös tutkei sen.

28. Ia sanoi ihmiselle: Rayo, HERran
pelko on ratto '; ja karrra pahaa on ym-
märrys. 'Ps. m:io. San. l.i: 7.

l. 9: io. Spr. 1: 16.

29. luku.
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29. Luku.

i. Job juttele enoista onnellista tilaansa, n.
Tunnusta kuinga hän oli mieluinen auttamaan
tarwiyepaa. m Sano menestymisen andanen
iyellensa toiwon, saadaxens nautita sitä onne
koko elinaikansa.
1. puhui taas sananlaffunsa, jasanoi

2. Ah jos minä olisin niinkuin endisinc»
Kuukausina! niinä päiwinä , joina Jumala
minunkätki. .

z. Kosta hänen walkeudens pmst, minun
pääni päälle; ja minä käwin pimeisä hänen
walkeudesansa. Ps. 1»: 4.

4. Niinkuin minä olin nuorna ollesam; kos-
ta Jumalan salaisus oli minun majani päällä.

5. Kosta Kaikkiwaldias oli »vielä minun
kansani; ja minun nuorukaiseni' minun ym-
barillani. '1.19:16.

6. Kosta minä pesin minun tieni «voilla; ia
kallio «vuoti minuUe öljy ojat.

7. Kosta minä menin Kaupungin porteille;
ja annoin «valmista istuimeni kujille.

8. Kosta nuoret näit minun, niin he pake-
nit; ja wanhat nousit ja seisoit minun edesäni.

9. Ylimmäiset lakkaisit puhumasta; japa-
nit kätens suunsa päälle.

io. Ruhtinasten ani kätki hänmsä; ja hei-
dän kielensä suun lakeen tartui.

11. Sillä kenen konna minun kuuli, se kiitti
minua onnellisexi; ja jonga silmä minun näki
se todisti minusta.

11.12. Sillä minä autin köyhää kuin huusi;
ja ormoja, jollaei auttajata ollut.

Ps. 12: 12. San. l. 21: 13.
13. Niiden siunaus kuin katomallans otit,

tuli minun päälleni; jaminä ilautin lestein sy-
dämen.

14. Wanhurstaus oli minun pukun, jonga
minä päälleni puiin; ja minun oikeuteni oli
minuUe niinkuin hame jakaunistus.s

l. 31: «. Es. 59: 17. Eph. 6: 14.
15. Minä olin sokian silmä, ja onduman

jalka.
16. Minä olin köyhäin Isä; ja jongaasia-

ta en minä ymmärtänyt, sen minä lvisusti tul-
kein.

17. Mmä särjin määrän syömähambat; ja
otin saalin hänen hambaistansa.

ui. 18. Minä ajattelin: minä riudun minun
pesääni; ja teen minun päimäni monexi niin-
kuin sannan. Syr. i>: 26, 27.

19. Minun juureni putkahti meden tykönä;
jakaste pysyi minun laihoni päällä.

20. Minun kunniallisudeni udistui minun
edesäni; ja minun joutzeni muuttui udexi minun
kädesäni.

21. He tuulit minua ja odotit; ja »vaikenit
minun neumooni.

22. Minun sanani jälken ei yxikän enämbä-
tä puhunut; ja minun puheni tiukkui heidän
päällensä.

23. He odotit minua niinkuin sadetta; ja
amaisit suunsa niinkuin ehtosadctta mastan.

24. Los minä nauroin heidän puoleensa, ei
he luottanet sen päälle; eikä tahtonet minua
murheften saatta.

25. Kosta minä tulin heidän kokouxiinsi», niin
minun täydyi istua ylimbänä: Ia asuin min-
tuin Kuningas sotamäen kestellä, lohduttaisa-
ni murhellisia.

30. Luku.
1. Job walitta sitä wastan nykyistä ylönkayot»

tua tilaansa, n. Suurta surkeuttansa, jolla hän
luuli Jumalan iyiänsä kuolemaan asti waiwa-
wan. m. Endisen toiwonsa odoturen muutosta.
i» HM minun nuorembani nauramat minua;

joiden Isiä en minä olis pannut minun
lavmani koirain sekaan.

2. joiden »voiman minä tyhjänä pidin, jot-
ka ei ijallisixi tullet.

3. Ne kuin näljän ja tuffan tähden pakenit
erinäns korpeen, ästcn turmellut ja köyhtynet.

4. Jotka nukulaisia reweit pensasten ymbä-
ri; ja katawan juuret olit heidän ruvkans.

5. He ulos ajettin; ja huuttin heitä wastan
niinkuin warasta.

6. He asuit kauhiain ojain tykönä; maan
luotisi» jawuortein rotkoisi».

7. Pensasten kestellä he huusit; ja ohdakkeinsekaan he kokoisit heitänsä.
8. Turhain ja hyljättyin ihmisten lapset; kuin

halwimmat olit maan päällä.
Eeee 9. Ia
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9. Ia nyt minä olen heidän lauluxensi, tul-

lut; ja minun täyty heidän juttunans olla.
I. 17: 6. Ps. 69: 12. Wal. w. 2: 14, 6».
io. He kauhistumat minua*, ja erkanemat

kaumas minusta; ja ei he häpe sylke minun
kastvoillmi. * 1.19:19.

11. Sillä hän on minun köytmi päästänyt,
ja on nöyryttänyt minun: he omat suitzet mi-
nun edestäni pois heittänet.

12. Oikialle puolelle nousit nuorukaiset: he
lykkäisit pois minun jalkani, ja teit tien minua
kohden *, hukuttaxensa minua. * Es. 51: »3.

13. He omat kukistanet minun polkuni: se
oli huokia heille minua »vahingoitta, ilman
tenengän amuta.

14. He omat tullet sisälle niinkuin suurten
ratoin läpitze; ja omat setaseumisin karannet
sisälle.

11. n. Pelko on käändynyt minua mastan ',
ja niinkuin tuuli mainonnutminun kunniatani,
ja niinkuin pilwi, on minuu aumudeni mennyt
ohitze. * l. 22: 15.

16. Mutta nyt käändä minun sieluni hänens
minua wastan; ja minun murhepäiwäni owat
minun käsittänet.

17. Polla minun luuni läwistettin kaikin pai-
koin läpitze; ja minun suoneni ei saa lepoa.

18. Suuren woiman kautta minun waatte-
ni muutetan; ja hän on wyöctänyt minun niin-
kuin minun hameni pään läwellä.

19. Minä sotkutan lokaan, ja «vermtan to-
muun ja tuhkaan. Ps. 7: s.

20. Los minä huudan sinun tygös, niin et
sinä wasta minua *: jos minä käyn edes niin
et sinä minusta tietäwänäns ole. * Ps, ,3 -2, »c.
'2i. Sinä olet muuttunut minuUe hirmuisexi;
ja «vainot minua kätes «voimalla.

22. Sinä nostat minun tuuleen, ja annat
minun ajaa sen päättä; ja sulat minun »voi-
mallisesti.

23. Sillä minä tiedän ettäs annat minun
kuolemaan; joka on se huone, tuin kaikille e-
lälville on asetettu. Ps 9°: 3. Eb». 9: 27.

24. Ei hän kuitengan ojenna kättänsä luu-
tarhaan; eikä hi h uda kadotuxestansa.

25. Minä itkin' kowana aikana, ja minun
sieluni armahti köyhää. * Ps. 3; - 13, 14

Ron». 1»: is.

m. 26. Minä odotin hywää, ja paha tuli:minä odotin walkeutta, ja pimeys tuli.
27. Minun sisällyxeni kiehumat lakkamata :

murhen aika on minun ennättänyt.
28. Minä käyn mustettuna, ehkei Auringo

minua ruffoittanut: Minä nousenKansan sea-si» ja huudan.
29. Minä olen kärmetten weli; ja Struh-linnun poikain kumpani. Ps. i°2: 7. Mik.i-8.
zo. Minun nahkani minun päälläni on mus-

tettunut; ja minun luuni owat heidestä pala-
net l. 19: :c>. Wal. lv. s:l°.

31. Minun kandeleni on muuttunut walitu-
xexi, jaminun huiluni itkuxi.

31. Luku.
l. Job osottawakuudensa hänen awuinsa har-joitusten luettelemisella, n. Loiwotta kirjoitet-

ta ijankaikkisexi muistori, mitä hänelle tapali-
tunut on.

I. HNinä olen rehnyr liiron silmäini kansa;
etten minä tayois neiyen päälle.

S»)r. 9: s. Matth. 5 : 28.
2. Mutta mitä Jumala ylhäldä anda Mi-

nuUe osaxi, jaKaikkiwaldias korkialda perin-
nöxi.

3. Eikö «väärä pidäis näkemän senkaldaista
waiwasutta,ja pahantekiä senkaltaista surkeut-
ta kärsimän?

4. Eikö hän näe minun teitäni, ja luestele
kaikkia minua asteittani? 2 Aika K. 16.- 9.
Job. 34: 21. San. l. '5: 21. I. 15 :' ;. les. 2l: 19.

5. Olengo minä waeldanut turhasi» menosa;
eli minun jalkanikiiruhtanet petoxeen?

6. Punnitkan hän minua oikialla waagalla ;

niin Jumalaymmärtä minun wakudmi.
l. 13: 18.

7. Jos minun askeleni owat poikennet teildä;
ja minun sydämeni seurannut silmiäni, ja jota-
kin rippunut minun käsisäni.

8. Niin minä kylmäisin ja toinen sois*; ja
minun sikiäni hukkuis juurinmsa.

.

' z Mof. 26: 16. sMos. l8:»8.
9. Jos minun sydämeni on lvieteldy waimon

perään; ja olen wäijynyt lähimmäiseni owella.
1.24: 15. San. l. 7: 25.

10. Niin
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iO. Niin minun emändäni hämäistäkän muil-

da; ja muut maatkan hänen:
11. Sillä se on häpiä, japaha työ Duoma-

ritten edesä.
i2. Sillä se olis tuli kuin polttais kadotu-

xeen; ja kaiken minun saatuni peräti hukutais.
13. Jos minä olenkatzonut ylön palweliani,

eli palkapiikani oikeuden, riidellesänsä minun
kansani.

14. Mitä minä sitte tekisin kosta luinala
nouse? eli mitä minä wastaisin händä, kosta
Hankosta?

15. Eikö hän ole tehnyt händä; joka minun-
gin äitini kohdusi» teki? ja on meidän molem-
mat kohdusa walmistanut. Ps. 139: 13, is-

San l. 14: 31.. l. 17 :5.
16. Olengo minä kieldänyt tarwitzewaisilda,

mitä he minulda owat pyytänee? ja andanut
lestein silmät heikoxi tulla?

17. Olengo minä syönyt palani yxinäni, ett-
ei orwoi ole myös siitä syönyt?

18. Sillä minun nnorudestani olen minä ol-
lut niinkuin Isä; ja hamast äitini kohdusta
olen minä mielelläni holhonnut.

19. Los minä olen nähnyt jongun hukku-
man, ettei hänellä ollut »vaatetta, ja sallinut
käydä köyhän peittämätä

20. losei hänen landens ole siunanut mi-
nua ; kosta hän minun lammas «ahmoillani
lämmitettin.

2i. Los minä olen nostanut käteni ormoja
wastan; ehkä minä näin minuni woimallisna
poneissa olewan.

22. Niin kaatukon minun hartiani lapaluil-
dani; ja minunkäsiwarteni särkykön luinensi».

23. Sillä Jumalan rangaistus on minulle
wapistuxexi; ja en taida hänen korkeuttansa
»väittä.

24. Olengo minä asettanut kullan turwaxe-
ni? ja sanonut puhmlle kullalle: sinä olet mi-
nun ustalluxeni? Ps. 62: n. Mark. 10: 24.

iTim. 6: 17.
2;. Olengo minä iloinnut minun tawamni

paljoudesta, jaettä minun käteni paljo riistaa
koonnet owat?

26. Olengo minä katzonut walkeutta, kostase kirkkasti paisti, jaKuuta, kosta se täydelli-
nen oli?

27. Ongo minun sydämeni sillaa minua wieft
tellyt, suma andamaan kädelleni?

28. Joka myös wäärys on Duomarein e-
desä: sillä niin olisin minä kieldänyt Jumalan
ylhäldä.

29. Olengo minä iloinnut wiholliseni Vas-
toinkäymisestä? taikka riemuinnut, että onnet-
tomus tuli hänen päällensä? San. l. 24: ,8.

30. Silläen minä andanut minun suuni syn-
diä tehdä, sadatellaxeni hänen sieluansa.

Matth. 5: 44. Nom. 12: 14.
31. Eiköstä miehet, kuin minun majasani o-

wat, sanoisi: josta emme hänen lihastans m-
witaisi?

32. Muukalaisen ei pitänyt yötä ulkona ole-
man; waan waelluswäelle awaisin minä o-
WMi. Ebr. 1;: 2. 1 Peti. 4: 9.

33. Olengo minä niinkuin ihminen peittänyt
minun pahudmi, salataxeni minun wääryt-
täni?

34 Olengo minä hämmästynyt suurta jouk-
koa *? eli olengo minä sukulaisteni ylönkatzetta
peljännyt? ollut äneti, ja en mennyt owesta
Ulos? *

2 Mos. 22:2.
11.35. Kuta andais minullekuuldelian, et-

tä Kaikkiwaldias kuulis minun pyytöni? että
jokukirjoitais kirjan minun asiastani.

36. Niin minä ottaisin sm hartioilleni, ja
sidoisin ymbarilleni niinkuin Kruunun.

37. Minä ilmoitaisin hänelle minun astelit-
teni lugun, ja niinkuin Ruhtinas kandaisin sm
edes.

38. Los minun maani huudais minua »vas-
tan ; ja sen «vaot kaikki ynnä itkisit.

Hab. 2: 11.

39. Los minä olen sen hedelmän maxamata
syönyt; ja tehnyt peldomiesten elämän työ-
läxi.

40. Niin kasivakon minuUe nisuista orjan-
tappurita, ja ohrista pahoja ruohoja. Jobin
sanat loppumat.

32. tukn.
~ llilihu astu nyt edes Jobin kansa kampaile-

maan, ja sano syynsä waikenemiseensa tähän
asti. il. Juttele kiiwauttansa, ja sois että hän
taidais oikein puhua-

1.NiinEeee 2
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I. HAiin ne kolme miestä lakkaisit »vastamastaJobia; että hän piti itzens hurffana.

2. Mutta Elihu VamkElin poika Busista,Rähmin sukukunnasta, »vihastui Jobin päälle;
että hän piti sielunsa hurffambana Jumalala.

3. Ia närkästyi kolmen ystäwäns päälle;
ettei he mitan »vastausta löytänet, jakuitengin
duomitzit Jobin.

4- Sillä Elihu odotti niinkauwan kuin he
puhuit Jobin kansi»; että he olit »vanhemmat
händä.

5. Kosta Elihu näki, ettei »vastausta ollut
kolmen miehen suusa, «vihastui hän:

6. Ia näin wastais Elihu BamkElinpoika
Busista, ja sanoi: Minä olen nuori, ja te o-
letta wanhat; sentähden minä häpeisin, ja
velkaisin osotta teillä minun taitoani.

Syr. 32: 4, ,".

7. Minä ajattelin: puhukan wuodet, jawan-
hus osottakon taitonsa. l. 12: 12.

8. Mutta hengi on ihmisesä: ja Kaikkiwal-
dian hengi teke hänen ymmärtawäisexi.

1.38:36. San. l. 2:6. Smn. 2: ,6.

Dan. 1:17. l. 2: 21.

9. Suuret ei ole mitawimmat; eikä wan-
hat ymmärrä mikä oikeus on.

iO. Sentähden minä myös puhun: kuulkat
minua: minä osotan myös minun tietoni.

Jer. 9: 23.
ii. Katzo, minä olen odottanut teidän pu-

hujianne , minä olen ottanut teidän ymmärry-
xestänne waarin : siihenasti että te olisitta o-
sannet oikeuden.

12. Ia minä olen ottanut teistä waarin: ja
katzo, ei ole yxikän teistä Jobia nuhdellen «voit-
tanut; eli hanen sanaans »vastata tainnut.

13. Etet te sanois: me olemma löynnet tai-
don-, että Jumala on hänen hyljännyt, ja
ei yxikän muu.

14. Sillä ei hän ole minua wastan puhunut;
engä minä wasta hända niinkuin te puhuitte.

15. He pelkäwat, ia ei taida sillen mitan
wastata, eikä mitan puhua.

16. Että minä olen odottanut, ja ei he tai-
da mitan puhua; waan he »vaikenit, ja ei enä
wasta mitan.

11. 17. Niin minä wastan kuitengin osani;
ja osotan minun tietoni. San. l. 17: 2, 21.

.
18. Sillä minä olen niin täynnä sanoja; et-tä minun hengeni ahdista minun »vahaani
19- Katzo, minun »vahan on niinkuin mii-

na jongahengi ei awattu ole; joka udet lellit
särke.

20. Minun täytty puhua, että minä saisinhengeni wetä: minun täyty awata huuleni ja
»vastata.

21. En minä muotoa katzo; engä ihmisen
mielen perään puhu.

22. Sillä en minä tiedä (jos minä niin teen),
että minun luojani temma akista minun pois.

33. Luku.
1. Elihu haasta Jobia kansans äändelemään.

il. Sulmi Jobin wakuuden luuloa, m. Jutteleniitä moninaisia teitä joiden kautta Jumalawetä ihmistä käändymyxen. iv. Neuwo Jobiawaarin ottamiseen.
1. «Nuule siis Job minun puhettani; ja ota
"» waari kaikkista minun sanoistani.
2. Katzo minä awan minun suuni; ja minun

kieleni puhu minun suusani.
3. Minun sydämeni puhu oikeuden; ja mi-

nun huuleni sano puhtan ymmärryxen.
4. Jumalan hengi on tehnyt minun; ja

Kaikkilvaldian hengi on minulle andanut elä-
män.

5. Jos taidat niin wasta minua; «valmista
itzes, ja tule minun eteeni.

6. Katzo, minä olen Jumalan oma niin-
kuin sinäkin; ja sarvesta olen minä myös tehty.

i Mos. 2: 7. Sam. 1:: 7.
7. Katzo, ei sinun tarwita hämmästymään

minua; ja minun käteni ei ole sinulle mstas.
11. 8. Sinä olet puhunut minun korwaini

kuuldm: sinun ändäs täyty minun kuulla.
9. Minä olen puhdas ja ilman laitosta, tvia-

toin ja synnitoin. l. 16: 17. l. 23:1°. 1.27:5, 6.
10. Katzo, hän on löynnyt syyn minua was-

tan; sentähden pitä hän minun wihollisnansi».
l. iz: 24. l. 19: 11.

11. Hän on pannut minuu jalkani jalkapuu-
hun, jakätkenyt kaikki minun tieni, l.13: »7.

12. Katzo, juuri siitä minä päätän, ettes
ole hurskas, sillä Jumala on suurembi kuin
yxikän ihminen.

13. Mixis
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13. Mixis riitelet hänen kansans; ettei hän

tee sinulle lukuakaikista töistänsä? Es. 4°: 13.
ni. 14. Jos Jumala »vihdoin jotakin kaste,

ei hän sitä jälistä ajattele.
15. Uninäösä yöllä kosta uni tule ihmisten

päälle; kosta he makawat wuotesi».
16. Silloin hän ilmoitta ihmisten kormun;

ja wahwista sen heidän nuhtelemisellansi».
17. Käätäxms ihmistä aiwoituxestansi»; ja

warjeltaxens ylpeydestä.
18. Hän säästä hänen sieluansa turmelluxes-

ta; ja hänen elämässänsä, ettei se miekkaan
langeisi.

19. Ia kuritta händä kiwutla wuotesansa ;

jakaikki hänen luunsa wäkewällä kiwutla.
20. Ia niin toimitta hänen kauhistumaan

ruokaa', ja hänen mielens kyylyttämään m-
lvindota. * Ps i°7: n.

21. Että hänen lihansa surkastu, niin ettei
sitä nähdä; ja hänen luunsa särkymät, niin
ettei niitä mielellä katzella.

22. Että hänen sielunsa lähene turmelusta;
ja hänen elämänsä kuolemam.

23. Kosta siis hänen tygönsä tule se Engeli
»välimies, joka ainoa on enämbi niitä tuhan-
dia; ilmoittamaan sille ihmiselle manhurstaut-
tansa. Amos. 3: 7.

24. Ia armabta händä, ja sano: pelasta
händä menemästä alas turmeluxeen; sillä mi-
nä olen löynnyt sowinnon.

25. Niin hänen lihans tuorehti enämmin
tuin lapsudesa; ja tule taas niinkuin nuoru-
densa aikana.

26. Hän rukoile lumalata, joka hänelle
osotta armon*: hän anda kaswonsf nähdä
ilolla, ja maxa ihmiselle hänen «vanhurstau-dens. *Ps s°: 15. Es 58: 9. -s Ps. 42: 3.

27. Hän tunnusta ihmiselle, ja sano: minä
olen syndiä tehnyt ja oikeuden «väändänyt;
waan ei se minua auttanut.

28. Hän pelasti minun sieluni, ettei se tulis
turmeluxeen; waan että minun elämäni näkis
walkeuden.

29. Katzo, nämät kaikki teke Jumala itze-
kullmgin kolme kertaa.

30. Tuodaxensi» heidän sielunsa jällens tur-
meluxesta; ja walaistaxmsa eläwitten »valkeu-
della. Ps. Ss: 14.

IV. 31. Job, ota tästä waari ja kuule; ole
myös äneti, että minä puhuisin.

32. Mutta jos sinulla on jotakin puhumista,
niin wasta minua. Puhu : sillä minä tahdonettäs olisit »vanhurstas.

33- Jos/i, niin kuule sinä minua; ja ole
äneti, minä opetan sinulle taidon.

34. Luku.
l. Elihu pyrki edespäin soimusansa Jobia wap

tan. ii perustele puhettansa Jumalan wan-
hurstauden, kaikkitietäwäisyden, ja ihmellisten
hallitUsduomioin mainiyemisella. n». haasta
Jobia wastamaan, ja toiwotta Jumalalda hä-
nelle rangaistusta.
1. ltza Elihu wielä sanoi:

2. Te taitamat tuuttat minun puhetta-
ni; ja te ymmänämäiset ottakat törmiinne.

3. Sillä konna koettele puhen; jasuu mais-
ta ruan. l.12: 11.

4. Walitkam meillemme oikeus, tietäxem-
me kestenäm mikä hywä on.

5. Sillä Job on sanonut: minä olen hurs-
kas'; ja Jumala on kieldänyt minulda minun
oiteUdmi.f "1.i,:i8. 1.2,:i0. -j-1.27: 2, 5, »c.

6. Minun täyty lvalhetella, ehkä minulla
wielä oikeus olis: niinä waiwatan ilman an-
siota minun nuolildani. l. 6: 4.

7. Kuka on Jobin wertainen, joka irwitös-
tä juo niinkuin wettä. l 15: 16.

8. Ia käy pahantekiitten kansi» tiellä; niin
että hän waelda jumalattomainkansa?

9. Sillä hän on sanonut: Ei se auta ihmis-
tä, että hän pyytä Jumalalle kelwata. 1.9:22.

11. io. Sentähden te toimelliset ihmiset kuul-
tat minua, pois si, erra Jumala olis ju-
malatoin, jakaikkiwaldias xväara.

5 Mos. 32:4. Job. ;6: 2,. Rom. 3: >.

ii. Silla han anda iyekullencfin ihmisel-
le ansions jälken, ja maxa rienja jälken.
San. l. 24:12. Jer. 17:10. 1.32:19. Hes. 7:27.
l. 33: io. Matth. 16: 27. 1 Kor. 3: 8. 2 Kor. 5:10.

12. Ilman epäilemätä, ei Jumala duomi-
tze kelan «väärydellä; eitä Kaikkiwaldias
käännä oikmtta. Ps.sl: s.

13. Kuta on asettanut ne tuin maan päällä
owat; jatuta on pannut koto maan piirin?

14- JosEeee 3
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14. Jos hän tahdois, niin hän wois kaik-

kein hengen jaelämän koota tygöns.
Ps. 104: 29.

15. Kaikki liha kuolis yhten ; ja ihminen tu-
lis tuhwaxi jällens. Sam. 12: 7.

16. Ongo sinulla ymmärrystä, niin kuule
näitä; ja ota.waari minun puheni änestä.

17. Taiwutaiffo joku sentähden oikeuden,
että hän wiha händä; ja tahdoisikkos hurstan
ja jalon du omita jumalattomaxi?

l Mss, I«: 2s. Job. 8: ;.

18. Pidäistö sanottaman Kuningalle: sinä
Betial; jaßubtinoille: te jumalattomat.

19. Joka ei kuitengan katzo Ruhtinain muo-
töa", eikä pidä eroitusta rikkan jaköyhän wä-
lillä : sillä he owat kaikki hänen käsialansa.

" s Mos. 1°: 17. 2 Aika K. 19: 7. Wiis. 6: «.

Syr.;s:i6. Ap.T.i°-.;4. Rom. 2:11. Ga1. 2:6.
Eph. 6:9. Kol. ;:2s. i Petr.i:i7.

20. Pikaisesti täyty heidän kuolla wielä
puoliyönäkin": Kansan täyty hämmästyä ja
hukkua : wäkewä woimatoinna oletan pois.

*

2 Mos 12: 29. , Kun. 19: ;s.
21. Sillä hänen silmäns näkemät jokaitzen

tien ; ja hän katzo kaikki heidän astelensa.
San. l. s: 2i.

22. Ei pimiä eikä kuoleman marjo ole siellä;
että pahantekiat heitäns siinä salaisit.

23. Sillä ei se ote yhdellekkän sallittu; että
hän tulis Jumalan kansi» oikeudelle.

24. Hän muserta monda epälukuista tui-
maa ; ja asetta muita heidän siaansa.

25. Että hän tunde heidän työnsä; jakukis-
ta heitä yöllä, että he muserreta,» rikki.

26. Hän heittä jumalattomatilnlMstä ko-
koon.

27. Ettei he händä seurannet; ja ei tahtonet
ymmärtä hänen teitänsä.

28. Että waiwaisten huuto tulis hänen e-
teens; ja hän kuulis wiheljäisten huudon.

29. Jos hän anda rauhan , kuka tahto ka-
dotta"? ja jos hän peittä kastvonsa, kuka tai-
ta katzoa hanen päällens, Kansan ja ihmisten
seasa? 'Rom. 8:24.

3<l. Niin ci hän anna ulkokullatun hallita,
Kansan langemuxen tähden.

31. Minä pllhun Jumalan edesä, joka sa-
no: minä olen säästänyt, en minä turmele.

iii. 32. Ellen minä ole osannut, niin opeta
sinä minua: Jos minä olen tehnyt määrin,
niin en minä sitä sillen tee.

33. Ongo joku, joka wasta sinun puolestas,
kosta et sinä tahdo? se on sinun ehdosas, ja ei
minun. Jos sinä nyt jotakin tiedät, niin puhu.

34. Toimellisten miesten sallin minä kyllä p»i-
hua minulleni; ja taitama mies kuule minua.

35. Mutta Job puhu tyhmästi; ja hänen
puhesims ei ole ymmärrystä.

36. Minun Isäni, anna Jobia koetelda
loppuun asti; että hän käändä itzens määräin
ihmisten tngö. San. l. 21: I°.

37. Han on paitzi endisiä syndejäns wielä
nyt pilkannut: anna hänen meidän edesämme
lyödyxi tulla, ja sitte hän riidelkän kyllä sa-
noillans Jumalan edesä.

35. Luku.
l. Vlihu syyttä wielä Jobia tyhmän puhujari.

ii. Sano ettei ihmisen pahus eli hywys, wa-
hingoitze taikka hyödytä Jumalata, waan ih«
misiä. m. C>sotta Jumalan rangaistusduomiot
tapahtuwan täällä osittain; mutta wihdoin
täysittäin.
i. Elihu wastais jasanoi:

2. Luuletkos sen oikiaxi, ettäs sanot:
minä olen hurstambi lumalata?

3. Sillä sinä sanot: mitä siitä hywää on,
mitä se autta, jos joku «väittä syndiä?

1.9:22. 1.10:15.
4. Minä »vastan sinua sanoilla; ja sinun

ystäwitäs sinun kansas.
5. Katzo taiwaseen, ja näe: ja tatzo pilwiin,

että ne owat tortiammat sinua.
11. 6. Los sinä syndiä teet, mitäs taidat hä-

nelle tehdä? ja jos sinun pahudes on suuri,
mitäs taidat hänelle tehdä?

7. Ia jos sinä olet hurskas, mitäs taidat
hänelle anda? eli mitä hän otta sinun kädes-
täs? l. 2,:;.

8. Ihmiselle sinun kaltaiftlles, teke sinun
pahudes jotakin; ja ihmisen lapselle sinun hurs-
taudes.

9. Ne huutamat kosta heille paljo wäkiwal-
daa tapahtu; jawalittawat «voimallisten tä-
siwartta.

io. Jotta
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10. Jotta ei sano: kusi» on Jumala minun

luojani, jotayöllä tete wirret?
11. Jota meitä tete oppenemmaxi eläimitä

maan päällä'ja taitawammaxi taiwan lin-
duja. * Ps 3'- 9-

M. 12. Mutta he walittawat pahain ylpeyt-
tä ; ja ei hän tuule heitä. l. 27: 9.

San. l. 1:28. l. 15: 29. Es. 1: 15.
13. Sillä ei Jumala tuule turhaa; jaKait-

kiwaldais ei tatzo sitä.
14. Nyt sinä sanot: et sinä näe händä: mut-

ta duomio on hänen edesäns, waan odota
händä. Rom. 14: I°.

.

15. Los ei hänen wihansa niin atismkosta;
ja ei ole tietäwänäns, että siinä niin monda
rikosta on.

16. Sentähden on Job turhaan suuns a-
ivannut; ja taitamattomia puheita puhunut.

l- 34! 35-

36. Luku.
l. Elihu sanele Jumalan hurstauden tarkoitu-

xista yhteisesti ,
jawiyanxista erinäisesti. n So-

mitta puhensa Jobiin ja waroi händä. m. Ju-
lista Jumalan woimallisia töitä.
i. puhui wielä, ja sanoi:

2. Odota wielä wähä, minä osotan
sinulle sen: siltä minulla on wielä nyt jotakin
Jumalan puolesta sanomista.

3. Minä tuon minun ymmärryxeni kaukaa:
ja osotan että minun luojani on hurstas.

Ps si- 6.
4. Sillä minun puhejani ei tosin ole petosta :

minun ymmärryxeni on wilpitöin sinun edesäs.
s. Katzo, Jumala on woimallinen, ei kui-

tengan hän ketän hyljä: hän on woimallinen
sydämensä mäestä. l. 9: 4. l «,: 1,.

,

6. lumalatoinda ei hän warjele; waan aut-
ta köyhää oikeuteen. '

'

7. Ei hän käännä silmiänsä poishurffasta":
hän on myös Kuningasten kaiiD istuitMlla:hän anda heidän pysyä alinomati/että hskor-kiaxi tulewat. 'Ps. ;,:>«. Ps.;4:i6.

8. Ia ehkä fangit'olisit jalkapuusa, ja'fi-
dottuna surkeuden köysillä. " Ps. w?:

9. Niin hän ilmoitta heille heidän tijöns ja
rikoxensa; että he owat tehnet wäkiwaldaa. '

10. Ia awa heidän korwansil kurituxeen;
ja sano heille, että he käändäisit heiläns pois
wäärydestä.

ii. Los he kuulemat japalwelewat händä;
niin he hywisä päiwisä wanhenewat, ja ilolla
eläwät. 5 Mos. 30: 19.

12. Jos ei he kuule, niin he kaatuwat mie-
kalla'; ja huktuwat ennmkuin he sen hawai-
tzewctt. * Es. 1: 20.

13. Ulkokullatut kartuttamat wihan: ei he
huuda kosta he fangina owat :

14. Niin heidän sielunsa kuole nuorudesa;
ja heidän elämäns huorintetiäin smsa..

15. Mutta waiwaista autta' han waiwaisu-
desans; jaawa köyhän korwan murhesa.

*Ef.66: 2.
11. 16. Hän temma myös sinun ahdistuxmkidasta, awaruteen jollaei pohjaa ole: ja si-

nun pöydälläs on lepo, täytetty kaikella hy-
wällä. Ps. 23.-5. "

17. Ia sinä oletMydeLifesti hawaitzewa ju-
malattoman duomion; mutta duomio ja oi-
keus wahwista sinun.

18. Katzo, ettei wiha ole »vietellyt sinua «voi-masas; eli suuret lahiat ole käändänet sinua.
19. Luuletkos hänen huoliwam jalouttas>

kuldaa eli jongun wätewyttä jawaraa ?

20. Ei sinun tarwita itäwöitzemään yötä,
karataxes ihmisten päälle heidän siallansa.

21. Kawahda sinuas, ja älä käännä sinuas
wääryteen; niinkuins surkeuden tähden ru-
wennut olet.

m. 22. Katzo, Jumala on korkia hänen
woimasansa: kuka on
kuin hän on? '

23. Kuka tutki hänen tiensä? ja kuka sano
hänelle: sinä teet waärin ? 5 Mos. '32: 4.

2MaK. 19: 7. Job. 8: ;. l. 34: l«, 19.
Wiif.9: 3.'

24. Muista ettäs ylistät hänen töitänsä;
nlinwin iMstt wessawat. ? ,

25. Sillä taitti ihmiset sen nähnet owat: ih-miset näkemät sen kaukaa.
26. Katzo, Jumala on suun*, ja en me tie-

dä sitä: hänen «vusst lukuns owat arwamatto-
mat.f " Pf. 92:9> 5Ps 9^-'. Ps. 102: ~.

MHi,e. Wnl.w. 5:1?. Ebr. 1:12.
27. Sillä
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27. Sillä hän teke «veden pienixi pisaroixi:

ja aja pilwens kokoon sittexi.
28. Että pillvet pisaroitzelvac ja wuotawat

wahwasti ihmisten päälle.
29. Kosta hän aikoi hajotta pilwensä, ja

majans jylinän.
30. Katzo, niin hän leivittä walkeudmsi»sen päälle, japeittä meren sylvydm.
31. Sillä näillä duomitze hän Kansan; ja

anda ruokaa runsasti.
32. Hän kätke walkeuden täsisänsä, jakäs-

ke sen palata.
33. Sen ilmoitta hänen lähimmäisms,joka

on pitkäism wiha pilwisä.

37. Luku.
! Elihu luettele wielä Jumalan suuria teko-

ja ilmasa. 11 tvaroi Jobia kunnioittamaan
HVRran peljättäpaä woimaa, ja tundemaan
ihmisen woimattomuutta.
l. myös hämmästy minun sydämeni,

>-< ja »vapise. ,z 2. Kuultat wisusti hänen wihans huutoa;
japuhetta, jota hänen suustansa käy ulos.

3. Hän toimitta sen oikein taittein taiivas-
ten alla; jahänen leimauxms paista maan a,
risa.

4. Sen jälken kuulu pitkäism jylinä, ja se
jylise suurella anella: jakosta hänen jylinänsä
kuullan, ei sitä taita estä.

5. Jumala jylistä pauhinallans ihmeUisesti*:
ja tete suuria ja tuttimattomita töitä,f

' Pf.««.: 14. 1- Job. 5: 9. l. 9:l°.
6. Hän puhu lumelle, ja se kohta tule maan

päälle: ja sadekuurolle, ja niin sadekuurolla
on woima. Ps. 33: 9- Ps-147: 15, 16.

7. Hänen kädesäns owat kaikki ihmiset kät-
ketyt; että kaikki tundisit hänen tekonsa.

8. Metzän pedot pakenemat warjoon, japy-
syivät asuma paWisansa.

9. Etelästä tule tuulispää, M pohjasta kyl-
mä.

iO. Jumalan hengestä tule paktainm*, ja
ahdista lawiat wedet. * l. 38: ,9.

11. Seijes myös hajotta pillvet, ja Hänen
walteudens leivittä itzens pilwein jäpitze. -,

ii. Hän käändä pilwens kunga hän tahto.

tekemään kaikkia mitä hän tahto maan piirin
päällä. Ps. 148: 8.

13. Los se tapahtu yhdelle sukukunnalle' eli
maakunnalle, kosta hän löytän lauplaxi.

*

2 Mos. 19: 18. 1 Sam. 12.- iz.
11.14. Kuules näitä Job: seiso ja ota waa-

ri Jumalan ihmellisistä töistä.
15. Tiedätkös kosta Jumala saatta nämätheidän päällens, ja kosta han anda hänen pil-

weinsä »valkeuden paista?
16. Tiedätkös kuinga pillvet hajottamat hei-täns? täydellisen wiisauden ihmellisiä töitä?
17. Että sinun waattes lämbewät: kostailma tylvendy etelästä?
18. Lewitätkö sinä hänen kansans pilwiä;

jotka wahwat owat niinkuin «valettu speili?
19. Ilmoita sinä meille mitä meidän pidäis

hänelle sanoman: sillä en me ulotu hänen ty-
göns pimeydeldä. Ps. 18: 12.

20. Kuka luettele hänelle mitä minä puhun?
jos joku puhu, niin hän niellän.

21. Ei nähdä nyt »valkeutta jokapilwisä lei-
mahti»; »vaan kuin tuuli puhalda niin seijestp.

22. Pohjaisesta tule kulda, peljättäwän Ju-malan kunniaxi.
23. Mutta Kaikkiwaldiasta en me taida löy-

tä, jokaon niin suuri «voimasa; ja ei hän tar-
»vitze «vastata * oikeudesans jasuuresa «vanhur-staudesansa. ' l. 33: »;.

24. Sentähden täyty ihmisten händä peljä-
tä; ja ei hän tatzo yhtän taitawata sydämestä.

* l. 40: 13, 14.

38. Luku.
1. -HERra ilmendy Jobille, ja asetta hänen e-

teensä hänen suuren woimansa luomisen töistä,
taiwaisa, ilmasa, maasa ja meresä. n. <l>sotta
ne Jobille ja myös muille tutkimattomari.
1. HENra »vastais Jobia tuulispäästä ',

jasanoi: ' l.40: 1. Hes. 1: 4-
2. Kuka on se joka taidosans niin exp ja

puhu niin taittamattomasti ?

3. Myötä nyt kupes niinkuin mies : Minä
kysyn sinulda, opeta minua.

4. Kusas silloin olit, kosta minä maan pe-
rustin '? Ilmoita se, jos sinulla se ymmärrys
on. " San. l. 8: 29.

5. Tie-
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5i Tiedätkös tuta hänen nmämns asettanut

on? eli kuka on «vetänyt oijmnus nuoran hä-
nen päällensä?

6. Mihingä owat hänen jalkans wajotetut:
eli tuta on hänen tulmatiwmsä lastenut?

7. Kosta amutähdet ynnä minua kiitit: ja
kaikki Jumalan lapset * riemuitzit.

*l. 1:6. 1.2: i.

8. Kuka on sulkenut meren owinmsa ': kos-
ka se ratkeis ja lähti ulos niinkuin äitin koh-
dusta? *1.26:i°. Ps 104:9..
. 9. Kosta minä puetin sen pilwilla; ja kää-
rein syngeydellä niinkuin kapaloilla.

io. Kosta minä estin sen paisumisen säädyl-
läni; jaasetin siihen tsljen ja owet eteen.

1 Mos. 1: 9. Ps. 33: 7. Jer 5: 22.

11. Ia sanoin: Tähän asti pitä sinun tule-
man, ja ei edemmä: tasa pitä sinun korkiat
aaldos asettuman.

11. 12. Oletkos eläisäs käskenyt amutle; ja
amuruffolle osottanut hänen siansa?

13. Käsittä maan aria, ja puhdista siitä ju-
malattomat.

14. Se pitä muutettaman niinkuin sinetin
sawi ; niin että he tulewat niinkuin «vaate.

Es. 51: ».

15. Ia jumalattomilda otetan pois heidän
walkeudmsa; ja ylpeitten täsiwarsi rikotan.

16. Oletkos tullet meren pohjaan; jawael-
danut sywydm jälkiä?

17. Ongokuoleman owet' kostan auwmnet
etees; eli oletkos nähnyt kuoleman marjon o-
met? *Ps.9-i4.

18. Oletkos ymmärtänyt kuinga lewiä maa
on? annas tuulla, tiedätkös kaikki nämät?

Sam. 8: 17.
19. Kuka on sinne tis kusa walkeus asu? ja

kuka on pimeyden sia?!
2Q. Ettäs saattaisit hänen rajoillensa; ja

osaisit polut hänen huoneseensi».
21. Tiesitkös kostas fyndymä olit, ja kuin-

ga paljo sinulla päiwiä olis?
22. Oletkos siellä ollutkusta lumi tule? eli

oletkos nähnyt kusta mket tulemat?
23. Jotka minä olen tallella pitänyt murhe-päimään asti; sodan ja tappeluxen päiwään

asti. , Mos 9:18. los. io: 11.

24. Klinga tien kautta Matteus hajotta hä-
nens, ja itätuuli tuule maan päälle.

25. Kuta on sadekuurolle jakanut juoxun-
sa'; ja pitkäism malkialle ja jylinälle hänen
tiensä? 'Amos 4: 7.

26. Niin että se sataa sengin maan päälle,
josa ei ketän ole; korwesa, josa ei yhtän Ih-mistä ole.

27. Että se täytäis erämaan ja korwen; ja
saattais ruohot wihottaman. Ps. 107: 35.

28. Ongo satölla Isää? eli kuka on synnyt-
tänet kasten pisarat ?

29. Kenen kohdusta jää on tullut? jakuka
on härmän synnyttänyt taiwan alla?

30. Wedet kätkewctt itzens niinkuin kiwi: ja
sytvydet pääldä tiinitetän.

31. Taidatkös sito seulaism sitet, eli päästä
kointähden sitet? l. 9: 9. Am 5: 8.

32. Taidattos tuoda taiwan merkit edes ai-
kanansa; eli johdatta otawan lastens kansa?

33. Tiedätkös kuinga taiwas Hallilan '? eli
taidatkös hänen hallituxens toimitta maanpäällä? *' Jer. 31:35.

34. Taidattos korotta änes ylös pillviin:
että wedm paljous sinun peittäis?

35. Taidatkös lähettä pitkäism leimauxet
markan menemään, ja sanomaan sinulle: ta-sa me olemma?

36. Kuka on asettanut taidon salaisutem?eli tuta on ajatuxelle andanut toimen?
l. 32: 8.

37. Kuka on niin taitama, että hän pilwet
tuke taita? jakuka taita tukita wesitydyt tai-
wasa?

38. Kosta tomu kastu ja juoxe yhteen; ja
kotkaret ryhtyivät toinen toiseensa.

39. Luku.
1. Edespäin osotta HERra woimansa suuru-

den Jobille monikahtain eläinden luomisesta ja
hallituxesta. n. Nuhtele Jobin röykkeytta ; jos-
ta Job nöyryttä iyensä.
1.A aidatkos Jalopeuralle andahänen saalins

ajaxensa taka? jarawita nuoret Jalo-
peurat? Ps. 104:21.

2. Niin että he makawat sioillansa, ja lewä-
jäwät luolisansi», joisi» he wäjywät. Ps.,°: 9.

Ffff 3. Kuka
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3. Kuka «valmista Karnelle Mnn ', kostahänen poikans huutamat lumalata; ja kosta

ei he tiedä exyxisa kusi» heidän ruotans on?
'Ps. 145:15. P5.i47:9- Matth. 6:26.

Luk. 12: 24.
4. Tiedätkös kosta metzämuohet poikimat:

eli oletkos hamainnut peurat käymän tiinenä?
5. Oletkos lukenut heidän kuukautensa, kos-

ka ne täydelläns owat? eti tiedätkös ajan kos-
ka hepoikiwat?

6. He kumartamat heitäns poikeisansa; ja
ajamat sen pois jostahalla tipu on.

7. Heidän poikans «vahwistuwat jakaswa-
wat jymistä: ne menemät ulos, ja ei palaja
heidän tygönsä.

8. Kuka on metzä aasin andanut niin »vapa-
na käydä? kuka on metzä aasin siten päästä-
nyt? 1.24:5. Icr. 2: 24. Hos. 8:9.

9. Jolle minä olen erämaan huonexi anda-
nut , jakorwen asuinsiaxi.

io. Hän katzo ylön Kaupungin pauhinan:
manian huutoa ei hän kuule.

11. Hän katzo wuorella laidundansa; ja etzi
kusi» lviherjäistä on.

12. Luuletkos yxisarwisen * palwelewan si-
nuas, ja matawan yötä sinun seimelles?

*

4 Mos. 24: 8.

13. Taidattos sito yxisarwisen «vaolle köy-
dellä; niinettä hän tistois ketoa laxosa sinun
peräsäs?

14. Taidattos sinus luotta häneen, ehkähän paljo woi ; ja jättäätyös hänen halduunsi»?
15. Ustotkos hänen siemenes kotia tuowan,

jariihes kokowan.
16. Owatko Nikinkukoin sulat taunemmat

kuin nältäturjen sulat?
17. Jota munans jättä maahan, ja anda

maan lambymän hauto niitä.
18. Hän unhohta ne tallattawan ; ja että pe-

to kedolla ne rittois.
19. Hän on niin kowa poikiansa wastan,

kuin ei ne hänen olisikkan: ei hän tottele tur-
haan työtä tehdä. Wal. w. 4: 3.

20. Sillä Jumala on häneldä taidon otta-
nut pois; jaei ole andanut hänelle ymmärrystä.

21. Kosta hän ylöndä itzens korkeuteen, nau-
ra hän hewoista ja miestä. Ps. 33:17.

Ps. 147: 10.

22. Taidatkös anda hewoisille wäen, eli
taidatkös kaunista hänen taulansa hirnumi-
sella?

23. Taidattos peljättä hänen niinkuin hei-
näsirkan? peljättapä on hänen siemmittmsapäristys.

24. Hän taiwa maata talviöillänsä, on rie-
muinen wätewydesänsä ; ja mene sotaaseita
wastan.

25. Hän naura peltoa ja ei hämmästy; ei-
tä pakene miekkaa.

26. Ehkä wielä wiini talssis händä wastan;
ja teihät jakilwet »välkkyisit.

27. Hän kuorstu, pudistele ja taiwa maata;
ja ei tottele wastitorwen helinätä.

28. Kosta wastiwrwi heljästi soi, luihkahän,
hui, ja haista sodan taamba; niin myös Pää-
miesten huudon jariemun.

29. Lendäkö hautta sinun ymmärryxestäs,
ja hajotta supens etelään käsin?

30. Lendäkö Kotka sinun kästystäs niin tor-
tialle; että hän tete pesänsä korkeuteen?

31. Hän asu muoritta jayöttele muorten kuk-
kuloilla, ja malmöisi» paikoisa.

32. Sieldä hän katzo ruan perän; ja' hänen
silmäns näkemät kaumas.

33. Hänen poikansa särpäwät «verta; jaku-
si» mato on, siellä myös hän on.

Matth. 24: 22. Luk. 17: 37.
11.34. Ia HERm wastais Jobia, ja sa-

noi:
35. Jota riitele Kaitkiwaldian kansi», eikö

hänen pidäis sitä wahwistaman? ja se kuin
nuhtele lumalata, eikö hänen pidäis «vasta-
man?

36. Job wastais HERma, ja sanoi:
37. Katzo, minä olen halpa, mitä minä si-

nua wastan? minä lasten käteni suuni päälle.
1.29: 9. U39: 2.

, 38. Mina olen kerran puhunut, en minae-
nämbi »vasta; engä toiste sitä enä tee.

40. Luku.
i. HERra nuhtele wielä Jobia, ja kehoitta

hända ajattelemaan Jumalan suurta woinioa.
ii. Asetta sen hänen eteensäwertauxellaßeheino-
thista; niin myös m- L.ewiathanista. t^



1. HERm wastais Jobia luuöpäastä ',
ja sanoi: *l. 38:1.

2. Myötä kupes niinkuin mlcs*: Minä ky-
syn sinulda, ja wasta sinä minua. 'l. 38: 3.

3. Pidäistö sinun minun duomioni tyhjäxi
tekemän'; ja minun wääräxi soimaman, et-
täs itze olisit hurstas? *Ps. 5>:6. Roni. 3:4.

4. Ongo sinulla käsimarsi * niinkuin Juma-
lalla? ja taidatkös yhdenkalmisella anella jy-
listä hänen kansans ? *Ps. 79:11.

5. Kaunista sinus suurella kunnialla jakor-
keudella : pueta sinus kiitoxella jakunnialla.

P5.93: 1.

6. Hajota sinun julmudes wiha; ja tatzo
kaikkia ylpeitä, ja nöyrytä heitä.

7. Katzö kaikkia ylpeitä, jaalaspaina heitä:
jakukista jumalattomatpaikastansa.

8. Hauta heitä kaikkia maahan; ja upota
heidän jaloudenskätköön.

9. Niin minä tunnustan sinun oikian kätes
auttaman sinua.

11. iO. Katzo nyt Behemothia, jongaminä
sinun mierees tehnyt olen, jota syö heiniä niin-
kuin härkä.

11. Katzo, hänen «väkens on hänen kupeisiin-
sa; ja hänen woimansa hänen watzans nawasa;

12. Hänen händäns ojendu niinkuin Sedri-
puu; ja hänen salaisen kaluns! suonet owat
niinkuin pvm, oxat.

13. Hänen luuns owat wahwat niinkuin was-
ti; hänen ruotonsa niinkuin mutaiset seipät.

14. Hän on alku Jumalan teistä; joka hä-
nen tehnyt on, hän »voitta hänen miekallansa.

15. Wuori kanda hänelle ruohot; ja kaikki
pedot leikitzewät siellä.

16. Hän maka mielelläns »varjosi»; lymysä
kaisiloisi» jamudasa.

17. Pensas peittä hänen marjollansa; ja ojan
halawat peittämät hänen.

18. Katzo, kosta »virta yllöttä händä, niin
ei hän pelkä: hän on rohkia, «vaikka lordanihänen suuhuns asti tuohuis.

19. Hän saamutetan nähdmsä; ja pauloilla
'-etan hänen nenäns läpitze.

''.o. Taidattos metä Lemiathanin ongel-
la hänen tietänsä nuoralla?

'

Es. 27:1.

21. Taidatkös panna ongen hänen sieramiin-sa;ja hänen leukaluunsa pistä nastalilla läpitze?
22. Luuletkos että hän sinua paljo rukoile,ja liehakoitze sinun edesäs. Jer. 50: 44.
23. Luuletkos että hän teke liiton sinun kan-sas; saadaxes händä alinomaisexi orjaxes?
24. Taidatkös leikitä hänen kansans niin-kuin linnun kansi»; eli sitoa hänen sinun piikais

sekaan ?

25. Luuletkos hänen kumpaneilda Kikatta-man, jaetta kauppamiehille.
26. Taidatkös täyttä koko werkkohuonen hä-nen nahallansa; eli kalamiesten kokkoin hänenpäällensä.
27. Kostas häneen rupet kädelläs ; niin muis-ta ettäs tulet sotaan, josta et sinä mitä» woita.

Katzo, hänen toiwonsa pettä hänen: sil-lä kosta hän hänen näke, mukeldaneko hänpois?

41. Luku.
1. Tämän asian parembaan peräänajattelemi-

sten saatta HERra Jobia wielä lawiammalla
L.ewiathanin ruumin ja jäsenitten wahwudevkirjoittamisella, n. puhu hänen tylystä käyn-
nöstänsä ja jalosta liikunnostansa meresä.
I. >sVi ole niin rohkiata kuin tohti hänen herat-ta: kuka siis seisoi minuu edesäni?

2. Kuka on minulle jotakin ennen andanut,
että minä sen hänelle maxaisin'? Minun owat
kaikki mitä kaikkein taiwasten alla on. f
' Rom. II : 35. 5 2 Mos. 19: 57 Ps. 24: I.

Ps. s°: 12. I Kor. ie,: 26.
3. Minun täyty puhua kuinga suuri, kuinga

wäkewä jakuinga kaunis hän on.
4. Kuka riisu hänen »vaattens? Kuka tohti

ruweta hänen hambaisiinsi»?
5. Kuka woi awata hänen leukaluunsa; jot-

ta owat hirmuiset hänen hammastms ymbä-
rins.

6. Hänen suomuxens owat pulstiat; kimi-
tetyt toinen toiseensa niinkuin sinetti.

7. Mon kiinni toisesi»; niin ettei tuuli pää-se läpitze.
8. Ne owat kiinni toinen toisesansi»; ja py-

syivät yhdesä, ettei heitä taita eroitetta.
9. Hänen aiwastamissstansa kiildä walkeus :

Kffs -
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ja hänensilmäns owat nlinkum amuruston sil-
mälaudat.

io. Hänen suustans käymät tulisoitot ulos;
ja tuliset tipinet singoilemat.

11. Hänen sieramistanskäy ulos samu, niin-
kuin kiehumasta padasta jakattilasta.

12. Hänen hmgens on niinkuin tulinen hiili;
ja hänen suustans uloskäy liekki.

13. Hänen kaulans on wahwa ; ja se on hä-
nen ilonsa, kosta hän teke lotakin wahingota.

14. Hänen lihansa jäsenet owat kiinni toinen
ne owat hanesä kiinni, ettei hän

liikuteta.
15. Hänen sydämens on kowa niinkuin kiwi;

ja niin wahwa kuin alemmainen myllyn kiwi.
11.16. Kosta hän korotta hänens, niin wä-

kewät peljästyivät; ja kosta hän joutu edes,
uiin ei siellä armo ole.
, 17. Los hänen tygöns mennän miekalla eli
keihällä, aseilla eli harniffoilla, niin ei hän
itzens liikuta.

18. Ei hän mutaa tottele enä tuin kortta;
eikä waste enä kuin lahopuuta.

19. Ei händä nuolet karkota, ja lingokiwet
owat hänelle niinkuin akanat.

20. Wasam on hänen edesäns niinkuin kor-
si: Hän pilkka liehulvita keiheitä.

21. Ia hän taita maata teräwällä tiwettä:
hän mata temwällä niinkuin sondatungiolla.

22. Hän saatta sywän meren kiehuman niin-
' kuin padan; ja liikutta yhteen niinkuin woiten.

23. Hänen jälkens polku walkene: hän teke
sylvydet sangen harmaxi.

24. Ei ole maalla hänen »vertaistansa: hän
on tehty pelkämättömäxi.

25. Hän tatzo kaikki tortiat ylön: hän on
kaikkein ylpeitten Kuningas.

42. Luku.
paatöxexi kirjoitetan. i Jobin katumus, n.

Jobin ystäwain nuhdellus HVRralda ja sowi-
tus Jobin kautta, m. Jobin jälkimäinen onnel-
lisus ja autuallinen kuolema.
I- Job wastais HERma,. ja sanoi:

2. Minä tiedän sinun kaikki woiwan ';
ja ei o!e sinulda yxikän ajatus peitetty, s

'Vs. 115:3. Es. 4° .'26. 1-Ps. 38! is.

3. Se on turha ihminen, jokaajattele peittä
neuwoans: sentähden tunnustan minä, että
minä taitamattomasti puhunut olen , joka on
minun tietoni ylitze, ja jota en minä ymmärrä.

4. Niin kuules nyt, anna minun puhua:
minä kysyn sinulda, opeta minua.

5. Minä olen kuullut sinua tarkoilla korwil-
la; ja minun silmäni owat nyt nähnet sinun.

6. Sentähden pidän minä itzeni wiallisna",
jakadun tomusi» ja tuhmasi»,f

*

1 Kor. ii: zi. -f Jon.;: s.
11. 7. Kosta HERra nämät sanat oli Jobil-

le puhunut, sanoi HERraEliphaxelle Thema-
nista: minun tvihani on julmistunut sinun ja
kahden sinun ystäwas päälle : silla et te ole oi-
kein puhunet minusta, niinkuin minun palweli-
ani Job.

8. Niin ottakat nyt teillenne seitzemän kal-
peja ja seitzemän oinasta, ja mengät minun
palweliani Jobin tygö, ja uhratkat polttouh-
ria teidän edestänne, ja minun palweliani Jobrukoilkan teidän edestänne: silla hänen puole-
ensa minä katzon, niin etten minä tee teille tei-
dän tyhmydenne jälken, sillä et te ole oikein
puhunet minusta, niinkuin minun palweliani
Job.

9. Niin menit Eliphas Themanista, Bil-
dad Suahsta ja Zophar Naemasta, ja teit
niinkuin HERra heille sanonut oli: Ia HER-
ra katzoi Jobin puoleen. 1 Mos. 19: 21.

io. Ia HERra käänsi Jobin fangiuxen,
kosta hänrukoili ystäwittens edestä: IaHER-
ra andoi Jobille kaxi sen tvertaa kaikista kuin
hänellä ennen ollut oli.

m. 11. Ia hänen tygöns tulit kaikki hänen
weljensä, jakaikki hänen sisarensa, ja kaikki
ne kuin hänen ennen tunsit, ja söit hänen kan-sans hänen huonesansa, jakäänsit heitäns hä-
nen puoleensa, ja lohdutit hända, kaikesta sii-
tä pahasta kuin HERra oli andanut tulla hä-
nen päällensä. Ia itzekukin heistä andoi hä-
nelle yhden rahan , jakuldarengan.

12. Ia HERra siunais Jobia sitte enä kuin
ennen"; että hän sai neljätoistakymmendä tu-
hatta lammasta, ja kuusi tuhatta Kamelia,
ja tuhannen paria härkiä, jatuhannen aaj>

- Spr. 11: 22, 24.

596 Jobin 41. 42. Luk.



iz. Ia hän sai seitzemän poikaa jakolme ty-
tärtä.

14. Ia kutzui ensimmäisen (2) nimen Jani-
na, toisen Ketzia, ja kolmannen Kerenhaput.

l» nimittäin tyttäristänsä.
15. Ia ei löytty niin kaunita waimojakaike-sa maasi», kuin Jobin tyttäret olit: Ia hei-

dän Isäns andoi heille perimisen, heidän wel-
jeinsä kansi».

16. Ia Job eli sitte sata janeljäkymmendä
wuotta ; niin että hän sai nähdä lapsensa ja
lastens lapset" haman neljändeen polween.

* San. l. 17: 6.
17- Ia Job kuoli »vanhana, ja elämästä

kylläns saanut. 1 Mof. ,5 -. 8. l. 35: »?.

Jobin Kirjan loppu.

Psalt arit
Niinkuin Kristikunnan tarpet owat moninaiset/ niin owat myös

Psaltarisa moninaiset Psalmit.
SM:

huutamat owat Opetus Psalmit; joista
opetan Jumalaa oikein tundeman, Psal. 67.

yz. 96. 114. 136. 145. Jumalan Poikaa, Psal. 2.
45. 72. Pyhää Henge, Psal. 33. v. 5. 104. 139.
143.

Kristuxen Pcrsonata »a wirkaa. Pappeutta ja Wal-
dakundaa, Psal. 2.19. 29. 45» 67. 72. 89. 93. 95»
96. 97. no. 113. 117.

Muutamat opcttawat,Kristuxen piinasta: Psal. 22.
Zi. 69.88.118. Nousemisesta kuolluista, Psal 3.16.
18.32 86.110. taiwaseen astumisesta, Ps. 8. 47.68.

Luomisesta, Ps. 34. 97. 138. Laista ja Juma-
lan sanasta, Psal. 1. 19. 119.Synnistä ja kuolemasta, Psal. 14. 25. 32. 51. 53.yo. 13a.

Ewangeliumisia ja syndein andexi andamisesta,
Psal. 25.32. 51.'123. 132.Uskosta Kristuxen päälle, Psal. 2. 4. 31. 42. 62.
78. 91. 145.

Hywistä töistä ja oikiasta Jumalan palweluxesta,
Psal. 52. «i. 1.2.116.

Esiwallasta, Psal. iz. 20. 21. 82.101.144. Per»henisännista, Psal. 127. 128.
Olkiasta katumuxesta ja parannuxesta opcttawat

meitä seitzemän Katumns Psalmia, Psal. 6. 32. 38.
51. iQ2. ,32. 143.

Kasten Sakrameutistä. Psal. 29.HERran Ehtolisesta, Psal. m. Jumalan seura-kunnasta jagarna wirasta, Psal. l. 16. 29. 48.52.
84. <)2. 96.»

Nousemisesta kuolluista ja ijankaittisesta elämästä,
«l. 16. 22. 27n0.Muutamat owat Kiitos Psalmit, lumalata>e»»en jumalalllsten hywäin töidens edestä.

Kaikkein kappalitten luomisen edestä, Psal. 10,4.
136.139.

Syndein andexi saamisen ja hengellisten lahjain e-
destä, Psal. 34. 103. m. 116.145.146. Että hän
hänen seurakundansa, ja jumaliset autta »vaarasta, Ps.
9.18. 23. 33. 34. 46. 66. 92. 127. 118. 124. 125»
129. Sairaudesta, Psal. 6. go.

Hywäin tekoin edestä; jotka Israelin lapsille tapah-
tunet olit, Psal. 78.126. 114. 136.

Metzian waldakunnan ja Ewangeliumin tunnon, ja
hänen seurakundansa warjeluxen edestä, Psal. 45.47»
98. 120. iiB. 138. 145.146. 148. 149.

Maan hedelmän edestä, Psal. «5. 35.
Muutamat owat Riemulaulut:

Kristuxen »voitosta, Psal. 68. i 18.149. Morsia-
mesta, Psal. 45.

Joisa Jumalan laupius ylisietän. Psal. lyz. Yh-
teys, Psal. 133. Awioskästy, Psal. 128.

Muutamat owat myös Lohdutus Psalmit:
Jumalan wihaa ja oman tunnon waiwaa wastan,

Psal. 3. 6. 13. 31. 38. 42. 43. 77.123.116.
Pahain waiiwa wastan, Psal. 52. 55. 56. 62.
Sairautta ja luolemata wastan, Psal. 6. 30. 31.

32. 38. 3?. 79> 92. 91. 127. i2i.
Kosta jumaliset sortan julmilda wiehamiehilda, ja

wäHrildä opettailda, Psal. 9.10. n. 12. 52. 58. 63.
79. 121.

Ristiä ja surua wastan , Psal. 37. 39> 49< 73<
On Myös mondaRukous Psalmia, rukoil-

la lumalata.
Syndein andexi saamisen edestä, Psal. 6. 25. 32.

42.51. 122. 132.143-
Warjeluxen edestä Tyranileisia, wääristH opettaisi
Ffff3 ta
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