iz.

tärtä.

Luk.

Kirja.
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Ia hän sai seitzemän poikaa ja kolme ty- dän Isäns andoi heille perimisen, heidän wel-

42.

14. Ia kutzui ensimmäisen (2) nimen Janina, toisen Ketzia, ja kolmannen Kerenhaput.

jeinsä kansi».

16. Ia Job eli sitte sata ja neljäkymmendä
wuotta ; niin että hän sai nähdä lapsensa ja

lastens lapset" haman neljändeen polween.
l» nimittäin tyttäristänsä.
San. l. 17: 6.
löytty
waimoja
ei
niin
kaunita
kaike15. Ia
kuoli »vanhana, ja elämästä
17maasi»,
tyttäret
Ia
Job
kuin
olit: Ia hei- kylläns
Jobin
sa
1 Mof. ,5 8.
l. 35: »?.
saanut.
Kirjan
loppu.
Jobin
*

-.

Psalt
Niinkuin Kristikunnan

arit

moninaiset/ niin
Psaltarisa moninaiset Psalmit.
tarpet owat

owat myös

SM:

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 Waldakundaa, Psal. 2.19. 29. 45» 67. 72. 89. 93. 95»
96. 97. no. 113. 117.
Muutamat opcttawat, Kristuxen piinasta: Psal. 22.

huutamat

Kaikkein kappalitten luomisen edestä, Psal.
136.139.

10,4.

Syndein andexi saamisen ja hengellisten lahjain edestä, 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.
69.88.118. Nousemisesta kuolluista, Psal 3.16.
Metzian waldakunnan ja Ewangeliumin tunnon, ja
18.32 86.110. taiwaseen astumisesta, Ps. 8. 47.68. hänen seurakundansa warjeluxen edestä, Psal. 45.47»
Luomisesta, Ps. 34. 97.
138. Laista ja Juma- 98. 120. iiB. 138. 145.146. 148. 149.
lan sanasta, Psal. 1. 19. 119.
Maan hedelmän edestä, Psal. «5. 35.
Synnistä ja kuolemasta, Psal. 14. 25. 32. 51. 53.
Muutamat owat Riemulaulut:
yo. 13a.
Kristuxen »voitosta, Psal. 68. i 18.149. MorsiaEwangeliumisia ja syndein andexi andamisesta,
mesta, Psal. 45.
Psal. 25.32. 51.'123. 132.
Joisa Jumalan laupius ylisietän. Psal. lyz. Yhpäälle,
Uskosta Kristuxen
Psal. 2. 4. 31. 42. 62.
Zi.

78. 91. 145.
Hywistä töistä ja

Psal. 133. Awioskästy, Psal. 128.
Muutamat owat myös Lohdutus Psalmit:

teys,

oikiasta Jumalan

palweluxesta,

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.

ja oman tunnon waiwaa wastan,
6.
3.
13.
31.
38.
42. 43. 77.123.116.
Psal.
Pahain waiiwa wastan, Psal. 52. 55. 56. 62.
Sairautta ja luolemata wastan, Psal. 6. 30. 31.
32. 38. 3?. 79> 92. 91. 127. i2i.

kunnasta jagarna wirasta, Psal. l. 16. 29. 48.52.
84. <)2. 96.»
Nousemisesta kuolluista ja ijankaittisesta elämästä,

Ristiä ja surua wastan Psal. 37. 39> 49< 73<
On Myös monda Rukous Psalmia, rukoil-

Psal.

HERran Ehtolisesta, Psal. m. Jumalan

«l. 16. 22. 27n0.

seura-

Muutamat owat Kiitos Psalmit, lumalata
>e»»en jumalalllsten hywäin töidens edestä.

Jumalan wihaa

Kosta jumaliset sortan julmilda wiehamiehilda, ja
wäHrildä opettailda, Psal. 9.10. n. 12. 52. 58. 63.
79. 121.

,

la lumalata.

Syndein andexi saamisen edestä, Psal. 6. 25. 32.
42.51. 122. 132.143Warjeluxen edestä Tyranileisia, wääristH opettaisi

Ffff3

ta

593

Psaltari.

Psal. z. 7.10.11. 12.
Kirkko»»» ja Skouluin »vihamiehiä j« häwlttäitä wastan, Psal. 74. 79. 82. 83. 124. 137.
Pelasiuxesta »vaaroista, Psal. 3. 4.13. 31. 41. 56.
5?. 58. 5?. 72. ?i'B6.
Sairaudesta, Psal. 6. 38.

ta ja kaikista wihamiehiftä,

36. 44.

17. 26. 27. 28. 35.

55. 122. 142.

Esiwallan ja mailmallisen hallituxen edestä, Psal. 20
Yhteisen rauhan edestä, Psal. 60. 85.
Wanhalla ijällä ja lopulla, Psal. 7,. 92.
Kristuxen rukous ristin päällä, Psal. 22. 31.

21. 60. 61.

,<,

"'

40. 41. 55. 69. 88.

Hymän lopun edestä, 39. 90.

1. psalmi.
ia päämiehet keffenäns neuwoa pitäwät'
ja hänen woideltuansa wastan.
HERraa
esipuhe ja
Lama psalmi on
lyhyinen sisälle pito; josa kirjoitetan: 1 JuPf. 45: 8.
Es. 61: 1.
käytös
ja
n.
onni.
3.
malisten
Jumalattomain
Katkaiffamme heidän sitensä; ja heittäonneloin tila.
kam meistämme pois heidän köytensä.
«n j«ka ci waella jumawrJer. 2: 20.
1.

'

romirtett

seneuwosa; eikä

siiso <yn-

neisten riellä*, eikä istu kusa pilkka-

jar isiuwar. f

l. 4: 14.
2.

*

San. l.

10.

-Z- Ps.

26: 4: 5.
2 Pctr. 3: 3.

,

Kor.

l. 3:

31.
6: 14, »c.

HERran Lätta ;

Waan rakasta

ja ajat-

eaiwas asu, naura heitä:
c.H»M"tsa
pilkkai'"/"
HERra
hettä.
Ps. ,7:
San. l. 1:26.
Ps. 59:9l. 3:24.
5. Kerran hän puhu heille wihoisansa; ja
hirmuisudesans peljättä heitä.
~.

11. 6.

Mutta minä asetin minun Kuningani,

Zioniin minun pyhälle »vuorelleni.
hänen Lakiansa päiwät ja yöt.
Jos. i: 8. Ps. '19: 55, 62. Syr. 14: 20, 21. Ps. 45: 7. Ps. 89: 28. Ps. 9;: I. Ps. no l.
tahdon saarnata senkaltaisesta sääZ. Hän on niinkuin istutettu puu*wesiojain
tykönä; joka hedelmäns anda ajallansa, ja dystä, josta HERra minulle sanoi: Sinä oler minun poikani, ranäpäna minä sinun
hänen lehtens ci warise, ja taitti menesty mi- ftnnycin.
Ap.T. 13: 33. Ebr. 1:5. l. 5: 5.
,3,
tä hän tete.
Es. 6c>: 21.
Ps. 92:

tele

:

*

l. 61:

«.

Icr. 17:

;.

8.

8. Ano minulda, niin minä annan pakanat

sinun perinnöxes; ja mailman äret omaxes.
»vaan
Ps. 22: 28. Ps. 72:8. Zok. 9^lo.
2i:
l.
9. Sinun pitä särkemän heitä rautaisella
Job. 18. Ps. 35: 5- Es. 17: 13.
29: 5.
waldikalla';
ja niinkuin sawisen astian heitä
Jer. 13: 24.
Hos. 13:3.
jumalattomat
ei
duomikestä
murendaman.s
Ilm. 2:27. l. 19:
5. Sentähden
ota; eikä synneiset wanhurffasten seuraa.
-Z-Es.zo: 24.
111. 10. Nyt te Kuningat siis ymmärtäkät;
6. Sillä HENra tietä* wanhurffasten tien;
ja te maan Duomarit andakat teitänne kuritmutta jumalattomitten tie hukku.
Mutta jumalattomat ei ole niin;
niinkuin akana, jonga tuuli hajottele.

11. 4.

'

,^.

San. l.

2:

8.

Mal. 3:

16.

2

Tim. 2:19.

ta.

Wiis. 1:

I.

Palwelkat HERraa pelwosa;

ja iloitkat wapistuxesa.
Phil. 2:1,.
Läsa on. 1. tLnnustus Rristuren waldakun12. Andakat suuta Pojalle, ettei hän wihasnasta, ja sen wastanseisoitten rangaistnxesta. 11. tuisi, ja te hukkuisitte tiellä sillä hänen »vihankristuxen prophetaUisesta papillisesta ja Ru- sa sytty pian. Mutta autuat owat kaikki ne
ningallisestawirasta. m. Neuwo käänds,myxeen
jotka häneen ustaldawat.
Ps. ,4: 9.
Rristuxen tygö.
30:
18.
Es.
Jer.
17: 7.
ipakanat kiukuitzewat; ja Kansat tur2.

psalmi.

11.

:

Hftixihia ajattelemat?
-»"»'

2.

psalmi.

3.
Ap. 3.4:25.
i. Dawid walitta wihollistensa
Maan Kuningat hangitzewat heitänsä, Rohwaise iyianla «fialluxella I,'

P5.99:

i.

Psalteri.
Rukoile edespäin armoa. Lama psalmi on myös
ulosmalaus Rristuxen karsimiseen.
i. Dawidin Psalmi, koffa hän pakeni poi2 Sam. 15: 16.
kaansa Absalomia.
kuinga monda on minulHERra,
i-2-HAoi
<"s la »vihollista? ja niin usiat kartawat
minua wastan.
Ps. 3«: «,, 21. Ps. 56: 3.
puhu
minun
Moni
sielustani: ei ole hänelz.
lä apua* lumulan tykönä, Sela!
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wokat HERran päälle.
Rom.

iii.

7. Moni

'

Ps.

51:

«.

12: 1.

sano:

tuta osotais meille hy-

wää? mutta nosta sinä HERra meidän päälleni sinun tastvois paiste.
4 Mos. 6:26.

Ps. B°!4.
Sinä ilahutat minun sydämeni; ehkä
muilla on jywiä ja wiinaa kyllä. Ps. 17: 14.
9. Mina makan ja lewän juuri rauhasa; silSam. 16: 7, 8.
lä sinä HERra yrinäns autat minua turwas
tilpeasumaan.
Ps3-' 6.
11.4. Mutta sinä HERra olet minun
8.

2

ni; jota minun kunniaan saatat, ja minun
pääni kohennat.
Ps. ,8:

5. psalmi.
ja
HERraa;
hän
5. Aneliani minä huudan
n.
i. Dawidin rukous anien kuulemisesta,
tuule minua pyhästä muoreistansa*, Sela!
Lodistus, että jumalattomat tulewat lumalalPs. 121: 1.
da hyljätyxi; mutta Jumaliset owat HERralle
6. Minä makan, ja nukun: minä heran otolliset.
myös; sillä HERra tuke minua.
Ps. 4- 9. i. Dawidin Psalmi, edelläweisajälle, perikymmendä
pelkä
minä
Kan- misestä.
En
tuhatta
7.
; jotka minua piirittäwät.
27:
ota minun sanani korwiis: ha>
Ps.
soista
m. 8- Nouse HERra, ja auta minua, miwaitze minun puheni.
Ps. 17: 1.
nun Jumalani! sillä sinä lyöt kaikkia minun
3. Ota waari minun huudostani, minun
»vihollisiani poskelle: Sinä murennat jumalat- Kuningani ja minun Jumalani; sillä sinua
tomain hambat.
minä rukoilen.
Ps. 58: 7.
9. HERran tykönä apu löytän *: sinun Kan4. HENra kuuldele warhain minun ändä1sas päälle on sinunsiunauxes, Sela! 'E 5.43:1- ni: warhain hangitzen minä itzeni sinun tygös,
*

*

~

*

ja siitä otan waarin.

4. psalmi.

Dawid rukoile Jumalalda apua tustasansa.
il, Neuwo
wastanstisoitansa käändymyxeen. m.
Ilahutta iyiänsa Jumalan lemmellä.

P5.6,:2,7.
jolle
ole
Jumala,
Sillä er sinä
jumalaroin meno kelpa: joka paha on, ei se
11. 5.

pysy e.desäs.

6. Öykkärit ei pysy

se

sinun silmäisedesä: kaiksinä »vihat.
leilla.
7. Sinä kadotat walhetteliat: HERra kaukuule minua minun tvanhurs- histu murhatta ja wiekkaita.
Ps. 55: 24.
kaudeni* Jumala, joka minua lohdu8. Mutta minä menen sinun huonesees sinun
tat ahdisturesani ole minulle armollinen, ja suuresi» laupiudesas; ja kumarran sinun pykuule minun rukouxeni.
hään Templiis päin, sinun pelwosas.
Ps. 2.
11.3. Te uliat miehet, ' kuinga kauwan pitä
9. HERra saata minua wanhurffaudesas,
minun kunniani pilkattaman? mixi te rakastat- minun wihollisteni tähden: ojenna sinun ties
te turhutta, ja kysyttä walhetta? Sela!
minun eteeni.
Ps. 27: n.
io. Sillä heidän suusans ei ole mitan totut4. Niin tundekat että HERra wis pyhans*
ihmellisesti: HERra kuule, kosta minä händä ta, heidän sisällyxens on sydämen kipu: heidän
rukoilen.
kitans on awoin hauta", ja heidän kielillänsä
Ps. 86: 2.
te
älkät
syndiä
wihajtutte,
5. Jos
niin
teh- he liehakoitzewat. "Jer. 5:16. Rom. 3: ,3.
kö*: puhukat sydamisänne, teidän wuoteisan11. Nuhtele heitä Jumala, että he langeisit
ne, ja odottakat Sela!
Eph, 4: 26.
heidän ajatuxistansi»: syoxä heitä ulos heidän
6. Uhratkat wanhurssauden uhria*; ja toi- suurten ylitzekäymistens tahdin; sillä he owar
12. Iloitsinulle wastahakoiset.
1.

Dawidin Psalmi, edelläweisajalls kande-

"»

:

*

*

,

>?:

kia pahantekiöitä

Psalteri.
jotka sinuun ussaldawah wanhurstauteen, joka jumalanomat rankaiseja kiittä Jumalala.
ijankaikkisest;
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12. Iloitkan kaikki
sillä sina
anna heidän riemuita
i. Dawidin wiattomus, josta hän HERwarjelet heitä: iloitkan ne sinusa', jotka sinun
ralle weisais, Kusin" leminin pojan sanan
Es. 65: 13.
nimeäs rakastamat.
H Sam. 16: 7.
iz. Sillä sinaHEßra siunat wanhurffaita: tähden.
HERra minun Jumalani, misinä kaunistat heitä armollas niinkuin kilwel- 1.
nä uffallan: auta minua kaikista milä.
'Ps. 103:4.
nun »vainollisistani, ja pelasta minua.
6. psalmi.
3. Ettei he repisi minun sieluani niinkuin ja«
1. Dawid rukoile ahdiftuxen ja omantunnon lopeura; ja särkisi ilman holhojata.
waiwan alla, armoliewitvfta. n Makuutta
4. HERra minun Jumalani, jos minä sen
iyiänsä rukouxen kuulemisesta, ja kerska wihol- tein, ja jos »väärys on minun käsisäni.
lisiänsä wastan.
5. Jos minä pahalla kostanut olen niille,
jotka minun kansani rauhasa elit; waan minä
i. Dawidin Psalmi, edellaweisajalle kahiMa K. 15:
,
olen niitä pelastanut, jotka ilman syytä minua
dexalla kielellä.
1 Sam. 24:5.
1.2. 5>i HERra, älä rangaise minua wcha- »vihaisit.
sas; ja älä minua julmudesas kurita. 6. Niin wainokkan minun »viholliseni minun
Hes. 5: /s.
Jer. 1°: si.
sieluani ja sen käsittäkön, ja maahan poljesielPs. 3«
m»armollinen,
kan minun elämäni; ja painakan minun kunsillä
3. HERra ole minuUe
minua,
paranna
M niani tomuun *, Sela !
Job. 16: is.
HERra
na olen heitto:
s:
4.
l. zc,: 19. Ps. 44: 26.
peljästynet.
Job.
minun luun» owat
H. 7. Nouse HERra wihasas, korota siEs. 32:17.
Ps.l3:-,3.
sangen
towm
on
ylitze minun wihollisteni hirmuisuden',
hämnuas
4. Ia minun sieluni
mästynyt, woi sinä HERra, kuinga kauwan ! heräjä minun puoleeni; sillä sinä olet kästenyt
pelasta mi- oikeuden, f
Ps. i;8.-7. I°' Sam. s: 21.
5. Käännä sinuas HERra, ja
hywydes
minua
tähden.
auta
sinun
8.
Että
nun sieluni;
Kansat kokonnuisit jällens sinun ty6. Sillä ei kuolemasa kengän muista sinua, gös; ja tule hiedan tähtens taas ylös.
Ps. 3°:
kuka tiiltä sinua tuonelasi» ?
9. HERra on Kansain Duomari': duo38: 18, 19. mitze HERra minua, minun wanhursiaudeni
Es
!!, «.
115:
17.
88:
Ps.
Ps.
mi- ja wakudeni jälken.
Ps. 94: 2.
7. Minä olen niin wäsynyt huokauxista:
io. Loppukon jumalattomitten pahus, ja
nä uitan minun wuoteni yli yötä, ja kastan
Kolho wanhurssaita; sillä sinä »vanhurskas Juminun leposiani kyynelilläni.
8 Minun muotoni on muuttunut murhesta, mala tutkit sydämet ja munastuut.
ja o»l wanhennut: sillä minä ahdistetan taikil- 1 Sam. 16: 7. Jer. n: 20. l. 17:10. l. 20: i«.
11. Minun kilpeni on Jumalan tykönä; joda puolilda.
teklät*;
pahom
kaikki
ka wagat sydämet autta.
n. 9. Eritkät mimsta
minun
itkuni.
12. Jumala on oikia Duomari'; ja Jumasillä HERra tuule
«/.
l.
joka jokapäiwa uhka.
Luk.
13:
-5:
41.
la
Ps. 5»: v.'
Match. 7:23.
mkouxeni;
palaja,
minun
minun
Ellei
kuule
niin
on miekkans
hän
io HERra
he
13.
ja tarjännittänyt,
ja
joutzens
otta
teroittanut',
wastan
anomistni HERra
häplän,
Mof.;,:
minun
saakon
koitta.
s
41.
wlhoUlsem
11. Kaikki
14. Ia on pannut sen päälle surman nuoja suuresti peljätettäkön: käändytön takaperin,
kadot«z: 17.
let ", hän on walmistanm
nopiasti l>äwäistäkön.
*

*

*

«».

:

«-

*

.

~

*

*

«.

,

*

*

'

wasamansa

M

7. pjalmi.

tamaan.
*Ps. 21: i,.
15. Katzo, hänellä on pahaa
wastan, ja on onnettomutta rasias, mutta

i. Dawid rukoile wainollisianfa
«sotta wiattowudensa. v. Lurwa Jumalan puuttumisen. I°b< ls<-,5.

mielesä: hän
hän synnyttä
T)).!-. l. <»y:^.
i 6. Hän

16.

Hän kaiwoi haudan

kaatunut siihen kuoppaan
nyt.

Ps

9

-

16.

Sam.

,

Ps. 57:

ja walmisti; ja on

jonga
7.

hän

oli teh-

San. l. 26: 27.

10: 8.
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Psaltari.

Dawidin Psalmi, kaunista nuorudesta,
i Sam. 17: 50.
kiitän
HERraa kaikesta sydamesi.2.HHinä
"»täni '; ja luettelen kaikki sinun ihi.

edelläweisajalle.

Eph. 5: 19. -i- Ps.«B.- 17.
17. Hänen onnettomudensi» pitä hänen pääns mes. f
3. Minä iloitzen ja riemuitzen sinusa ja weipäälle tuleman; ja hänen wäärydensä pitä häsan kiitosta sinun nimelles, sinä kaikkein ylimnen pääns laelle langeman.
18. Minä kiitän HERraa hänen wanhur- mäinen.
ylimmäisen
4. Ettäs minun »viholliseni olet ajanut takaffaudensa tähden; ja kunnioitan
perin
Ps. 35.28.
he langeisit ja hukuit sinun etees.
HERran nime.
1 Sam. 17: 52.
San. l. 21: ;i.
8. psalmi.
Sillä
saatat
minun
oikeudeni ja asiasinä
5.
Ennustus, i Kristuxen waldakunnan lewe» ni toimeen: sinä istuit istuimella wanhurjkaunemisestä. v. llkrinomattain Kristuxen alenda- den Duomari.
6. Sinä nuhtelet pakanoita *, ja kadotat
misen ja ylöndämisen tilasta.
edelläweisajalle
jumalattomat:
Sinäpyhit heidän nimens pois
Psalmi,
Githi1. Dawidin
ja ijankaikkisest.
aina
«4.1.
päälle.
zi.i.
Ps.
Ps.
Ps. 44.thin
meidän HERramme, kuinga ih7- Vihollisten häwityret owat lopetetut ijcu1.
on sinun nimes kaikesa maa- sesti; jaKaupungit sinä kukistit: heidän muisHfl mellinen
tonsa on heidän kansans kadonnut.
sa; joka panit kunnias taiwasten ylitze.
8- Mutta HENra pysy iankaikkisesti: hän
P5.113:
peon
ja
walmistanut istuimensa duomioon.
imewäisten suusta
3. Nuorten lasten
duomitze maan piirin wanhursrustit sinä woiman, »vihoUistes tähden, ettäs 9. Ia hän
ja
kaudesa;
jakostajan
hallitze
Kansat oikein.
murennaisit.
wihollisen
Match. 21: 16.
P5.96.-Iz. P5.98.-9.
io. Ia HENra on köyhän turwa:
hän on
4. Sillä minä näen taiwat, sinun sormeis
turwa hädän aikana.
,7.teot; Kuun ja tähdet, jotkas »valmistit.
Ps. 29.
il. 5. Mikä on ihminen, ettäs händä muisPs i45-' n.
11. Sentähden he sinuun toiwowat, jotka
tat? eli ihmisen poika, ettäs händä etziffelet'?
2:
6.
Ebr.
sinun nimes tundewat; sillä et sinä niitä hylEngejä, jotka sinua, HERra, etziwät.
6. Sinä teit hänen wähä wähemmäxi
11. 12. Weisatkat HERralle joka
leitä; waan sinä kaunistat hänen kunnialla ja
Zionis a,c
julistakatKansoisa hänen tekonsa.'
2:7,
su:
Ebr.
kaunistuxella.
'Ps.l°7." ,
7. Sinä asetat hänen sinun käsitekois HENjoka
ala
Sillä
jalkains
olet
heittäse
kaikki
kosta werenwikoja, muista
hänen
13.
sinä
raxi:
köyhäin parkumista.
Ap.
eikä
heitä';
nyt.'
28.
3.2:36.
n
unhohda
Matth.
Eph. 1: 22. Phil. 2: 9.
i Kor. 15:27.
Ps. ns: is.
*

;

:

*

~

~

*

*

*

*

*

*

*

14. HERra ole minulle armollinen, katzo
8. Lambat ja kaikki karjat ; ja myös metzän
eläimet.
minun ahdistustani niildä jotka minua wiha9. Linnut taiwan alda, ja kalat meresä; ja »vat: sinä joka ylönnät minun surman pormitä meres waelda.
teista.
Job. ;8: 17. Es. ;8: I°, 16.
kuinga
minä
10. HERra meidän HERramme,
luettelisin kaikki sinun kiitoxes
15. Että
Zionin tytärten porteisa; ja iloitzisin sinun aihmellinen on sinun nimes kaikesa maasa!

wustas.

16. Pakanat owat »vajonnet siihen hautaan,
9. psalmi.
i. Kiitos pelastuxen edestä wihollisitda. n- jonga he »valmistit: heidän jalkans on käsitetK-hoitus tundemaan Jumalan armoa ja »van- ty siinä werkosa jonga he »viritit. Ps. 7: 16.
hurskautta.
Gagg
17. Niin
,
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11. Hän sano sydämesäns
17. Niin ymmärretän HERran tekemän oiJumala on häkeuden, kosta jumalatoin juuri omisi» kättens nen unhottanut; ja »verhonnut kastvons, ei hän
töisä käsitetän *: se on tutkisteldapa asia, Se- ikänäns näe. Ps. 7,: n. Ps. 94: 7.
11. 12. Nouse HERra, Jumala ylönnä käla .'
San. l. s 2,.
18. Josta jumalattomat palajaisit Helmet- tes; ja älä köyhää unhohda.
tiin; ja kaikki pakanat, jotka Jumalan un13. Mixi jumalatoin pilkka Jumalata, ja
sydämesäns: et sinä siitä tottele?
hohtawat.
sano
köyhää peräti unhohda ; ja
Hcs. 8: 12.
19. Sillä ei
radollisten toilvo ei huku ijankaikkisesti.
14. Katzo siis sillä sinä näet tuffa ja surut,
köyhä itzens luotta,
sejaon sinuun käsisäs: sinunholhoja
Ps. 12: 6.
ettei
walolet
20. Nouse HERra,
sinä orwoilasten
ihminen sais
daa; anna kaikki pakanat edesäs d»wmitta
15. Särje jumalattoman käsiwarsi; ja etzi
pahan jumalattomutta, niin ettei sitä enä
21. HERra anna heille opettaja, että pakalöyttäisi.
nat tundisit itzens ihmisixi, Sela!
Ps 36: 37.
16. HERra on Kuningas aina ja ijankaik10. psalmi.
kisesti *, pakanat pitä häwiämän hänen maasi. Jumalattomain pahus ja ylpeys Jumalisia tansa.
Ps. 29: ic>.
n Jumalan lasten rukous jumalattowastanpahuutta
17. Köyhäin halailen sinä HERra kuulet:
main
wastan.
heidän sydämensä sinä wahwistat, että sinun
korwas
siitä otta waarin.
ja
kaukana
seisot;
niin
HERra
Lizocxixis ajalla
18. Ettäs oikeuden saatat orwoille ja köyhiltuffan
sinus peität?
2. Plpeydesänsä jumalatoin »vaino köyhää*: le; ettei ihminen enä ylpeile heitä wastan maan
kasitettäkön he heidän juomiansa, joita he a- päällä.
jattelewat.
Ps. 37.' iH.
ii. psalmi.
jumalatoin
itze kerffa omaa mieli3. Sillä
i
ja
itzens,
Jumalan lasten rohwaistus maailman kawaldaansa: ahne siunaile
»vihoitta
walutta ja wainoa wastan. n. Ustallus lun,aHERran.
-lan tasaiseen wanhurstauteen.
4. Jumalaloin on korja ja »vihainen, ettei
Dawidin Psalmi, edelläweisajalle
hän ketän tottele: ei hän Jumalata olewangan
2i
1.1.
minä uffallan kuinga te sa14.
wule<
Job.
HERraa»
menestywät
joka
minun
aika,
tiens
notte
sielulleni, että hän lennäis
sinun
Hänen
5.
duSmios on kaukana hänestä: hän ylpeile kaik- niinkuin lindu teidän wuorildanne?
i Sain. 26: 20.
kein wihollistms edesä.
2. Sillä katzos, jumalattomat jännittämät
6. Sillä hän puhu sydämesäns : en minä ikänäns kukisteta, eikä sukukunnasta sukukundaan jouhen, ja panemat nuolensa janden päälle;
:

*

:

:

.

'

*

'

:

hätäole.

.

:

.

7. Jonga suu on täynäns kirouxia *, kawaluttä ja wiettelystä: hänen kielens saatta waiRom. 3: 14.
wan ia työn.
wsijy
ja
kartanoisa murhataistu
.MHän
xens
sala wiatoinda: hänen silmänsä pala köyhän puoleen.wäijy niinkuin Jalopeura luosala
9. Hän
lasalisi»', hän wäijy radollista käsittäxens: ja
HM käsittä hänen, kosta l)än temma sen werk*

,

Ps. 1?: 12.
paistaja polke alas, ja sysä köy-

kvinftl.
!io. Hän
hän wäkiwallalla maahan.
*

10K

,9: 2.

salaisesti ammutaxensi» hurstaita.

Sillä he rikoit perustuxen: mitä wanhurskas taita toimitta?
Ps. 4: 7.
11. 4. HERra on hänen pyhäsä Templisän-,
sa *, HERran istuin on taiwaisi» f: hänensilmäns ottalvat waarin, ja hänen silmäns lam
3.

dat koettelemat ihmisten lapsia.
'

5.

Hab. 2:

20.

-z- Ps. l>3:

5.

Es. 66:

I.

..

HERra koettele wanhurstasta: hänen sie-

luns wiha jumalatoinda, ja jotka wääryttä

rakastawat.
6. Hän anda sata

, f>

jumalattomain

päälle
pitkai-

*, ja antuulispäät
palkaxi.
da heille
*Ps »4°
8. Sillä HERra on wanhurffas, jarakasta »vanhurskautta; että hänen kastoonsa katzowat oikeutta.

pitkäisen leimauxia, tulda ja tulikiwe

-"-
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3. Kuinga kauwan minä neuwoa pidän sielusani? ja ahdistetan sydämesäni jokapäiwä?

kuinga kauwan minun

tviholliseni yldy minua

wastan?
4. Katzo siis ja kuule minua HERra minun
Jumalani xvalista minun silmäni er,
12. pftlMt.
minä
ren
kostan kuolemaan nukkuis.
i. Dawid walitta yhteisen jumalattomudenyEttei
minun »viholliseni sanois minä woi>
5.
liye. n wakuutta sorttuja Jumalan lapsia,
ja minun sortajani iloitzis, koffa
tm
hänen
awusta.
minä kombastun.
I. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle tah11. 6. Mutta minä turman sinun armoos,
dexalla kielellä.
sydämen
minun
ettäs niin mielelläs
owar wa- autat: minä riemuitze,
1. 2 Hsura HERra: silla
että hän miHERralle,
weisan
,

:

:

:

ja uskollisir oicvar har,
nulle niin hywästi teke.

ihmisten lasten siasa.
Mik. 7: 2.
3. Jokainen puhu lähimmäisensä kansa »valja opettamat eripurai-

war

hetta: he liehakoitzewat
sista sydämistä.

4. Katkoikkon HERra taitti ultotullaiset
huulet; ja ylpiästi puhutvcuset kielet.
5. Jotka sanowat meidän kielemme pitä
:

»voittaman,

meidän tule

puhua*: tuta mei-

dän HENramme on?f
11. 6.

Että

*

Ps.

73

-

«.

-z-2 Mos, 5: 2.
köyhät hälvitetän ja waiwaiset

Kirjoitetan

:

Ps.

s°

:

is.

14. fXalmi.
1. yhteinen
lii.

n. Sen tundemattomus.

siaxen perään.

ihmisten turmellus,
Ikäwöiyemys Me-

Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.

1.

1. Ayhmät sanowat sydämesäns: ei lumalata olettan: ei Hemilän kelpa, ja owat
ilkiät heidän menoisans, ei ole jota hywää teke.
Ps. 53: 2, »c. Hes. 2,: ;c,. Rom. 3:10.
*

*

2.

HERra katzoi taiwasta ihmisten

minä nousen, sano HENra: nähdäxensä,
malata.

jos joku ymmärräis eli

lapsia;

cheis,lu-

huokawat,
minä saatan awun*, että rohkiasti pitä opetet3. Mutta he owat kaikki poikennet pois, ja
taman.
Ps. 1°: 17.
kaikki
owat kelwottomat ei ole yxikän jota
7. HERran puhet owat tirktat, niinkuin hywää tete ei ainoatan.
selitetty hopia sawiastioisi», seitzemän kertaa
11. 4. Eikö siis kengän pahointekiöistä sitä
«Sam. ,2: 31. Ps. 18: 31.
toeteldu.
jotka minun Kansaani syömät* niinhawaitze?
Ps. 119: 140. San. l. ;o: 5.
leipää: waan ei he rutolle HERkuin
he
söisit
8. Sinä HERra kätke ne, ja »varjele meitä
*Mik.3:2, 3.
raa.
tästä sugusta ijankaikkisesti.
Siellä he kotvin pelkäisit: sillä Jumala
9. Sillä jokapaikka on jumalattomia täy- on5.
läsnä wanhurstasten sukua.
näns, kosta ns huonot ihmisten lasten seasa ko6.
Te hämäisitte köyhän neuwon: mutta
rotan.
Jumala on hänen turmansa.
13. psalmi.
Hl. 7. Oi, jos apu rulis Israelille Zi«Dawid walitta, kuin Jumala näkyis hänen nista! silla kosta HERra päästä fanaMn
hyljannexi.
nyt

*

:

,

,

li. Rukoillen iloiye, että Jumala
Aansims *, niin
on kuitengin mieluinen auttamaan. Lama tai- riemuiye.
tan myös Kristupen karsimiseen sowitetta-

'

1.

Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
kauwans HERra peräti tahdot
minua unhotta? kuinga kauwans pei-

Matth.

i.

"

*

'

Ps. 6: 4. Ps.

27: 9.

1:

iloiye,

53 -7.

Hab.

za Israel
2:

z.

21.

15. psalmi.

1. 2. Kuinga

tät kasivos minusta?

Jakob

Ps.

ii

Rvsymys Jumalan Seurakunnan jäsenistä,
niiden kaytöxestä ja onnesta.

Gggg 2
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owat minua yöllä kurittanet.
Dawidin Psalmi,
majasas?
kuka asu sinun
8. Minä pidän aina HERran kasivoni edeeli tvpysywäinen
pyhällä
sä
sillä hän on minun oikialla puolellani, senka on
wuosinun
Ap. T. H Hs.
rellas?
en minä horju.
tähden
P5.24: 3.
11. 2. Joka waelda »vatana, ja teke oikeuEs 50: 7, 3.
den; ja puhu totuden sydämestänsä.
9. Sentähden minun sydämeni riemuitze, ja
minun kunniani on iloinen, ja minun lihan leEs. 33:15, 16. Eph. 4:25.
wä tonvosi».
Ps. 31: 8.
3. Joka ei kielelläns panettele, eikä lähim10. Sillä er h>stjä sinä minun sieluani
mäisens mitan pahaa tee; ja ei häwäise lähimhelwensä; eikä jalli sinun
nakewan
mäistänsä.
Ap. T.
l. 13: 3s.
ylön
jumalattomat
31.
*, waan turmellusta.
4. Joka
tatzo
11. Sinä osotat minulle elämän tien, simm
kunnioitze lumalata pelkäwäisiä: joka lähim(a)
ja
l.
pitä.
San. 29: 27. kastvos edes on täydellinen ilo ja riemullinen
mäisellens wanno
(l») Muutamat selittämät tämän näin: joka wanmeno oikialla kädelläs ijankaikkisesti.
no wcchingoxensa. Toiset taas: joka wanno juPs. Hi: 7. Ebr. 8: 1.
malattomalle.
5. Joka ei anna rahaansa korwolle *, ja ei
17. psalmi.
ota lahjoja f wiatoinda wastan. Joka näin
l. Dawid halaja Jumalalda edeswastausta
teke, ei hän horjahda ijankaikkisesti.
wiattomudesansa, ja pyspwaisyyttä wakuudesa.
Mof. HH: H5. 3 Mof. H 5:36. 5 Mos. 23: 19. n. Rukoile warjelusta wihollisiansa wastan, osottaden toiwonsa wahwudent H Mos. H3: 8. 5 Mos. ,6: 19. Es. s: -31.

i-

:

'

:

-:

,

»

*

2

i.

16. psalmi.
Ennustus Kristuxesta.

1

i.

Kuinga

hän puhu

taiwallisen Isänsä kansa ansionsa tarkoituresta
ja osallisudesta. n. Kiittä awun edestä ja iloiye kärsimisensä päälleseurawaisen suloisuden yliize.
i. Dawidin kullainen kappale.
I. «Nätte minua Jumala: sillä minä uskallan
Ebr. H: 13.
"»-sinuun..

Dawidin rukous,

«Nuule HERra oikeutta, hawaitze minun
"V huutoni, ota waari minun rutouxesta-

wiettasta suusta lähde.
Ps. 66: 18, 19.

ni; jota ei

,

2.

Puhu sinä minun asiasani;

mäs tatzotan oikeutta.

P 5.26:

ja

sinun sil-

1.

koettelet minun sydämeni, ja etzisz. Sinäyöllä,
ja tutkit minua*, ja et mitan

kelet

sitä

löydä: minä olen aikoinut, ettei minun suuni
2. Sinä (a) olet HERralle sanonut: sinä misäkän riko. f
Ps. ,39 -1. t Ps. 3? -2.
»varjelen
olet minun HERrani: minun hywätyöni ei oMinä
minuni
sinun huuldes sa4.
le sinun tähtes.
O ) nimittäin: minun sieluni. noisi», ihmisten töistä, murhajan tiellä.
3. Waan pyhäin tähden jotta maan päällä
5. Hallitze minun käyndöni polguilles; ettei
'

mtnun askeleni liukahdais. Ps. 18: 37.
11. 6. Minä huudan sinua, ettäs Jumala
minua kuulisit: kallista korwas minun puoleeni, kuule minun puheni.
7. Osota sinun ihmelliset hylvydes, sinä niiden »vapahtaja, jotka sinuun uffaldawat niitä wastan, jotka sinun oikia kättäs wastan
perimiseni.
panet
minun
osani: sinä tähdelle
owat.
6. Arpa langeis minulle taunimmisa: minä
8. Warjele minua niinkuin silmä terää':
perimisen
jalon
minua siipeis warjon alla. s
suojele
olen
saanut.
11. 7. Minä kiitän HERraa, joka minua
"Zak. 2:8.
t Ps 57- 2.
owat; ja kunniallisten tähden*, joisi» kaikki
Ebr. H: ic>.
minun mielisuosioni on.
jälken
jotka
riendäwät, niilMutta
toisen
4.
lä pitä suuri sydämen tipu oleman: en minä
uhra heidän juomauhriansa merestä, engä mainitze heidän nimiäns suu»ani.
5. Mutta HERra on minun tawarani ja

on neuwonut; niin myös minun

munaskuuni

/

;

9.

Jumalattomista, jotta minua

häwittäwät;
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wat; niinun wihollisistani, jotka minun sie7. AhdistlZxesani minä auxeni huudan HERja minun Jumalani tygö minä huudan;
raa,
7.
piirittäwät.
Ps.
63:
luani
niin hän kuule minun aneni Templistänsa, ja
ic>. Heidän lihawans yhtä pitämät: he puminun huutoni hänen edesäns tule hänen korsuullans ylpiästi.
Ps. 73: 7.
humatKuhunga
me menemme, niin he meitä munsa.
11.
piirittäwät: siihen he silmäns tarkoittamat 11.8. Maa liikkui ja wapisi, ja »vuorten pemeitä kukistarensa maahan. 1 Sam. 23: 26. rustuxet liikuit: he wärisir, kosta hän «ihas2 Mos. 19: 18.
12. Niinkuin Jalopeura saalista himoitze; tui.
»väijy.
Jalopeura
joka
nuori
Sawu
niinkuin
luolasta
9.
suihi hänen sieramistansa, ja kuluttama
ennätä
kasvoontuli
HERra,
hänen
hänen suustansa; niin että hiilet
13. Nouse
sa, ja polje händä: »vapahda minun sielun siitä sytyit.
io. Hän notkisti taiwat ja astui alas: ja
miekallas jumalattomista.
syngiä
pimeys ol< hänen jalkains alla.
kädelläs
täihmisistä,
HERra,
Sinun
14.
ii. Hän astui Kerubimin päälle ja lensi; ja
män mailman ihmisistä, joiden osa on tasa
elämäsä*, ja joiden watzan sinä täytät tawa- hän lensi tuulen sulkain päällä.
12. Hän pani pimeyden majans ymbärilla,
rallas: heidän lapsens rawitan, ja he jättäja
Luk.
16:
lapsukaisillensa.
josa hän lymys* oli.
wät tähtens
2s.
mustat paxuc
Es. 45: is.
15. Mutta minä saan nähdä sinun kasivos
wanhurstaudesa: minä rawitan herättyäni si13. Kirkkaudesta hänen edesäns hajoisit pilwet, rakeilla ja leimauxilla.
nun kulvas jälken.*
Job. 19: 26, 27.
1
Kor.
12.
i
2.
3:
13:
loh.
14- Ia HERra jytisti taiwaisa, ylimmäiloh. 17: 24.
nen andoi pauhinansa, rakeilla ja leimauxilla.
18. Psalmi.
is. Hän ambuis nuotens* ja hajotti heitä:
i. Dawid kiittä Jumalata awun ja rukouxen hän issi kowat leimauxet, ja peljätti heitä.
kuulemisen edestä, n Juttele sen awun muo*Ps. 148:8.
toa, m Osotta Jumalan olewan wakain puo16. Ia niin ilmestyit »vetten kuljut, ja maan
len pitäjän, iv. Gpetta oikian muodon wiholli-

*

*

'

silda

woittoa

perustuxet ilmannuit,
sinun kowasta
saada. v. Ennusta Kristuxen nuhtelemisestas, ja sinun sierames
hengen pu-

woitosta.
1. Edelläweisajalle, Dawidin HERran
palwelian Psalmi, jokaHERralle nämät »veisun sanat puhui, sinä päiwänä, jona HERra hänen »vapahti kaikkein »vihollistens käsistä,
ja Saulin käsistä.
.
Sam.
1. l>a hän sanoi: Minä rakastan sydämestäni
sinua HERra, minun »voimani.
3. HERra minun kallioni, minun linnani
ja minun »vapahtajani: minun Jumalani on
minun mahani, johon minä turman: minun
kilpeni, ja minun autuudeni sarwi, ja minun
lvarjeluxeni. Ps 3: 4. Ps. 144: 2. Ebr. 2: ,3.
*

,

«:

4. Minä kiitän ja auxeni huudan HERraa;
niin mina wapahdetan wihollisistani.
5. Sillä kuoleman sitet owat käärinet minun ymbäri; ja Belialin ojat peljätit minun.
Ps. 116: 3.
6. Helwetin sitet kiedoit minun: kuoleman
paulat ennätit minun.

halluxesta.

>

17. Hän lähetti korkeudesta ja otti minun, ja weti minun ulos suurista mesistä.
18. Hän wapahti minun* »voimallisista »vihollisistani; minun: wainollisistani, jotka minua wäkewämmat. olit.
*iSam. 2;:*
tuffapäiwänäni;
Ne
ennätit
minun
19.
mmm HERra tuli minun turwaxeni.
Ps. 4:
Ps. «6: l
20. Ia hän »vei minun lakialle: hän temmais minun ulos: sillä hän mielistyi minuun.
iii.

'

».

21.

HERra maxoi minulle minun wanhurs-

kaudeni jälken: hän andoi minulle kätteni puhtauden jälken.

Job

SK: 2H.

Sillä minä pidän

HERran tiet; ja en
ole jumalaloin minun lumalatani wastan.
23. Sillä kaikki hänen oikeudens owat nunun silmäini edes; >jn hänen Wyjans en mina tyköäni hyljä.
22.

Ggg g 3

24.

Waan
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24. Waan olen waka
»väldän »vääryttä.

hänen edesäns,

ja

wanSentähden HERra kosta minulle
puhtauden
minun
kätteni
Kurstaudeni
jälken, hänen silmäins edesä.
26. pyhäin kansa sinä pyhä oler, ja nimellisten kansa toimellinen.
27. puhdasten kansa sina puhdas oler,
ja nurjain kansa sinä nurja oler.
Mik. 2: 8.
Hes. 7: 27.
wapahdat
ahdistetun Kan28. Sillä sinä
Luk. 1:51.
alennat.
,ja
silmät sinä
san korkiatminun
»valaiset;
kyntiläni
sinä
29. Sillä
HERra minun Jumalan »valaise minun pimeyden!.
IV. 30. Sillä sinun kauttas mma sotawaen
murran; ja minun lumalasani karkan muurin ylitze.
zi. Jumalan tie on täydellinen: HERran
puhet tulella koeteltu*: hän on kaikkein kilpi,
jotka häneen uffaldawat.
Ps. 12: 7.
l.
San. 30: 5.
on Jumala, paitzi HERSillä
kuka
Z2.
25.

.

.

«

,

.

*

raa? ja kuka on kallio, paitzi meidän Jumalalamme?
33. Jumala »vyöttä minun »voimalla; ja
pane minun tieni wiattomaxi.
34. Hän teke minut, jalkani niinkuin peurain*, ja asetta minua korkeudelle. Hab. 3:19.
z;. Hän opetta minun käteni sotimaan, ja
täsiwarteni »vastijousta »vetämään. Ps. 144:1.
36. Ia sinä annoit minulle autuudes kilwen; ja sinun oikia kätes wahwista minun:
niin sinä teet miIa kostas minun alennat, 21.
nun suurexi.
Ps.7l: 2°,
37. Sinä lewitit minun askeleni minun allani; ettei minun kandapääni lilvistynet.
»7- 5.

»vihollisiani taka, ja käsitän
38. Minä
ennenkuin minä heidän
palaja,
ja
en
heitä;
aja

41.

Sinä annat minulle wiholliseni taulan;

42.

He huutamat, waan ei ole auttajata'
mutta ei hän wasta heitä.

ja minä kadotan »vainojani.

HERran tygö,

Es. 1:15. loh 9: 31.
Minä surwon heitä niinkuin maan tomun tuulen edesä; ja heitän pois niinkuin loan kaduilda.
V. 44. Sinä pelastat minua riitaisesta Kansasta*: sinä asetat minun pakanain pääxi: se
Kansi» jota en minä tundenut, palwele minua, f
Sam. 15: 20.
-x Ps6°: io.
Se
tuuldele
minua kuuliaisilla korwilla:
45.
muukalaiset lapset kieldäwät minun.
46. Muukalaiset lapset »vaipumat, ja wa43.

*

2

pisewat heidän siteisans.
47- HENra elä, ja kiitetty olkon minun
kallioni: ja minun autuudeni Jumala olkon
ylistetty.
48. Jumala joka minulle koston anda; ja
waati Kansat minun allani.
49. Joka minua autta wihollisistani: sinä
korotat myös minun niistä, jotka karkawat
minua wastan; sinä pelastat minua wäkiwal-

laisesta miehestä.
50.

Sentähden minä kiitän sinua, HERra,
seasa; ja weisan nimelles kiitoxen.

pakanain

Nom. 15: 9.
autuuden Kuningallcns

Jota suuren

osotta; ja tete hywästi woidellullensa, Dawidille, ja hänen siemenellens ijankaikkisesti.
51.

19.

psalmi.

Dawid julista Kristuxen waldakunnan lewenemisen. n Jumalan Sanan waikmuxen.
m Sen hyödytyxen katuwaisille.
1.

i.

Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.

ilmoittamat Jumalan kunnian;
ja wahwus* julista hänen kattens teot.
*

l

Mos. i:

6.

3. Päiwä sano paiwälle,jayö ilmoitta yöltiedon.

hukutan.
39. Minä rundelen heitä, ettei he taida y- le
eitä puhetta, kusi» ei heidän
lösnosta: heidän täyty kaatua minun jalkaini 4. Ei ole tieldä Ap.T.2:4,
6.
2.
änensäkuulu.
27:
ala.
Ps.
»voimalla
ulos
kaikkiin maikäy
minun
Heidän
nuoransa
Sinä
»valmistat
5.
so40.
taan sina taiwutat minun allani ne jotta nou- hin, ja heidän puhensi» mailman äreen asti':
Auringolle hän pani majan heisä. 'Rom. i°: 18.
semat minua wastan.
:

6.

Ia
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6. Ia hän käy ulos kammiostans niinkuin ano ; ja päättäkön kaikki aiwoituxes!
ylkä ; ja riemuitze niinkuin Sangari tietä juosPs.Hi: ~
11. 6. Me kerstamme sinun awustas, ja meitaxensi».
7. Han käy ylös taiwasten topulda, ja juo- dän Jumalan» nimes me ylennän, meidän lipsiihen loppuun jällens: ja pumme: HERra täyttäkön kaikki sinun ruxe ymbärins haman
mitan
peitetty
hänen lämbymäns edestä. kouxes!
ei ole
laki
on täydellinen, ja wir11.8- HERran
7. Nyt minä tunnen HERran woideltuans
on
wahwa,
wotta sielut: HERran todistus
auttalvan ja händä kuuleman hänen pyhästä
Rom. is 4. taiwastansa: hänen oikia kätens autta »voija teke yxikertaiset taitawaxi.
:

:

H

Tim. 3:

is, ,c.

H

Pet.

1:

19.

9. HERran kästyt owat oikiat, ja ilahuttawat sydämet: HERran kästyt owat kirkkat,
ja »valistamat silmät.
Ps. 119: m '3°.
10. HERran pelko on puhdas, ja pysy ijankaikkisesti: HERran oikeudet owat todet, kaikki tyynni »vanhurssat.
ja
,

mallisesti.
8. Nämät uffaldawat rattaisiin ja oreihin
mutta me muistan, HERran meidän Jumalamme nime. San. l.
9.

He

:

31.
24.
Jer. 9:
owat kukistetut ja langennet : mutta
ja pystnällä seisomma.
Hi :

me nousemma
iQ.Auta HERra! Kuningas meitä kuutkaikkein kaan, kosta me huudamme.
,

11. Ne owat kallimmat kuldaa,
parasta kuldaa*; ja makemmat hunajata, ja

mesileipiä, f

m.

San. l. 8:

"

10.

Ps.

119:

-j-

72, 127.

Ps.

119: 103.

21.

psalmi.

Ennustus, l. Kristuxen waldakunnan korgottamisesta. n. Hänen woimallisista töistänsä

Sinun palwelias myös niisä opetetan: ja joka niitä pitä, hänellä on suuri palk- waldakundansa wihollisia wastan.
i Tim. 4: z.
1. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
ka.
loh. 14: 21, 23.
Kuningas riemuihe sinun woiymmärtä?
anna minulle
13. Erhetyxet kuka
ja kuinga suuresti hän iloitze
masas:
<V
andexi salaiset rikoxet.
Ps 3--: 6.
Warjele
palwelias
myös
ylpeistä,ettei
awustas! Ps. i6. 9.
14.
;
ja
minua
niin
minä
olen
wiatoin,
he
hallitzisi
3. Hänen sydamens halun sinä annat hänelpahasta
ja et kiellä mitä hänen suuns ano,* Sela!
le,
nuhtetoin suuresta
teosta. Ps. 141: 4.
puhet*,
Ebr. 5: 7.
Kelwatkon
minun
loh. 11: 41, 42.
15.
sinulle
suuni
hywällä
ja minun sydämeni ajatuxet sinun edesäs:
ennätät
Sillä
hänen
sinä
siunau4.
HERra minun mahani, ja minun lunastaja- xella: sinä panet kullaisen kruunun hänen pääni.
hänsä.
Ps. ic>4 34.
5. Hän anoi elämätä sinulda, niins annat
20. pjalmi.
hänelle, pitkän ijän aina ja ijankaikkisesti.
l. Dawid opetta rukoilemaan iLsiwallan edesRon». 6: 9.
Es 53: 8.
tä. >i. Osotta woiton tulewan Jumalalda, ja
6. Hänellä on suuri kunnia sinun awustas:
ei ihmisten woimasta.
sinä panet ylistyxen ja kaunistuxen hänen pääli. Dawidin Psalmi', edelläweisajalle.
lensä.
I Sam. ic>: I.
7. Sillä sinä asetat hänen siunauxexi ijankuulkon sinua hädäsäs; lato- taikkisest: sinä ilahulat hänen kasivois edesä
bin Jumalan nimi sinua warjelkon l
ilolla.
Ps. 16: 11.
8. Sillä Kuningas' turwa HERraan; ja
3. Hän lähettäkön sinulle apua Pyhästä; ja
ylimmäisen laupiudesi» ei hän horju.
Zionista sinua wabwistaton!
Ps. 24: 8, 10.
4. Hän muistaton kaikki sinun ruokauhrisi
ja sinun polttouhris olkon lihawat.* Sela!
N. 9. Sinun kätes löytä kaikki wihollises:
>
*Psi4i:-.
sinun oikia kätes löytä ne jotta sinua tadehtisydames
wat.
5. Hän andakon sinulle mitä sinun
12.

*

*

*

*

:

*

*

io.

Sinä

Psaltarl.
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11. Sinun päälles minä olen heitetty
io. Sinä panet heitä niinkuin kuumaan pääitini
hiin sinun wihas aikana: HERra niele heitä kohdusta: sina olet minun Jumalani hamasta
äitini t.ohdusta.
wihasansa; ja tuli syö heitä.*
12. Ala kaukana ole minusta: sillä ahdistus
5 Mos. 32:22.
Jer. 17: 4.
11. Heidän hedelmäns sinä kadotat maan on läsnä; ja ei ole auttajata.
pääldä; ja heidän siemenens ihmisten lapsista.
13. Suuret mullit owat minun piirittänet,
*

Ps. "9: '3lihawat härjat kiersit minun ymbärins:
ajattelit
pahaa:
Sillä he
he 14. Heidän titans awaisit he minua wastan;
tehdä sinulle
pidit neuwoa, jota ei he woinet täyttä.
niinkuin raatelema ja kiljuwa jalopeura.
olkapääxi:
Sillä
teet
tarsinä
heitä
sinä
15. Minä olen taattu ulos niinkuin wesi, ja
13.
minun luuni owat kaikki hajotetut: minun sykoitat jändelläs heidän tasivojansi» wastan.
dämeni on niinkuin sulatfu medenwaha minun
Ps. 7: 13, 14.
14. HERra ylönnä sinuas sinun wäkewy- ruumisimi.
desäs; niin me weisamme ja kiitämme sinun
16. Minun woiman on kuiwettu niinkuin
woimaas.
truusin muru, ja minun kielen tarttu suuni la-12.

*

keen; ja sinä panet minun kuoleman tomuun.

psalmi.

22.

*Ps.i°9.'24.

Ennustus 1 Rristuxen katkerasta kärsimisestä.
17. Silla koirat owat minun piirittänet: jul11 Rristuxen ansion julistamisesta ja osallisumain parwi saartain lätvistit niinkuin jalopeudesta.
ra minun käteni ja jalkani.
Matth. 27: zi.
i. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle, peuMark. 15: 20. loh. 19: 18. Ap. T. H: 23.
*

jota warhain wäijytän.
i.2.g«>inun Jumalani, minun Jumalani;
«v»- mixis minun hyljäisit*? minä parun,
waan minun apun on kaukana.
Mark. 15: 34.
Matth. 27: 46.

rasta

*

Minun Jumalan, päiwänä minä huudan, ja et sina wasta: ja en myös yöllä »vai3.

Kol. H!

*

14.

18. Minä lukisin kaikki minun luuni: mutta
he tatzelit, ja näit ihastuxens minusta.
19. He jakamat heillens minun waatteni; ja
heittämät minun hamestani arpaa. 2,:
34.
Match. 27: 35. Mark. 15: 24. Luk.

loh. 19: «3.
Mutta sinä HERra älä ole kaukana;
Sinä olet pyhä", joka asut Israelin tii- »ninun wäkewyden riennä minun auxeni!
21. Pelasta minun sieluni miekasta; ja miPs. 77: 14.
toxesi».
ja
toiwoit
kuin
nun
sinuun:
ainokaiseni toirilda.
5. Meidän Isämme
wapahdit
Wapahda minua Jalopeuran suusta;
niins
22.
toiwoit,
heitä.
he
6. Sinua he huusit, ja wapahdettin: sinuun ja päästä minun yxisarwillisista.
11. 23. Minä
sinun nimeäs »veljilhe turwaisit, ja ei tullet häpiään. ja
ylistän
mina
olen
marc»
en
minä
Murra
ihmileni:
sinua
seuratunnasi».'
7.
Ebr. 2: i:. loh. 20: 17.
nen*; ihmisten pilkka, ja kansiin?lönkcme.
Es. 524. Ylistäkät HERraa te jotka händä pel8. Kaikki jotta minun näkswät, häwaise- källe koko Jakobin siemen kunnioittako!, hänwät minua: he wääristelewät huuliansa, ja dä, jakawahtaton händä kaikki Israelin siemen.
päätäns wäändelewät.
Matth. 27: 3925. Sillä ei hän hyljännyt eikä katzonut ylön
köyhän
36,
35,
Luk.
radollisutta, eitä täändänyt taswojanMark. 15: 29.
H3:
»vapahtapois: waan tuin se händä huusi,
HERralle,
hän
hänestä
sa
9. Hän walitta
ko», hänen: hän auttaton händä, jos hän mie- tuuli hän sitä.
26. Sinua minä ylistän suuresi» seuratunnaWif. 2: 13. Matth. 27: 4;.
listy häneen.
10. Sillä sinä olet minun »vetänyt ulos äisi»': minä maxan lupauxeni heidän edesäns,
tini kohdusta: sinä olit minun tumani, olle- jotta händä peltälvät.
Ps. ,5
io,
äitini
rinnalla.
wielä
U.
4«:
27. Rasani
kene.
4.

Ps.

88

2.

20.

*

saarnan

*

*

-'

.

:

*

«.

-

'«-
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27. RadoUiset fyöwat ja rawitan ', ja jotetziwat, pitä händä ylistämän:
HERraa
sydämenne
pitä elämän ijankaikkisesti.
teidän

ka

*

'P5.69:

33.

24. psalmi.
l Julistetan Jumalan woiman waldakunda.
11 Kirjoitetan armonwaldakunnan oikiat alalw
maiset, m. Neuwotan Kristusta wastanotta<

.

28. Kaikki maailman äret muistakan, jakään- maan.
däkän heitäns HERran tygö: ja tumartatan
1. 1.
sinun edesäs taitti pakanain sukukunnat.

Ps. 2: 8.
on waldakunda; ja
Sillä
HERralda
29.
pakanain
ylitze.
hän wallitze
30. Kaikki lihawat maan päällä pitä syö*

hänen edesäns polwians
jotta
notkistaman, kaikki
tomusi» makawat;
eläwät.
jotka
Ps. 68: 23.
ja
7
snurusims

män

ja kumartaman,

*

Dawidin Psalmi.
on maa, ja kaikki kuin siinä OHERran
piiri, ja ne kuin sen päälmaan
wat;
<V
lä asumat.
H Mos. 19: s.
s Mos. 1°: ,4.
H.
iH.
1
10: H 6, Hz.
Kor.
Job. 41:
Ps. se
2. Sillä hän on perustanut* sen merten
päälle; ja »virtain päälle sen wahwistanut.
-Job. 38.-6. Ps 124: 5.
n. z. Kuka astu HERran wuorelle? ja kuka taita seisoa hänen pyhäsä siasansa?
:

5 1 Sam. 2: 8.
pitä
saaman siemenen* joka hän31. Hänen
Ps.is:i.
dä palwele: HERrastapitä ilmoitettaman las4. Jolla »viattomat kädet owat, ja on puhten lapsiin.
Es. 53: ic>. Hos. 2: 23.
das sydämestä: joka ei halaja turhutta, eikä
ja
tulemat,
hänen
wanhurstauttans
32. He
wanno wäärin.
saarnawat*, svndywälle Kansalle, että hän
5. Se saa siunauren HERralda; ja wanJer. 23:6.
sen teke.
hurstauden autuudens Jumalalda.
6. Tämä on se sukukunda joka händä etzi;
23. psalmi.
joka kysy sinun kaswojas Jakob, Sela!
1. Ustowaisten kerstaus ylimmäisestä paimem. 7. Tehkät portit awaraxi, ja owet maailnestans Kristuxesta n lohdutus hanen war- masa korkiaxi kunnian Kuningan mennä
jeluxestansa kaikisa tiloisa.
sisälle. *Ps.si.-8. Ps.-9:!,-.
Dawidin Psalmi.
8. Kuka on se kunnian Kuningas? se on
paimeneni
1. 1.
ei
mi*;
on minun
HERra, wäkewä ja woimallinen, se HERn.
puuru.
nulda
2 Mos. is
miran
Es. 4°:
ra woimallinen sodasi».
«V
3.
H,.H°.
1°:
»c.
awaraxi,
portit
n,
ja owet maailJer.
loh.
4. Hes. 34:
9. Tehkät
Ebr. 13: Ho. 1 Pet. H: H5.
l. 5: 4.
masi» korkiaxi, kunnian Kuningan mennä si2. Hän taitze minua lvi herjäises niitusi»; ja sälle.
wie minua wirwottawan weden tygö.
io. Kuka on se kunnian Kuningas ? se on
3. Minun sieluni hän wirwotta: hän wie mi- HERra Zebaoth, hän on se kunnian Kunnigas, Sela!
nun oikialle tielle, hänen nimensä tähden.
11. 4. Ia waitta minä waellaisin pimiäsä
25. psalmi.
laxosa, en minä pelkäis mitan pahutta, ettäs
olet kansani: sinun witzas ja sauwas minun
1. Rukous häpiän poistamisesta, neuwon saamisesta, ja syndein andexi andamisesta. v. Jutukemat.
malan hywyden ja totuden ylistys, m
pöydän,
Sinä
minuUe
minun
5.
walmistat
wallinen
halv suojeluxen perään ahdisturesa.
wihollisteni kohdalle: sinä woitelet minun pääni öljyllä ja minun maljani on ylitzewuotaDawidin Psalmi,
tygös
wainen.
n.
i.
HERra ylönnän minä miPs. 9-:
6. Hylvyys ja laupius noudattamat minua
nun sieluni.
taiten elinaitani; ja minä
2. Minun Jumalani sinuun minä turwan,
asua HERran huonesa ijankaikkisesti.
älä salli minun häwäistä; ettei minun wiholliPs. -7' 4.
*

*

*

,

*

:

*

*

saan

Ps.B4:

5.

seni iloihisi minusta.

Hhhh

3. Sjl-
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3. Sillä ei yxikän tule häpiään joka sinua odotta': mutta »rralliset pilttajat saamat häpiän.
Es. 49: 23. Syr. 2:
.4- HERra ofom minulle sinun ties; ja opeta minulle sinun poltus.
Ps. 27:
"

».

*

*

«.

Ps.

20. Warjele minun sieluni ja »vapahda minua, älä laste mmua häpiaän; sillä sinuun
minä turman.
21. Wakuus ia oikeus' warjelkon minua;
Job
l. 2:
sillä minä odotan sinua.
22. Jumala »vapahda Israel, kaikista tlch
*

,:

~

~

Ps.
5. Johdata minua sinun iotudesas, ja ope- tistansi».
ta minua: silla sinä olet Jumala jota minua
autat, yli päiwää minä odotan sinua.
26. psalmi.
6. Muista HERra sinun laupiuttas ja hyl. Dawid turwaa Jumalan warjeluxeen, wa«
wyttäs; joka maailman alusta on ollut.
lupauxella. n. Rlikoile, ettei hän hyljäkuden
muijia
minun nuorudeni sipnde- tais jumalattomain
7. Ala
sekaan.
ja *, ja 'Byetavnustäni: mu«a muista milaupiudes
Dawidin Psalmi.
jälken, sinun hM>7nua sinun
deo rahden HGRra!
I. i.H>uomitze minua HERra, sillä minä olen
Job. 13: «6.
ja minätoiwakuudesani
Jer. 31: 19.
n. 8. HERra on hvwä ja waka; sentähden won HERraan, sentähden en minä liwistele.
I Sam. 19: 4.
l. 24: 12.
saatta hän synniset tielle.
Ps. 7: 9, 10.
johdatta
oikeudella
2,
17:
3.
ja
Hän
9.
Ps.
radollisen; o2. Koettele minua HERra, ja kiusa minua:
petta siweille hänen tiensä.
10. Kaikki HERran tiet owat hywyys ja puhdista minun munastuuni ja sydämeni.
totuus, niille jotka hänen liittonsa ja todistuPs. 139: 2, 3, 23.
xensa pitämät.
3. Sillä sinun hywydes on minun silmäini
n. Sinun nimes tähden HERra, ole armol- edesä; ja minä »vaellan sinun totudesas.
linen minun pahalle teolleni; joka suuri on.
Job. 31: 5.
12. Kuka on se mies, joka HERraa pelkä?
4. En minä istu turhain ihmisten seasi»; engä seura petollisia.
Ps 1.
Mä hän opetta parhan tien.
pahain
seurakundaa; enga
hywydesä;
ja
Minä »vihan
hänen 5. jumalattomain
13. Hänen sieluns asu
tykönä.
1,
2.
istu
Ps ,19: «8.
sitiäns omista maan.
Ps i«:
San. l. 20: 7.
6. Minä pesen käteni wiattomudesa *; ja oHERran salaisus on niillä jotta händä leffelen, HERra Altaris tokönä. 1/
peltawat; ja hänen liittons ilmoitta hän heille.
*Ps.7-:'3. -i Ps. 43:4.
San. 1.3: 32.
7. Kusi» kiitos sanan ani kuullan; ja kaikki
1 Tim. 4: 4.
m. 15. Minun silmäni katzowat alati HER- sinun ihmes saarnatan.
raa*, sillä hän tirwotta minun jalkani wertos8. HERra, minä rakastin sinun huones ala.
Ps. i4l- 8.
suinsiaa; ja sitä siaa josa sinun kunnias asu.
16. Käännä sinuas minun puoleeni, ja ole
»4:5.
Ps. «2:1.
minulle armollinen; sillä minä olen yxinäinen
11. 9. Hln temma minun sieluani pois synja radollinen.
neisten kansa, ja minun hengeeni »verikoirain
17. Minun sydämeni murhet owat moninai- kansa.
io. Jotka pahan juonisit owat, ja mielelset: wie siis minua ulos minun tussistani.
,a
iB> Katzos minun wmwaisudeni radollisuläns lahjoja ottawat.
deni puoleen '; ja anna taitti minun syndini
11. Mutta minä waellan wiattomudesimi.'
wapahda minua ja ole minulle armollinen.
Ps. ~9: 153.
andexi.
19. Katzos, kuinga monda wihollisia mi12. Minun jalkani käy oikiasti; minä kiitän
nulla on': ja sulasta kateudesta he minua wi- HERraa seurakunnisa.^
hawat. s
*Ps3:». -l-loh. 15: 25.
27. plal86:

»1.

,4):

10.

*

*

*

*

»:

,

*

.

'

-
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27. pftlMt.

l.

sa.

Dawidin ja lunmlan lastenrohkeus
li.

hartaus saada alati olla
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i2. Älä anna minua wihollisteni tahtoon;
silla
HVRra- ja wäärät todistuxet seisomat minua wastan,
tekewät häpemätä waaryttä.

Seurakunnan

in. Halu Jumalan awun
oikiana jäsennä
perään.

ja

holhomisen

Dawidin Psalmi.
on minun walistuxeni ja autuudeni, ketä minä pelkän? HERra on
wäkewys, ketä minä »vapisen?
hengeni
minun
1.1.

M
uston kuitengin nätewän?
HERran hymyttä eläwitten maalla.
Odota HERraa: ole hywäs turwastl
ja han wahwista sinun sydämes: jaodota HErraa.
13.

Mutta minä

,

Ps. 31:25.
28. psalmi.

Sentähden ehkä pahat, minun wainollii. Dawid rukoile armoa Jumalalda wältääja wiholliseni, lähestywät minun lihaani
syömään täyty heidän kuitengin heitäns lou- rensä pahain seuraa, v. Kiittä rukouxen kuulemisen edestä.
Ps. 18: 39.
kata ja langeta.
minua,
waikka
niin
Dawidin Psalmi.
sotawäki
saartais
3. Ia
minä huudan sinua HERra, mu
ei minun sydämeni sentähden pelkäis *: Ia jos
"> nun usialluxeni,
turman sitteniin älä »vaikene misota nousis minua wastan, minä
6.
nulle; etten, kostas »vaikenisit minulle, minä
kin häneen.
Ps. 3:
11. 4. Yhtä minä HERralda anon, sitä mi- tulis niiden kaltaisexi, jotka hautaan menewät.
nä pyydän; asuaxeni HERran huonesa kaiken
P5.143.-7.
2. Kuule minun rukouxeni ani, kosta minä
elinaikani*; että minä näkisin HERran kän2.

sem

,

*

huudan sinua kosta minä nostan käteni sinun
Jumalan palweluxen, jahänen Templiäns
42. pyhä Auorias päin.
Ps. 23: 6. Ps 84.: 2. Luk. 1°:
etzlsin.
3. Ala anna minun tulla jumalattomain
5. Sillä hän peittä minua majasansi» pahamajaanpahointekiäin sekaan jotka lähimmaistens
ja
kätke
minua
salaiseen
hän
na aikana:
Ps. 31 21. kansa puhumat ystäwällisesti, waan pahutta
sa*; ja korotta minua kalliolle.
on heidän sydämisänsä s
Jer. 36: 26.
Ps. 141: 4.
nin

;

*

*

;

*

-

*

6. Ia hän korotta nytkin minun pääni wihollisteni ylitze, jotka minun ymbarilläni owat;
niin minä uhran hänen majasans kiitosuhria
minä »veisan ja laulan HERralle.
m. 7. HERra, kuule minun äneni kosia
minä huudan: ole minulle armollinen, ja
kuuldele minua.
8. Minun sydämeni sano sinulle taman sinun
sanas: Etzikät minun kaswojani *: sentähden
minä etzin, HERra, sinun kustvojas.
,*sM»s4:29. Ps. s°: is.
peitä kasivojas minulda, ia ala syAla
9.
sä pois palweliatas wihasas; sillä sinä olet minun apuni: älä minua hyljä, älä myös.minua ylönanna, minun autuudeni Jumala.
:

*

«

Ps.

13:

H.

io. Sillä minun Isäni ja äitini hyljäisit minun; mutta HERra korjais minun.
11. HERra »sota minulle sinun ties, ja johdata minua oikiata polkua *, minun wihollisteni tähden.
Hs. 5: 9. Ps. 25 -4, 5.
*

-i-Ps. 62:5. Jer. 9 .-8.
4. Anna heille heidän työns jälken, ja heidän pahan menons perän: anna heille heidän
kättens töiden perän, maxa heille ansions pe-

rästä.
5. Sillä ei he ota »vaaria HENran töistä,
eikä hänen käsialoistansa*; sentähden rikko hän
heitä ja ei rakenna heitä.
Es. s n 12.
11. 6. Kiitetty olkon HERra; sillä hän on
*

:

»

kuullut minun rukouxeni änen.
7. HERra on minun wäkewydeni jakilpeni, häneen minun sydämeni toilvoo, ja minä
olen autettu; ja minun sydämen riemuitze, ja

minä kiitän händä »veisullani.

8. HERra on heidän wäkewydensä;
on wäkewä, joka wvideltuans autta.

Ps.

hän

iB:si.

Auta Kansaas ja siuna perimistäs*; ja
rawitze heitä, ja korota heitä ijankaikkisesti.
s Mos. 9: 29. Ps. 79:13. P 5.95-7.
9.

*

Hhh h
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psalmi.

Neuwotan voimallisia tekemään RristurelDwilpitöindä palwelusta. n Osotetan Juma»
iän Sanan, L.am ja Evangeliumin woima.
Dawidin Psalmi,
tuokat
HERralle te jawäkewät:
HERralle kunnia* wäkewys.
Ps-47-I°.
'Ps. ,4:7.
2. Tuokat HERralle hänen nimensä kunnia*: tumartatat HERraa pyhäsä taunistu'Ps. 96:7, 8.
xesi».
11. 3. HERran ani käy »vetten paalia: kunnian Jumala pauka*: HENra suurten »vetten päällä.
Job. 37: 2, ,c.
4. HERran ani käy woimasa: HERran
ani käy suuresi» kunniasi».
5. HERran ani särke Sedripuut: jaHER1.

'

ra särte Sedripuut Libanonisa.
6. Hän hyppäyttä heitä niinkuin wasikan;
sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yxisarwisen.
7.

liekki.

HlLßran ani leikka, niinkuin rulen

HERran ani häälyttä korwen ja HERra litkutta Kadexen korwen.
4 Mos. 20:1.
5 Mos. 8: 2.
9. HERran ani saatta peurat poikimaan,
ja paljasta metzät; ja hänen Templisäns pitä
koko hänen joukkons sanoman hänelle kunnian.
io. HERra istu »vedenpaisumisen päällä':
HERra pysy Kuningasna ijankaikkisesti.
8.

*'

:

Hes. 36:

Joel.

25.

Zak.

3: 18.

HERra

minun lun,a!ani, koffa minä
niins teit minun terwexi.
sinua,
huusin
weit minun sielnm ulos helsinä
4. HERra
wetista: sinä olet minun eläwänä pitänyt, niiden mennesä kuoppaan.
5. Pyhät weisattat tiitost HERralle, ja
kiittäkät hänen pyhydensä muistoxi.
6. Sillä hänen xvihans wupy silmän räpäyxen*, ja hän ihastu elämästä: ehtona
on »rku, murra amulla ilo.
Es. 54.7,8.
16:
20.
Kor.
2
loh.
19»
4: 17.
11. 7. Mutta ininä sanoin myötäkäymisesäni: en minä ikänäns kukisteta.
8. Sillä sinä HERra olet hywäsä tahdosas
minun wuoreni wahwistanut: mutta kossas
kasivos peitit, niin mina hämmästyin.
9. Sinua HERra minä huudan; ja HERraa minä rukoilen.
,0. Mitä hywää minun weresäni on, koffa
minä hautaan alas menen? kiittänekö myös
tomu'sinua> ja ilmoittaneko se sinun totuuttas?
*Ps. 6:6.
11. HERra kuule, ja ole minulle armollinen : HERra ole minun auttajani.
12. Sinä olet muuttanut minun walituxeni
iloxeni: sinä olet riisunut minun säkkini, ja
»Vyötit nlinun riemulla.
13. Että minun kunniani* weifais sinulle kiitosta, ja ei waikenis: HERra minun Jumalani minä kiitän sinua ijankaikkisesti.
3.

*

,

"P5.57:9.

Ps.'°B:2,)t.

,3:1.

Z I. psillml.
11. HERra anda Kansallens wäkewyden:
Ennustus Kristuxesta. 1. Kuinga hän rukoile Isaansa suuresi, kärsimisensä tustasa. n. KiitHERra siuna Kansans rauhalla.
tä awun edestä, ja rohwaise Jumalisia.
30. Psalmi.
1. -Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
i. Dawid kehoitta esimerkillänsä, kiittämään
sinuun minä uskallan*, etten
n. Hpetta
minä ikänäns häpiaän tulisi: »vapahniyötä ja wastoinkäymisesa Jumalasi» kiinnr rlp- da minua sinun wanhurstaudes kautta.
pumaan.
*Ps. 16:1. Ps.7>- i.
I. Psalmi weisattapa Dawidin huonen lvih3. KaUista torwas minun puoleeni, auta
Sam. 6: 20.
minua akista: ole minuUe wahwa kallio, ja
tiiiiisesa. 5 Mos. 2°: 5.
iKun. 8: 1..
1 Ma K. ,6: 4).
linna minua auttamaan.
ylistän
HERra,
sinua
sillä
sinä
4. Sillä smä olet minun kallioni ja minun
i.2.Minä
.
olet korottanut miilua: et myös salli linnani*; ettäs siis sinun nimes tähden minua
iloita wiholliseni minusta.
San. l. 18; i».
talulaisit ja weisit.
5. EtI

Pet.

3:

20, 21.

,

.

2

*

613

Psaltari.

suuri on sinun hywydes, jonhe minun eteeni wiritit; sillä sinä olet minun gas panit tallelle niille jotka sinua petkäwät,!
wätewydeni.
ja jongas niille osotat, jotka sinuun ustalda6. Sinun käsiis minä annan minun henge- wat, ihmisten lasten edesä!
21. Sinä kätket heitä tykonäs salaisesti*,
ni': sinä olet minun lunastanut, HERra si2,:
jokaitzen
nä totinen Jumala.
Luk.
46.
haastosta: sinä peität heitä majasas,
jotka
niitä
1 Sam. 23: 14, 19.
pitäwät
wäärää riitelewäisistä kielistä.
7. Minä wihan
oppia; mutta minä uffallan HERraan.
l. 24: 2, ,c. Ps. ,7: s. Jer. 36: 26.
22. HERra olkon kiitetty, että hän on mi8. Minä ihastun ja riemuitzen* sinun hywydes tähden; ettäs tatzot minun radollisuttani, nulle osottanut ihmellisen hywyden, wahwasa
ja tunnet minun sieluni tuffast»
Ps. ,6- 9. Kaupungisa.
9. Jaet sinä sulje minua wihollisteni käsiin*:
23. Sillä minä sanoin pikaisudesani minä
sinä asetat minun jalkani awaraan paikkaan, f olen sinun silmäis edestä sysätty pois*: kuitengin kuulit sinä minun rukouxeni änen, kosta
1 Sam. 23: 7.
-f Ps. 40: z.
io. HERra ole minuUe armollinen; sillä minä sinun tygös huudin, f
Ps. 22: 2.
1 Sain. »3: 26, 27.
minä ahdistetan: minun kasivoni owat muums
nct murheista, niin myös minun sieluni ja wa24. Rakastakat HERraa kaikki hänen py, 5.

Ettäs minun tirwotaisit wertosta, jonga

11. 20. Kuinga

*

*

*

:

*

*

hänsä: HERra warjele uskollisia, jarunsasti
minun
elämäni
on
murSillä
kulutettu
kosta niille, jotka ylpeyttä harjoittelemat.
hesta, ja minun wuoteni huokauxesta: minun
25. Olkat hylväsä turwasa, ja hän wahwiswoimani on rauwennut minun pahain tetoini ta teidän sydämenne kaikki jotka HERraa
kautta, ja minun luuni oivat musertut.
odotatte.
Ps. 27:14.
tzani.

11.

:

Ps. 40:13..
Minä olen piltaxi tullut kaikille minun

12.

Z2. psalmi.

l. Että syndein andexi saamisesa on oikia auwihamiehlllenl, ja tylälisilleni ylönpaldisesti,
ja hömmästpxexi tuttawilleni: jotta minun ul- tuus, osotta Dawid esimerkillänsä n. Kuinga
kona näkemät/ pakenemat minua. E 5.53:2,,. Jumala opetta sitä oikein eyimaan.
Dawidin opetus.
13. Minä olen sydämestä unhotettu niinkuin
kuollut': minä olen niinkuin rikottu astia.
jonga pahat teot owat anon
i.i.Hisutuas
Luk. 24: 21.
netut andexi, xa jong<r synnit peitetyt
minä
kuulen
häwäistyxen
Sillä
monen
owat.
14.
Nom. 4: 6, ,c. .
että jokainen kartta minua: he pitämät teffe2. Autuas on
ihminen, jollen HERra ei
näns neuwoa minusta, ja tahtomat otta mi- soima wääryttä; jouga hengesä ei wilpiä ole.
nun hengenj.,
3. Sillä kossa minä tahdoin sitä waiketa*,
15. Mitta minä toiwon sinuun HERra, ja muserrmt minun luuni, minun jotapäiwäisestä itkustani.'
sinä olet minun Jumalani.
San.i. H«: 13.
16. Minun aitani owat sinun täsisäs: pelas4. Sillä sinun kätes oli yöllä ja päiwälla
ta minua minun wihollisteni kädestä, ja niis- rassas* minun päälläni, niin että minun nestetä jotka minua wainowat.
ni kuiwi, niinkuin kejollä kuiwa, Sela!
17. Anna paista kaswos* palwelias päälle:
Ps3B: 3, 5.
P5.65: 4.
auta minua laupiudes kautta.
.'5.-Sentähden minä tunnustan sinun, edesäs
4 Mos. 6: ,5, 26.
Ps. Bc>: 4:
minun syndini, ja en pettä minun Mhoi teko18. HERra(älH<minua anna häpiään tulla; jani. Minä sanoin: minä tunnustan HERMä
ralle minun pahat tetom: niin sinä annoit anauxi huudan
tulkan häpiään, ja waiketkan helwetisä.
dexi minun syndini wääryden-, Sela!
Tulkon nlykän wäärät suut*, jotka pv-!
Esi 65: '4.

se

*

,

se

sanon:

*

se

*

*

*

huwat wanhurstasta wastan kowasti, ylpeydestä ja ylönkatzesta. Ps. 6,: 12.. Ps. 127:4,.
*

.«.

'

Tmnän tähden pita- kaikki pyhät* sinua

Hhhh 3

rukoi-
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s:

rukoileman oikialla ajalla
sentähden kossa
wedenpaisumiset
ei he niihin
tulemat,
simret
ulotu. *Ps, 19:13. 5Es. 4?:«. H Kor. 6:2.
7. Sinä olet minun warjeluxen, tätte minua murhesta; että minä pelastettuna sangen

riemuisest kerskaisin, Sela!
11. 8. Minä neuwon sinua,

'

ja osotan sinuljohdatan
jotas
»vaellat: minä
le tien
sinun mi-

nun

silmilläni.olko

niinkuin orhit ja muulit, joilAltät
ole; joille pitä suitzet ja ohymmärrystä
la ei
9.

jat* suuhun pandaman, ellei he
San. l 26: 3.
*

lähene sinua.

Jumalattomalla on monda tvitzausta*;
mutta joka HERraan toiwo, hänen hywyys
iO.

ymbäri piirittä.

*

iO. HERra tete pakanain neuwot tyhjäxi:
hän saatta Kansain ajatuxet turhaxi.
Ps. 2:1,2, 4.
ii. Mutta HERran neuwo pysy ijankaikkisesti': hänen sydämens ajatuxet sukukunnasta
San. l. 19: 21. Es. 46:10.
sukukundaan.
m. ,2.Auruas on siiansa jonga HERra on Jumala: se Kansi» jonga han itzellens
on perinnön walinnut.
Ps. 144: 15.
13. HERra katzoi taiwasta ales, ja näki
kaikki ihmisten lapset.
14. Wahwalda istuimeldansi» katzoi hän,
kaikkia jotka maan päällä asuwat.
15. Hän malmista kaikkein heidän sydämensä': hän ymmärtä kaikki heidän työnsä.
l. 21: 1, 2.
San l. 16: 1,2,9.
16. Ei Kuningasta auta hänen suuri wäken-

San. l.

12:

21.

'

ii. Riemuitkat teitänne HERrasi», ja olkat iloiset te wanhurfiat; ja kerstatkat itzenne sä'; eikä Sangan »vapahdeta suurella woi-.
2 Wc, K. 14: n.
kaikki te yxiwakaiset.
Mallansa.
17- Orhit ei myös auta; ja heidän suuri
wätewydens ei pelasta.
ZZ. psalmi.
39:
1. Rehoitus kiitämään HERra. n. Jumalan,
SaisH-li: 31.
Ps.
147: »a.
omaisutten ja suuren tekoin julistus, m. Nii18. Katzo, HERran silmät katzowat niitä
den autuus, jotka HiLßraan wrwawat.
jotka händä peltäwät, jotta hänen laupiuteens
te wanhurssat HERrasa: toiwowat.
»vagat pitä händä kaunisti kiittämän.
19. Että hän pslastais heidän sielunsa kuo2. Kiittäkät HERraa kandeleilla: weisatlemasta; ja elätäis heitä näljän aikana.
kat hänelle kiitosta kymmenen kielisellä PsaltaPs. 34: I°, li.
Ps. 37: !?.
20.
odotta
rilla.
4.
Meidän
HERraa; joP5.92:
sielumme
ja
ta
apun,
tilpemme!
wirsi
weisatkat
on
meidän
Weisatkae
hänelle
usi
3.
21. Sillä meidän sydämen, iloitze hänesä; ja
jalostikielten leikisä, helisemisellä.
11. 4. Sillä HERran
on totinen, ja ms toilvomme hänen pyhään nimeensä.
mitä hän lupa,
22. Olkon sinun laupiudes, HERra, meihän wahwana pitä.
i Sam. 15: 29.
dän päällämme; niinkuin me sinuun ustallam4 Mof. 2?: 19.
5. Hän rakasta wanhurffautta ja duomiota: me!
maa on täynänsä HERran laupiut/a.
34. psalmi.
Pf."?.' 64.
i. Dawid kehoitta esimerkillänsä kiittämään
6. HERran sanalla owat taiwat tehdyt; ja
pelastuxen edestä tustasta- n puhu
hengellä.
HVRraa
joukkonsa
heidän
hänen
kaikki
Jumalan
lasten onnesta, ja jumalattomainran2.
1 Mos.
gaistuxesta.
7. Hän pitä koosa »veden meresä niinkuin
I. Dawidin Psalmi, koffa hän muotons
i Mos. 1: 9.
roukkiosa jy kätke sywydet.
muutti
Abimelekin edesä; jMchänen ajoi pois
Job. 38: 10.
tyköäns,
ja hän meni pois.
1 Sam. 2,
8. Psljättön HERraa taitti maa: händä
1.
Ps.
56:
piirin
peljättön kaikki maan
asuwaiset.
tapahtu: 1.2.MM kiitän HERraa aina: hänen kii9. Sillä kosta hän sano, niin
tehty.
niin
täffe,
se
on
jos hän,
Ps. 14»: 5.
toxens on alati minun suusani.
16:
17.
Ps. 146: H.
3. Milud.
*

'

'

«.

..

:

sana

sen

suunsa

.:

-«.

se

.

-
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21. Hän tätte kaikki hänen luunsa; ettei yz. Minun sieluni kersta HERrasi»; että raja
xitän' niistä mureta, f
dolliset sen kuulemat iloitzewat.
Matth. 10: 3°.
kansani;
ja
iyminun
Mstätät
HERraa
5 loh.
36.
4.
korottatam ynnä hänen nimeensä.
22. Pahus tappa Jumalattoman; ja jot*

Kojkauiinä HERraa etzein, kuuli hän ka wanhurstasta wihawat, ne hututetan.
minun rutouxeni; ja pelasti minun kaikista
23. HERra lunasta palweliains sielut; ja
kaikki jotka häneen toiwowat, ei pidä hukkuwapistuxistani.,
6. Jotka handa katzowat, ne ylöswalaisman.
tan: heidän tastvons ei tule häpiään.
35. pftlMl.
7. Kosta radollinen huusi, tuuli HERra
Ennustus Rriftuxesta. 1. Ruinaa hän rukoihändä; ja autti hänen kaikista tussistansa.
le
»chteisestl kaikkia wihollisiansi» wastan. 11 <Lpiirittä*
Engeli
jotka
n. 8. HERfan
niitä
waariä rodistaita wastan. m. Julrinomaisesti
ja pelasta heitä»
händä peltäwät;
pilkkaitansa wastan.
kisia
1 Mof. 32: i s 2.
2 Kun. 6: 17.
;.

*

9.

ra on

Maisiatar, ja kayotar kuinga HGRamuas on

iO.

si

-z- Ps. 2:

Pct.
f
Peljätkän HERraa kaikki hänen pyhän*

turwa.

1

2:

~

«.

sä; sillä jotka hända pelkäwät, ei niildä mitan puutu.
Ps- 37: 19.
Ps. 33: 19.
11. Nuorten jalopeurain pitä tarwitzeman
ja isoman: »nutta jotta HERraa etziwät, ei
Luk. 1: 53.
heildä mitan hywää puutu.
lapset,
tänne
12. Tulkat
tuultat minua:
minä teille opetan.
HERran pelwon joka
(hywää) elämätä pyy13. Kuta on,
tä? japidäis mielellänsä hywia päiwiä?'
1 Pet.
10.
*

;:

14. Warjele tieles pahudesta*; ja

huules

Eph. 4: 29. l. 5: 4.
wilpiä puhumasta.
Kol. 4: 6.
15. Latta pahasta, ja tes hywää: etzi rau-haa ja nourele händä. Am. 5: 15. Ebr. 12:14.
*

16.

HERran silmät katzowat* wanhurikai-

ta; ja hänen torwans heidän huutoansa.
2 Ma K. 16:
9.
Ps. ;;: 18.
Mutta
HERran tasivot owat pahoin17.
*

tekiöitä wastan; hukuttamaan maasta heidän
muistoansa.
Ps. 7): 20.
Ps. 109: 15.

18. Kosta (wanhurstat) huutamat, niin
HERra tuule'; ja pelasta heitä kaikista tusPs 145: »8.
kiltansa.
19. HERra on juuri läsnä niitä joilla on
'

murhellinen sydän:

kia mieli.

Ps

ja autta niitä joilla on

0:19.

Es.

66:

2.

sur-

<3Lewhulstalle tapahtu paljo pahaa;
mutta HERra hänen niistä kaikista päästä.
20.

Dawidin Psalmi,

jota häneen i.

HERra, minun riitaweljeinl
"l kansa: sodi minun wihollisiani »vastan.
2. Temma kilpi ja keihäs; ja nouse minua

auttamaan.
3. Siwalla

ase ja suojele minua minun sortaitani wastan sanos sielulleni: minä ole apus.
:

4. Häpiään ja pilkkaan tulkon kaikki jotka
minun sieluani wäjywät: palaitton takaperin
ja nauroxi tulkon jotka minuUe pahaa suomat.

Ps.

40:15,16.

Ps.

7Q:;,»c.

s. Olkon he niinkuin akanat* tuulesi»; ja
HERran Engeli sysätkön heitä pois.
*Ps. 1:4.
Hos. 13:3.
6. Heidän tiensä olkan pimiä ja niljakas*;
ja HERran Engeli wainotkon heitä.
P5.69: ,4.
7. Silla he owat ilman syytä heidän werkkons wirittänet minua kadottaxensa; ja ilman
sp/ytä owat sielulleni kaiwanet haudan.
Ps. 9: 16. Ps. 57: 7. Matth. 22: 15.
8. Tulkon hänelle waiwa, jota ei hän tiedä; ja werkko, jonga hän wiritti, tasiltätön
hänen, siihen hän langetton.
Ps. 141 - I°.
minun
iloitkan
Mutta
HERrasi»;
sieluni
9.
jarismuitkan hänen awustansa.
iO. Kaikki minun luuni sanotan: HERra,
tuta on sinun »vertaises? sinä jota päästät
nöyrän wätewämmän käsistä; radollisen ja
köyhän raatelialdansa.
11. 11. Määrät todistajat astumat edes; jotka minua niihin soimawat, jo,sta en minä mi*

tan
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län tiedä.'

*

Matth. 26:

loh.

60.

iz: 3°.

He tekewät

Luk.

2;: 2, io.

minulle pahaa hywästä';

jotka minun onnettomudestani iloitzewat: pue-<
tettakon häpiällä ja pilkalla ', jotka itzeensH

minusta kerffawat.
Ps. »9:
19.
minulle mielikarwaudexi.
jotka minun
Ps. 109: 5.
27. Iloitkan ja riemuitkan
13. Mutta minä, kosta he sairastit, puin wanhurstauttani rakastamat; ja sanokan aina:
sätin päälleni, waiwaisin itzeni paastolla; ja HERra olkon suuresti kiitetty *, joka suo palrukoilin sydämestäni.
Ps. 69.- n.
weliallensi»rauhan.
Ps. 40: 17.
28. Ia minun kieleni puhu sinnn wanhurs14. Minä käytin itzeni tuin he olisit ollet minun ystäwäni ja weljeni niinkuin se jota äi- kauttas: ja kiittä sinua jokapäiwä. Ps. 7:
tiänsä murehti, täwin minä tumarruxis murhewaatteisi».
36. psalmi.
i.
»vahingostaminun
Dawid
15. Mutta he iloitzewat
ulosmaala jumalattomain ilkeyden,
ii.
12.

*

«,

*

,

*

:

".

ni ja totonduwat*: onduwat myös totowat m Julista Jumalan hywyttä Jumalisia kohtan,
Rukoile Jumalisille suojelusta jumalattomain
heitäns hawaitzemata minua wastan, he repi- pahuutta
wastan.
wät ja ei latta.
Matth. 26: 3, 4.
i. Dawidin HERran palwelian Psalmi,
16. Ulkokullattuin seasa, jotka leipä tyr*

sängin tähden pilttawat, tiristäwät he ham- edelläweisajalle.
on sydämestäni sanottu jumalattobaitans minun päälleni.
>»/
kuinga
tätä
main
kauwan
menosta: ei he ensingän lumasinä
katzeHERra
17.
let? päästä siis minun sieluni heidän häwity- malata pelkä.
xestäns, ja minun yxinäiseni nuorista jalopeu3. Sillä hän suosittele itzens silmäins edesä;
niinkauwan kuin hän löytä pahudensa, saattaroista.
Ps. 22:21,22.
iB. Minä kiitän sinua suuresi» seurakunnasa: xensi» wihaa matkaan.
paljon Kansan kestellä minä sinua ylistän.
4. Hänen suuns sanat owat wäärns ja pe22:
11.
ei hän tahdo enä ymmärtä, etta hän joic>,
26.
tos:
Ps.
Ps. 40:
iii. 19. Ala salli heidän iloita minusta, jot- takin hywää tekis.
ta syyttömästi minun wiholliseni owat; eli sil5. Mutta ajattele wuotesans wahingota *,
mä isteä, jotka minua ilman syytä* wihawat. ja pysy wahwasti pahalla tiellä; ja ei he mitan
pahaa hyljä.
San. l. 4: '6. Mik. 2: 1.
loh, 15: 25.
li. 6. HERra sinun laupiudes ulottu niin
20. Sillä ei he puhu ystäwallisesti; waan
on; ja.sinun totudes
etziwät wääriä syitä hiljaisita wastan maan lewiäldä tuin taiwas
niin awaralda tuin pilwet juoxewat.
päällä.
21. Ja lewittäwät* kilans awaralda minua
Ps. 57: i'. Ps. i°B: 5.
wastan; ja sanowat: niin, niin: sen me mie7> Sinun wanhurstaudes on niinkuin Julellämme näemme.
Job. ,6: ,c>. Es. 57: 4- malan wuoret, ja sinun oikeudes niinkuin suun
-22. HERra sinä sen myös näet, älä siis sytvyys': HENra sinä autat sekä ihmiset että
wait ole: HERra älä kaukana ole minusta. eläimet, f
Ps. 92: 6. Rom. n: 33.
ja
minun
oikeut1- Ps. 145: ,5.
23. Hera nouse tatzomaan
/
Kuingn
ja
ja
minun
kallis
on sinun hywydes Juma8.
tani, asiatani,
Jumalani HENla
että
lapset
rani.
ihmisten
sinun siipeis marjon ala
minun
Jumalani,
ustaldawat.
duomitze
Ps. ,7: 8. Ps. 57:2.
24. HENra
juopumat
jälken;
ettei
riemuisinun huones runsasta tawanhurstaudes
he
He
minua
9tzismjyustll.
Tvarasta: ja sinä juotat heitä hekumallas niin25. Ala salli heidän sydämisans sanoa: niin, kuin wirralla.
iO. Sillä sinun stönas on elaxva lahdet
niin me tahdomme: ja älä anna heidän sanoa:
ja sinun walteudesas me näemme walkeuden.
me olemma Känen niellet.
'Jer.,: 13. 1.17:1'.
26. Häwäistätön ja nmuvxi joututon kaikki
'

'

*

'

ui.

li.

Lewitä laupiudes niille jotka sinun
tundewat; ja sinun wanhurstaudes toimellisille.
12. Ala salli minua tallatta ylpeildä; ja jumalattomain käsi älkön minua kukistako.
13. Waan anna pahointekiät siihen langeta;
että he syöstäisin pois, ja ei seisoalla pysyis.
111.

ii.

37.

psalmi.

Dawid waroitta Jumalan lapsia pahenemasta, jumalattomain menestyxen tähden, n
Osotta lawialda, jumalattomain Myötäkäymipikaisen onnettomuden:
päälle
i.

sen
waan

seurawan

Jumaliset wastoinkaymisesäkin

olewan

onnelliset.

Dawidin

Psalmi.

Sam. 7:l°.

14. Jumalattomatwetäwät miekkansa, ja jännittäwät jouhensa;kutistaxensradollistaja köyhää, ja teuraftaxensa hurstaita heidän teisäns.
15. Mutta heidän miekkansa pitä käymän
heidän sydämeensä; ja heidän jouhensa pitä
särkymän.
16. Se wähä kuin wcmhurffalla on, o«
parambi tuin monen jumalattoman suuret ta-

warat.
17- Sillä jumalattoman täsiwarsi pitä rikottaman; mutta HERra wahwista wanhursi

kat.

Ps. 1: 6.
18. HERra tietä hurskasten päiwät
heidän perimisensä pysy ijankaikkisesti.
*

i.i.g)slä wihastu pahain tähden; ja älä tadehdi pahointetiöitä.
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San. l. 24: 19.

Sillä niinkuin heinä he pian Hakalan pois;
ja lakastuivat niinkuin »vihoittapa ruoho.
Ps. 92: 8.
3. Toiwo HERraan, ja tee hywää: asu
maasa, ja elätä itzes »vakuudella.
4. Iloitze HERrasa, ja hän anda sinulle
mitä sinun sydämes halaja.
5. Anna ties HERran halduun, ja toiwo
hänen päällensä; kyllä hän sen teke.
,
A 55- ,3. 'Pet. 5: 7.
2.

Ps.l3?-

*;

in

16.

19. Ei he tule häpiään pahalla ajalla;ja näl
ta»vuosina pitä heillä kyllä oleman.

P5.33-19.

P5.34:

Sillä jumalattomathukkuivat jaHERran »viholliset, ehkä he olisit niinkuin ihana nuttu, niin heidän pitä tuitengin niinkuin sawi kutoman.
Ps. 68.' 3.
21. Jumalaloin otta lainan ja ei maxa *;
mutta hurskas on laupias jarunsas. "Syr. 25:4.
22. Sillä hänen siunattunsa periwät maan;
mutta hänen kirottunsa pitä häwitettämän.
20.

23. HERmlda senkaltaisen miehen waellus
hallita»; ja hänen tiensä kelpa hänelle.
6. Ia hän tuo edes sinun wanhurstaudes
24. Los hän lange niin ei händä hyljätä,
niinkuin walkeuden; ja sinun oikeudes niinkuin sillä HERra tuke hänen kätensä.
puolipäiwan.
25. Minä olin nuori, ja wanhennuin ja en
ja
odota
ala
Tydy
HERraan,
handa:
7.
ikänäns nähnyt wanhurstasta hlMtyxi; engä
kiiwoittele* sitä jonga tie vahudesa menesty, ja hänen siemenens kerjäwän leipää. O)
sitä ihmistä jota waäryttä teke. Sam. 1°: 4. (a) nimittäin, alati. Eli mmitamain silityin jäl, 8. Latta »vihasta ja hyljä tuimus: älä niin len Engä hänen leipää kerjawätä siemendänsä
hyljätvxi.
Syr. 2: 12.
»vihastu, ettäs itzettin pahaa teet.
n. 9. Sillä pahat häwitetän; »nutta HER26. Hän on aina laupias, ja laina Mieraa odottawaiset periwät maan. Matth. 5: 5> lellensä; ja hänen siemenens on siunattu.
112: 5.
iO. Wielä wähä hetki oy niin ei jumalatoin
Llik.6: 24, 35.
M
olskkan; ja kuins katzot hänen siaansa, niin
pahaa,
ja tee hywää *; japysy
27. Wälda
pois
ijantajkklsesti.
vn
Ps. 34: 15.
hän
11. Mutta siwiät periwät maan; ja iloitze28. Sillä HENra ratasta oikeutta, ja ei
hyljä pyhiänsä; ns kätketä», ijankaittisest; mutwat suuresi» rauhasa.
Ps. ,19- 165.
12. Jumalaloin uhka wanhurstasta; ja ki- ta jumalattomain siemen pitä häwitettämän.
ristele hambaitans hänen päällensä. Ps. i>2.-1».
Ps. 2,: 11.
13. Mutta HERra naura händä*; sillä hän
29. Hurstat periwät maan, ja asuwat siinä
näke hänen päiwänfä joutuwan.
Ps.»: 4. ijankaikkisesti.
Wiis. 3:8,9.
liii
30. Wan,

.

:

*

*

*

*

Psaltari
»viisautta;
puhu
suu
30. Wanhurstan
ia
5. Silla nunun syndini Mywät pääni ylihänen kielens opetta oikeutta. San. 1.3, >6. tze niinkuin rastas kuomia owat he minulla
Est. 9: 6. Pf l
31. Hänen lumalans laki on hänen sydä- ylön rastaxi tullet.
iiwisty.
*; ja ei
618
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-

-

8: ,7.

6. Minun haawani haisemat ja mätänewät,
hänen askelensa
mesansä
51:7.
minun
*Ps. 4°-9. Es.
hulludeni tähden.
7. Millä täyn tymäräsä ja kumarruxifa: yli
32. Jumalatoin wäjy wanhurstasta; ja etzi
päilvaä minä täyn murheisiini.
händä tappaxensa.
jätä
ei
käMutta
8. Sillä minun hupeni peräli tunvettuwat;
händä
hänen
33.
HERm
siinsä; ja ei duomitze handä, kosta hän duo- ja ei ole mitan terwettä »uinun ruumisani.
mitan.
9. Minä olen ylön
runneldn ja lyöty
ja
kätke
minä
myrisey
tienrikki:
HERma,
hänen
Odota
minun
sydämeni
tiwusta.
34.
io. HERm sinun edesäs on taitti minun
sä; niin hän sinun korolta, ettäs perit maan:
ja sinä saat nähdä, kcffa jumalattomat häwi- haluni; ja minun huotauxen ei ole sinulda sa/

lattu.
tetän.
z;. Minä näin jumalattoman, sangen jalon 11. Minun sydämeni wänse, minun woiman
ja waldian*, joka lewittt itzens, »a wlhotti on minusta luopunut; ja minun silmäini walkeus ei ole minun tykönäni.
niinkuin wiherjälnen Laurbärin puu.
l. 31:
20:
12. Minun ystäwäni ja lähimmäiseni owat
1 Sam. 25: 2, :c.
Job.
5.
552:3,9.
kohdastans minua wastan; ja »ninun omaiseP
ja
pois
ei
ena
ni seisoivat kaukana. Pf. 27:
meni,
hän
katzo
36. Ia hän
Ps. 88: ,5
kysyin
ja
ei
tuminun
hända,
ja
minä
ns wiritetziwät,
händä
ollut:
13. Jotka
sieluani
paulat
2°: 7.
10:
ja
jotka
15.
telewät
Minun
eteeni,
löytty.
Job.
minulle
Ps.
san Ole wiaroin, ja pidä
pahaa
suomat,
oikein:
ne
pahutta;
jk
sulaa
puhuwm
sinus
37.
*

*

.

,

,°.

petosta jotapäiwä ajattelewat. '
menesi^war.
silla sinkalraistr wiimein
ja
14. Mutta minun täyty olla niinkuin kuu38. Mutta wäämt pitä ynnä hukkuman;
roin, ja ei mitan tuuleman; ja niinkuin myjumalattomat pitä wiimein häwitettämän.
kän joka ei awaja suutansa.
Ps. 39:2,,«.
Ps.s: 5, 6.
15. Ia minun täyty olla mintuin se joka ei
39. Mutta HERm autta wanhurstaita hän
mitan kuule; ja jonga suusa ei ole wastausta.
on heidän wäkewydensä lustan ajalla.
I°.
11. 16. Mutta minä odotan sinua HERm;
Ps.9:
päästä
heitä,
heitä: sinä HERm minun Jumalani tuuldelet mi40. Ia HERm autta
wapahta
nua.
pelasta
jumalattomista
ja
heitä
hän
17. Sillä minä ajattelen, ettei heidän suinheitä; silla he uskalsit häneen.
gan pitä minusta iloitzeman: jos minun jalkani kombaftuis, niin he kerstaisit sangen paljo
38» Psalmi.
*

*

,

:

Ratumns psalmi.

».

Synnin waiwan tunArmon ja awun eyi-

nosta »a tunnustuxesta. n

minun kipuni on atatt minun edesäni.

misesta

1.
l. 2.

Dawidin Psalmi muistoxi. Ps.
älä rangaise minua wihasas!

minusta.
18. Sillä minä olen tehty kärsimään; ja

132 -1.

ja

P5.39:;.
Silla minä julistan pahan tekoni ja
murhehdin minun syndini tähden. Ps. 5,: 5.
20. Mutta minun wiholliseni eläwät ja owat
wäkewät: ne owat suuret, jotka minun syyttö.

19.

*

älä kurita minua himmisudesas!
Ps. 2. Jer. 10: 24. Hes. s: Is.
z. Sillä sinun nuotes owat minuun kiinni- mästi
wihawat.
Pf 3: 2.
tetyt ja sinun kätes paina minua.
21. Ia ne jotka minuUe maxawat pahalla
s Mos. 32: 23. Job. 6:4.
4. Ei ole tcrweys minun ruumisani, sinun hywän asettawat heitäns minua wastan *>
uhkauxestas: ja ei ole rauha minun luijani, stta lninä hywää noudatan. Ps. ,19: 95.,
22. Ala
minun jyndeim tähden.
*

6:

'

:

»

,
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Mä hyljä minua, HERra: minun lu- niin hänen kaunistuxens tulutetan niinkuin
koilda tosin aiwa turhat owat taitti ihmiset,
malani, älä ole kaukana minusta!
*Ps.6:B.
Selal
23. Riennä sinuas minua auttamaan, HER;a
*

22.

;

ra minun autuudeni!

Es.

45:21.

Ap.T. 4:12.

39. psalmi.

13. Kuule minun rutouxeni, HERra,
ota minun huutoni korwiis : ja älä waikene

minun kyyneldeni tähden: sillä minä olen muukalainen
sinun tykönäs, jawiems*, niinkuin
Dawid opetta esimerkillänsä, i. Rärsiwallu
3 Mos, 25 2,.
sydellä hilliyemaän kieldä. n Jumalan awul- kaikki minun Isäni.
Pct. 2:,?,
la, kuolewaisuutta, ja tämän elämän lyhykäi- 1 Aika. K. 29: 15. Ps. 119:19. Ebr. n.-13.
lii.
liewitystä
Rukoilemaan
settä muistamaan,
14. Luowu minusta, että minä wirkoisinj
syndein rangaistuxesta.
ennenkuin minä menen pois, ja en sillen tasa
*

-

,

I.

Dawidin Psalmi,

leduthunilda edellä- ole.

1 Aika K. 2s: 1, 3, 6.
weisalle.
i.2.g«>inä olen sanonut: Minä tahdon pitä

Job.

7: 16.

40. pjalmi.

waarin minun teistäni, etten minä
llinnustus Rristuresta. l. Kuinga hän on «va-v.
minun
syndiä
kielelläni:
Minä hallitzen
kuutettu Isänsä awusta karsimisens alla.
tekis
puhu
Ewangeliumin julistamisesta, ln. Rukoiniin
kuin
kauwan
minä
suuni nukuin suitzilla;
le suloista lopetusta piinallensa iv. Loiwotta
näen jumalattoman edesäni.
Ps. ,7: 3.
häpiätä jumalattomille, ja iloa Jumalisille.
3. Minä tulin mykäxi, waikenemisella »vaiI. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
kenin hywästä; mutta minun murhen lisäyndy.
i.2.§tt>inä härtasti odotin HERraa ; ja hän
Ps. 38: '8.
kallisti hänens minun tygöni, ja hän
4. Minun sydämeni on palama minusa, ja
sytyn:
mi- kuuli minun huutoni.
kuin minä sitä ajattelen, niin minä
nä puhun minun kielelläni.
3. Ia hän weti minun ylös siitä hirmuisista
ajattelemaan
opera
minua
haudasta, ja sondaisesta loassa *; ja asetti mi11. 5. HtLßra
e»a
mikä
mitta
minun
loppuani,
nun jalkanikalliolle f, ja hallitzi minun käymiminun
erra
minä
erkanen
on;
lämallani
rieräxeni
seni.
*Ps.69:is. -lPs.„:9.
andoi minun suuhuni uden »veihän
raälda
Ps. 9":
4. Ia
6. Katzo, minun päiwäni owat kämmenen sun, kiittämään meidän Jumalalamme. Sen
leweys tykonäs, ja minun elämäni on niinkuin pitä monen näkemän *, ja pelkämän HERei mitan sinun edesäs: kuinga aiwan turhatf raa, ja toiwoman hgneen.
Es. s- is.
joka pane ustalluowat kaikki ihmiset jotka kuitengin niin surut5. Autuas on
ihminen
tomast eläwät, (») Sela l, "P5.144: 4. xens HERraan ; ja ei käänny ylpeitten tygö
, (2) Ebr. Parhallansakkin seisoisanfa. ja niiden jotka waihella waeldawat.
f Ps. 62:
11. 6. HERra minun Jumalani, suuret o7. Waan he menewät pois niinkuin
ja tekewat heillens hukkan suuren murhen: he wat sinun ihmes ja ajatuxes *, jotkas meille
kökowat ja ei tiedä kuka
osotat: ei ole mitan sinun »vertas f, minä ilf
2:
13,
1.14:
2.
Sam.
l.
f
18.
s:
is. moitan niitä, ja sanon, waika ne owat epäJob. 8: 9.
minä
', Ps. 92: 6.
1) 2 Mos. is 11.
mihingä
nyt
luoHERra,
8. Ia
itzeni
lukuiset.
minä
toiivon.
ei
ia
tan? sinuun
7. Uhri ruokauhri sinulle kelpa, waan
m. 9. Wapahda minua kaikkista synneistä- korlvat sinä minulle awaisit': et sina tahdo
polttouhria eli syudiuhria.
ni; ja älä anna minun tulla hulluin pilkaxi.
Ebr. i° s.
io. Minä »vaikenen, ja en awa suutani *,
8. Silloin millä sanoin: kayo, minä mteet.
len: Raamarusa on minusta kirjoitettu.-jkyllä sinä
'Ps. 38:14.
11. Manna sinun rangaistuxes pois minusta
iMos. 3: 15. l- 3. l. 18: 18. .!. 22: iz.
sillä minä olen näandynyt sinun kätes pierämi- l. 26: 4. l. 49: ic>. 1- Luk. 24:27. Ap. T. 1°: 4;.
Ebl. 13: 8.
festa.
12. Kostas jongun rangaisel synnin tähden,
lii i 2
9- Si,
*

«.

*

*

se

:

,

,<,.

sen saa

*

:

'

-.

sen

:

-

-*

'«:
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9. Sinun mhros, minun Jumalani, reen wänä, että
mina mielelläni; ja sinun Lakis on minun hyljä händä
fydamesani.
Ps. 37: 31.

Minä saarnan sinun wanhurstauttas
suuresi» seumkunnasi» katzo, en minä anna

hän

menesty maan päällä*; ja ei

wihollistmsa tahtoon.

*

Dan. 4:

24.

HERra wirwotta handä tautiwuotesansa:11.sinä autat hänen kaikesta sairaudestansa.
tukita suutani, HERm sinä sen tiedät.
5. Minä sanoin: HERra ole minulle
26.
armollinen,
paranna minun sieluni; sillä
22,
P 5.22:
Ps. 35-iz
11. En minä sala wanhurstauttas sydämesämina rein sondia sinua wastan.
6. Minun wiholliseni puhuit pahaa minua
ni: minä puhun sinun tomdestas ja autuudestas:
en minä peitä sinun laupiuttas ja wakuuttas wastan: kosta hän tuolle ja hänen nimens tadonne?
suuresi» ftumtunnasi».
m. 12. Mutta sinä HERm älä käännä lau7. Ia tuin he tulemat katzelemaan, niin he
piuttas minusta pois: sinun laupiudes ja wa- puhumat »valhetta, heidän sydämens toto heiliO.

4-

*.

*

kuudes aina minua warjelton. Ps. 5? -2.
13. Sillä lukemattomat waiwat owat minun piirittänet: minun syndini owat minun ottanet kiinni, niin etten minä nähdä taida: ne
owat usiammat kuin hiuxet pääsäni, ja minun
sydämeni on minusa waipunut. Ps. 3"
sinulle HERra, ettäs mi14. Kelwatton
nun wapahdat: riennä HERm minua auttamaan.
IV. 15. Häwetkön ja kaikki pilkaxi tulkon,
jotka minun sieluani wäjywät hukataxens sitä:
palaitkon takaperin ja häpiään tulkon, jotka
minulle pahaa suomat. Ps. 35:4. Ps 7°: 3,".
16. Hämmästytön heidän häpiäsäns, jotta
lninulle sanowat: Niin, niin.
17. Iloitta,, ja riemuittan taitti sinusa jotka sinua etzlwät; ja jotka sinun autuuttas mkaftawat: sanotan aina:-3,HERm olkon kor-27.
kiast ylistetty.'
Ps. 34 4, 5. Ps 35:
18. Minä olen köyhä ja waiwainen, mutta
sinä olet minun
HERm pitä minusta murhen:minun
auttajani ja »vapahtajani:
Jumalani
älä wiiwy.

se

.

".

lens wääryttä; niin he menewät pois ja sitä
panettelewat.
Luk. ,4: 1,
jotta
minua
wihawat, tuiskutte8. Kaikti
lewat kestenäns minua wastan ; ja ajattelemat
pahaa minua wastan.
9. Paha asia on hänen päällens tullut; ja
jällens.
kosta hän maka, niin ei hän
«.

i

Sam.

,6:

nouse

17.

*

Niin myös minun ystäwäni johon minä
uskalsin, joka söi minun leipääni; se tallais
iO.

minun jalkains ala.
Match. 26: 14. Mark.

*

Ps.

14: I°.

55: 14,15.
Luk. 22: 4.
16.

Ap T.
loh. 1?: 18.
Mutta sinä HERm ole minulle armollinen, ja auta minua; niin minä sen heille
,:

111.

11.

kostan.

12. Siitä minä ymmärrän ettäs suot mikernulle hywää; ettei minun wiholliseni

saa

stata minusta.

13. Mutta minua sinä holhot minun wiattomudeni tähden"; ja asetat minun tastvois eteen
ijankaikkisesti.
14. Kiitetty olkon HERra Israelin Jumala, ijankaikkisesta ijankaikkiseen! Amen, Amen.

41. psalmn
Hnnustus Rristuxesta. l. Nuinga han glista
42. psalmi.
niitä onttellistri jotka wihelisisiä holhowat. n.
walitta wihollchensa julmuutta, m. Rukoile
Dawid, paosa ollesansa ikawälye päästäjällens yhteiseen Jumalan palwelureen.
Isäldänfä apua, ja kutta händ».
xens
u.
Rohwaise iyiänsa. wihollistensa pilkan alla,
i. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
ustalluxesa
Jumalaan.
i. 2.Hlutuas on joka köyhää holho*: bända
päiwänä.
edelläweisajalle.
1.
Korahn lasten
HERra autta pahana
l
Aika
6:
ie.
33,
K.
58: 7.
Ps.44:i.
*Ps 112: 5, 9. jaEf.
peura himoiye ruorerra wer1.
pitä
elähänen
tätte
Hanen
HERra
3.
~

,

"-

*
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ra; niin minun sielun himoitze sinua
mala.
3. Minun sieluni jano* lumalata, sitä eläwätä lumalata: Kosta minä tulen Jumalan ihmisistä.
2. Sillä sinä olet minun wätewydeni Jukasivoja näkemään? "Ps. 6,.-2,,. P5.«4:3.
4. Minun tynneleni owat minun ruokani' mala, mixis syöxet minun pois? mixis minun
päiwänä ja yöllä; että jotapäiwä minulle sa- annat murheisani käydä, kosta »vihollinen minua ahdista?
Ps. 42: w.
notan: kusa nyt on sinun lumalas?
Ps. zo: 6.
Ps. 102:
3. Lähetä walkeudesta totudes minua saatpyhän wuores ty5. Kosta minä näitä muistelen, niin minä tamaan ja tuomaan sinun
Sam. 6: 17.
tygö.
ja
sydämeni
gö,
itzesäni; sillä
sinun asumises
wuodamn ulos minun
minä
joukon
ja
Jumalan Altarin
kansa, tvaelsisalletäwism
minä menisin mielelläni
4. Ia
tygö,
jota
minun ilon ja
tygö*,
sen
Jumalan
laisin heidän kansans Jumalan huoneseen:
on;
ja
riemun
Kandeleilla,
ja
joukon
seasa,
jotka
kiitoxella,
kiittäisin
Jusinua
sen
ihastuxella
mala, minun Jumalani.
Ps. »o: e.
juhlaa pitämät.
11. 6. Mitäs murhehdit minun sieluni, ja oPs. ie,,: 10.
11. 5. Mitäs murhehdit minun sieluni, ja olet niin lewotoin minusi»? tunva Jumalaan:
niin lewotoin ? turwa Jumalaan:
sillä minä wielä nytkin händä kiitän, että hän let minusi»
kiitän, että hän
sillä minä wielä nytkin händä
minua autta tasivoillansa.
ja minun Jumalani.
apu,
on
on
murminun
kastvoini
minun
sielun
Jumalani,
Minun
7.
Ps. 42: 12.
heisans nunusa; sentähden minä muistan sinun
Jordanin ja Hermonin* maalla, sillä mahalla wuorella.
44. psalmi.
5 Mos. 3:
*

,°.

,

2

'

*

«.

8. Sinun wirtas pauhawat kowin, niin etsywys pauha täsä, ja toinen sywys sielyxi
m
kaikki
lä:
sinun wesilaines ja aaldos täywät
nlinun ylitzeni.
9. Päiwälla on HERm luwannut 0) hänen hywydens,ja yöllä minä hänelle weisan*,
ja rukoilen minun elämäni lumalata.
(») Ebr. kästenyt.
*Ps. 92:3.
iv. Minä
Jumalalle minun kalliolleni: Mixis olet minun unhohtanut? mixi minä
käyn niin mucheisani, kosta minun wiholliseni
minua ahdista? Ps. 13:2. Ps.iß:3- P5.43.-2.
11. Se on niinkuin murha minun luisani, et-

sanon

tä minun »viholliseni

häwäisewät minua: kosta

Seurakunda, muistutellen endisiä HVRran
ustalda Jumalaan, n. walitta tusianloista tilaansa, m. Iloiye »vakuudestansa, ja
1.

apuja,

rukoile pelastusta.
1.

Komhn lasten opetus,
Ps.

42-

edelläweisajalle.

~

me olemma törmillämme kuullet, meidän Isämme owat meille luetellet; mitäs heidän aikanansa ja muinan tehnyt olet.
Ps? 8: 33. Sinä olet ajanut pakanat pois kädelläs;
mutta heitä sinä olet istuttanut jällens*: sinä
olet Kansat kadottanut f, mutta heitä sinä olet leivittänyt.
2 Mos. 15:
17.
1.

*

Ps.z°:y.
he jokapäiwä sanowat minulle: kusa nyt on
5P5.9:6.
,15:2.
Ps.
Sillä
ei Ke ole miekallensa sitä maata osinun lumalas?
4.
ja olet mistanet, ja heidän käsiwartens ei auttanet
12. Mitäs murhehdit minun
minusi» niin lewotoin ? turwa Jumalaan: sil- heitä*, waan sinun oikia kätes, ja sinun käsilä minä wielä nytkin händä kiitän, että hän wartes, ja sinun taswois
sillä mieon minun tafwoini apu, ja minun Jumalani. listyit heihin.
'Jos.-4: 12.
P5.43: 5.
f 2 Mos. 33: 14.
4 Mos. 6:25.

43. psalmi.
i Dawid rukoile lumalata asiansa ratkaisiaxi; ja että hän paasio taas Seurakunnan kokouxeen. v. kohdutta iyiänsä ustolla.

5.

Jumala sinä olet minun Kuningani;

jo-

ka autuuden Jakobille lupat.
6. Sinun tauttas mswihollisemme paistama
me
liii 3
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ms maahan; sinun nimesäs me tallamma meidän wastantartajamme.
Ps 18 39.
7. Sillä en minä luota jouheeni; ja minun
1 Sam. 17: 39.
miettani ei auta minua.
8. Mutta sinä autat meitä meidän »vihollisistamme; ja saatat niitä häpiään, jotta meitä wihawat.
9. Jumalasta me. kerskamme jokapäiwä;
jakiitämme sinun nimeäs ijankaikkisesti, Sela!
11. iO. Mixis nyt syfät meitä pois, annat
meidän häpiään tulla; jaet lähde meidän so-

päiwä; ja me luetan teuras
Rom. 8: 36.

-.

ta joukkomme kansa?
11. Sinä annat meidän paeta

lambaxi.

24. Hera HERra, mixis makat? walwo,
ia ala meitä sysä pois kaiketikkan.
25. Mms peität kasivos? ja unhohdat meidän radollijudem ja ahdistuxemme. Ps. 13: 2.
26. Sillä meidän sielum on painettu alas
maahan asti : meidän mahamme rippu maasi».
27.

Ps.

Nouse,

7.'6.
auta

Es. si:23.
meitä; ja lunasta meitä

sinun laupiudes tähden.

Psalmi.

»vihollisten»

edesä; että ne matelisit meitä, jotka meitä wi-

Morsian weisu. 1. Selvin yljästä Rristuxesta.
11 Morsiamen,
se on Seurakunnan, ihanaisuhawat.
desta. m. pakanain käändymisestä.
12. Sinä annat meitä syötä niinkuin lambaita; ja hajotat meitä pakanain sekaan.
i. Morsiamen opetuswirsi kukkaisesta Komyit*
ja
hinnata;
ilman
Kansas
Sinä
13.
mhn lapsilda edelläweisajalle.
Ps. 69: 1.
Eph. 5: 25,
et mitan siitä ottanut.
5 Mos. 3,
sydämeni ajattele kaunin laulun:
Duoin. 2: 14. Hes. 3«: 12.
i-2.HHinun
häpiäxi
meidä
panet
meitä
minä
läsnäaSinä
weisan Kuningasta*, minun
14.
suwaisillemme: pilkaxi ja nauröri niille, jotta kieleni on jalon kirjoittajan kynä. f
-i/ 2Sam. 2,: 2.
1 Pet. 1: n, le.
meidän ymbärillem owat.
Ps. 59: 4.
Ps.
pakanain
Sinä
olet
kaikkein kaunein ihmisten las3.
1;. Sinä teet meitä sananlaskun
seasa; ja että Kansat wäandelewät päätänsä ten seasa armo on ulos »vuodatettu sinun huulisas"; sentähden siuna Jumala sinua ijankaikKun. 19: 21.
meidän tähtemme.
minun
miKork. w. 1: 16. l. 5: i;.
Jokapäiwä
häwäistyxeni
on
16.
kisesti.
mmm,
pejttä
häpiä
ja
miettas
wyölles, sinä Sangan,
edesäni;
Pane
nun
kasivoni
4.
*

*

,

*

-

,°.

),.

<"»-

*

2

'

minun.

pita pilkkaita ja laittaita
kuuleman; ja »viholliset ja tylyt kostajat näke17. Että minun

ja kaunista itzes kunniallisesti.
5. Menesty sinun kauneudesas, kiiruhda sinus
totuden, siweyden ja wanhurstauden

sanan

tähden', niin sinun oikia kätes ihmellisiä osotmeidän ta.
.*P5.72:4.
6. Terawat owat sinun nuoles, etta Kan-Päällemme; ja en me sentähden ole sinua unhottanet, engä petollisesti sinun liittoas »vastan sat langelvat etees maahan; jotta sydämmesmän.

m. 18. Nämat kaikki

tehnet.

.

olvat tullet

.

,

tänsä Kuningan »viholliset owat.

7. Jumala, sinun istuimes pysy aina jaijankaikkisesti: sinun waldakundas walditta on oikeuden waldikka.
Ps. no: 2. Ebr. 1:8.
ja wihaisit
Sinä
wanhmstautta,
8rakastit
jumalatoinda menoa: sentähden o! Jumala,
on sinun lumalas woidellut* sinua iloöljyllä,
enä kuin sinun osaweljes.
*Ps.,: 2..
Mirrne) wiemlle Jumalalle.
9. Kaikki sinun waattes owat
22. Eikä Jumala sitä etzeis? waan hän itze ham, Aloes jaKezia: kostas Elephandin luisesta tuwastas lähdet, niin he ilauttawat sinun.
tietä meidän sydämen pohjan.
11. io. Sinun taunistuxesaskäywätKunin23., Sillä sinun tähtes surmatan ms jokagastett
19. Ia ei meidän sydämemme takaperin täändynyt; eitä meidän käymisemme poikennut sinun tiestäs.
20. Ettäs meitä niin löit rikki lohikarmein
seas, ja peitit meitä kuoleman marjolla.
21. Los me olisimma meidän Jumalamme
mmen unhottanet; ja meidän kätemme nosta-

'

*

*

'

623

Psaltari.
gasten tyttäret *: morsian seiso oikialla tädelläs, sulas tallimmasa tullasi».
Esa. 49! Bn. Kuule tytär, tatzo, ja tallista torwas :
unhohda Kansas ja Isäs huone.
12. Niin Kuningas saa halun sinun tauniutees: sillä hän on sinun HERms, ja sinun pitä händä kumartaman.
13. Tyrin tyttären pitä myös siihen lahjoinens tuleman*: rikkat Kansan seasa pitä sinun
Ps. 68: 3°. Ps. 72: 10.
edesäs rukoileman.
Ps 87: 4.
14. Kuningan tytär on kokonans kunniallinen sisäldä: hän on tullaises waattesi» puetettu.
15. Hän wi.dän monella tawalla kudotussa
waatteis Kuningan tygö: neitzet hänen ystälvänsä jotta händä seumwat, tuodan sinun
tygös.
16. Ne wiedän ilolla ja riemulla; ja he menewät Kuningan tupaan.
111.17. Sinun Isäis siaan pitä sinun lapsia
sizaman; joitas asetat päämiehixi kaikkeen
maailmaan.
Match. 19: 28. Ilm. K. 1: 6.

Pakanain pitä hämmästymän ja waldatunnat langeman; ja maa hukku kosta hän
änens anda.
8. HERm Zebaoth on meidän kansamme,
Sela!
Jakobin Jumala on meidän tukemme,tekoja;
11. 9. Tulkat ja katzokat HERmn
joka maan päällä senkaltaiset häwityxet tcke.
iO.
Joka hillitze sodat kaikesa maailmasi»:
7.

joutzen särke, ja rikko keihän, jarattat tule-

sa poltta:

2 Sam. 8: l, »c.
Ps. 76: 4.
Lakatkat ja tietkät että minä olen Jumala minä olen woittawa kunnian pakanain
seasa, ja minä yletän maan päällä.
Es. 3°: 25.
12. HERm Zebaoth on meidän kansamme:
Jakobin Jumala on meidän turemme, Sela!
*

11.

:

*

4?.
Ennustus.

1.

Psalmi.

Rristuren waldakunnasta, E-

wangeliumin kautta koottawasta. n Rristuren
taiwaseen astumisesta, ja pakanain käändpmi-

sestä.

Komhn lasten Psalmi, edelläweisajalle.
Kansat paukuttakar käsiänne; ja
18. Minä tahdon muista sinun nimeäs suku- 1.2.
pitä
kunnasta niin sukukundaan: Sentähden
ihastukat Jul.alaUe iloisella anella.
ijankaikkisesti.
ja
kiittämän
aina
Kansat sinua
Ps. 97: 1,
3. Sillä HERra kaikkein korkein on hirmui46. psalml.
nen suuri Kuningas koto maan päällä.
i. Seurakunnan rohkeus Jumalan tunvisa.
4. Hän waati Kansat meidän alamme; ja
ii Rehoitus Jumalan wanhurstasten tekoin tutpakanat meidän jalkaim ala.
kindoon.
5. Hän walitze meille meidän perimisemme*>
1. Korahn lasten weisu, nuorudesta, edelläkunnian, jota hän rakasta, Sela!
Jakobin
weisajalle.
Ps 42: 1
''P". 2: 9.
on meidän mrwam jawäkewy11. 6. Jumala ajiui yios* riemulla; ja
x) demme; joka on sangen sowelias apu HGRra yelisexvällä
Basunalla.
l.

5: 10.

I.

Maikki

"»

«.

,

tuffisa.
Ps. 68: i?. Mark, is: 19. Kol. 2: 15.
jos
pelkä
en
me
wielä
maaSentähden
3.
7. Weisatkat, weisattat Jumalalle: weisatilma hukkuis; ja wuoret kestelle merta wajoisit. kat, weisatkat meidän Kuningallemme.
4. Waikka wielä meri pauhais ja laineh8. Sillä Jumala on koko maan Kuningas:
dis niin että siitä pauhinasta mäet kukistui- weisatkat hänelle taitawasti.
sit, Sela!
Pf. 93: 3, 4. Ps. ,24:4,5. ' 9. Jumala on pakanoitten Kuningas: Ju,7: i»,
*

,

*:

*

Es

13
mala istu pyhällä istuimellansa.
Jumalan Kaupungi ihaiO. Kansain päämiehet owat totondunet Ana wirtvinens; josa korkeimman pyhän asumi- bmhamin Jumalan Kansan tygö: sillä maan
edeswastajat oivat Jumalan: hän on sangen
set owat.
*Ps. 48:2.
6. Jumala on hänen keffelläns, sentähden suuresti ylötty.
Ps. 29:
Ps. 68: 23,
se kyllä pysy Jumala autta händä warahin.

5. Kuitengin on

*

~

;-.

:

48.

PsilliM.
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48. Psalmi.

Rieldän pahenemasta jumalattomain mvötäkäv-

«Ennustus. Uuden Lestamendin Seurakun- misesta.
nan, eli hengellisen Zionin, ihanaisesta tilasta,
I. Korahn
Psalmi, edelläweisajalle
i' Sen
jäsenden ustallusriemuista Ju- l.2.«multat tätä taitti
uskollisten
Kansat': ottakat
malasi», m. tvaroitus sen tutkindoon.
"5 korwiinne taitti maan asuwaiset.
1. Komhn lasten Weisii Psalmi.
San. l. 8: 4.
1.

lasten
*

on HERm, ja sangen kiitettäpä,
3. Setä yhteinen Kansa, että Herrat: niin
meidän Jumalamme Kaupungisa, riktat tuin köyhät.
hänen pyhällä wuorellansa. Ps 76: 2,
4- Minun suuni puhu wiisautta; ja minun
sydämeni
paikalla
sano ymmärryxen.
*, ko3- Zionin wuori on taunilla
Minä
to maan ilo, pohjan puolella, suuren Kunin5.
tahdon kallista korwani wertmtgan Kaupungi. f
xiin *; ja minun tapauxeni tandelella soitta.
Es. 4: 2. l. 11: 1.
-s- Matth. 5: ,5.
'Ps. 78:2.
Matth. 1»: 35.
6.
pidäis
pelkämän pahoina
on
tuttu
nunun
että
huonesans,
Jumala
4.
Mixi
hänen
päiwina; Kosta minun sortajaini wäärys käy
hän sen warjelia on.
5. Sillä tatzo, Kuningat owat tokondunet; minua ymbäri?
ja ynnä menit ohitze.
11.7. Jotta luottamat tawaroihinsa; ja suu6. He ihmettelit kosta he tämän näit: he resti kerffcnvat paljosta rikkaudestansa.
8. G» Noelikan raida terän lunasta; eikä
hämmästyit, ja pois kiiruhdit.
7. Wapistus on heidän siellä käsittänyt, ja lunlalalle ketän jowirra.
Job. 17: 3.
ahdistus niinkuin synnyttäwäisen.
Match. ,6: ,6.
särjet
Sillä
Sinä,
(2)
heidän sielunsa lunastus on ylsn
8.
9hcchdet meresä itätuulella. kallis*;
(2) Ebr. Tharsixesa.
niinettä se jäätekemntä ijankaikkisesti.
'iPet. i:,B.
9. Niinkuin me kuulimma, niin me sen näemiO. Maikka hän myös wielä kauwan eläis,
me HERran Zebaothin Kaupungisa, meidän
Jumalamme Kaupungisa: lumula sen wah- xa ei11.näkisi hautaa. täyty
Sillä hänen
nähdä, että wiisasten
wista ijankaikkisesti, Sela!
11. io. Jumala, me odotamme sinun hywyt- pltcl kuoleman, niin myös tyhmän ja taitamattoman pita hukkuman; ja pitä wieraills
täs sinun Templisäs.
11. Jumala niinkuin sinun nimes on, niin tawamns jättämän.
i Sam. 25: 16.
myös on sinun kiitoxes haman maailman äSam. K. 2: 18.
17: n.
12. Heidän sydämens ajatus on", että
reen: sinun oikia kätes on täynnäns »vanhurpitä ijankaikkisesti pysymän,hei-ja.
dän
stautta.
12. Riemuitkan Zionin wuori, ja ludan heidän majansa sugusta sutuhun; ja heidän ni.meus kuuluisaxi tuleman maan päällä.
tyttäret
sinun oikeuttes tähden.
111. 13. Mengät Zionin ymbäri, ja piirittä13. Mutta ei ihminen taida pysyä kunniasi,;
waan werMtan eläimihin, jotka hukkumat.
kät händä: lukekat hänen torninsa.
14. Tämä heidän tiens on sula hulluus; kui14. Turwatkat hänen muurins: wahwistakat hänen salins, että te sitä juttelisitte tule- tengin heidän jälkentulewaisens sitä suullansa
Niittämät, Sela!
waisille sukukunnille.
55. He makawat helwetis niinkuin lambat,
tämä
on
meidän
Sillä
Jumala
15.
Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdatta kuolema heitä kalwa: mutta hurskasten pila
warhain heitä hallitzeman*, ja heidän öptkäy,
meitä kuolemaan asti.
xens pitä hukkuman, ja heidän täyty jäädä
49. psalmi.
helwettiin.
'Wiis. 5:1,,.
».

*

..

~

Neuwotom hämmästynlättöwyteen

na päiwänä.

,

paha-

n Osotetan rikkauteen tuottamiM, ja-l»malattomain hullus ja wahingo. m.

1 Kor.

6: 1,

2.

i«. Kuitengin wapahta

ll»n>K. 2:

26.

Jumala minun sieluni

Psaltari.
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luni helwetin wallasta; sillä hän korjais mi- nun ; ja eläimet muorilla tuhanin.
11. Minä tunnen kaikki linnut wuorten päälnun, Sela!
m. 17. Ala sitä tottele kosta joku rikastu; lä ; ja metzän pedot owat minun edesäni.
12. Jos minä ison, en minä sitä sano sinuleli jos hänen huonensa kunnia suureri tule.
le; sillä maan piiri on minun, ja kaikki mitä
P5,7:,,7.
Job. 41: l.
Ps. 24: 1.
18. Sillä kosta hän kuole, niin ei hän mitan siinä on.
myötäns wie: eikä hänen kunniansa mene alas
13. Luuletkos minun syömän harjan liihaa?

ja kauristen »verta juoman
J0b., 27: 19.
hänen kansans.
ja
14. Uhra Jumalalle kiitosuhri; ja maxa n19. Sillä hän kiittä sieluans elämäsänsä
hywää
jos
teet.
ylistäwät
sinua,
sinä itzelles
limmäiselle lupauxes.
he
peräsä*,
ja
menewät
20. Niin he
15. Ia auxeshuuda minua hadäjas; niin
Isäinsä
ei saa nähdä ikänänswalkeutta. *Bar.3>. 17, 1e. minä rahdon aurm sinua, ja sinun pira
ja ei ole kunnioittaman minua. Ps. 13:6. Ps. 91:15.
21. Kosta ihminen on kunniasi»,
*

'

?

:

m. 16. Mutta jumalattomalle sano Jumajotka hukkuivat.
la: Mixis ilmoitat minun säätyjäni? ja otat
minun liittoni sillllles ?
Nom. 2: 17.
50. psalmi.
17. Ettäs kuritusta »vihat; ja heität minun
kuyu ikvange- sanani takas.
Ennustus I. Ruinga Aristus
n.
liumin kuuliaisuteen.
Osotta N). L. «hrit
18. Kostas markan näet, niins juoxet hänen
lakkawan, ja U. L. oikian Jumalan palwelu- kansans; ja pidät yhtä huorintekiäin kansi».
xen muodon, m. Roke ulkokullatuita nuhteleSan. l. 29: 24.
misellakäändymyxeen, että heille hywin käwis.
Sinun
suus
19.
sallit sinä pahaa puhua; ja
Assaphin Psalmi.
iAikaK.2s: 1.
kieles saatta petosta matkaan.
2 Aika K. 29: 3°.
20. Sinä istut ja puhut weljees wastan: äiwäkewä Jumala puhu, ja kutzu tis poikaa sinä pilkkat.
maailman, hamast auringon koitosta
21. Näitäs teet, ja minä olen wait; niins
niin laskemiseen asti.
luulet että minä olen sinun kaltaises: mutta
2. Zionista anda Jumala täydellisen kirkminä nuhtelen sinua, ja asetan näitä silmäis
kauden paista.
Mik. 4:1,2. eteen.
Es. 2-. 3.
ja ei »vaikene:
tule,
Meidän
Jumalamme
22. Ymmärtäkät siis näitä te jotka Juma3.
kuluttawainen tuli käy hänen edellänsä*, ja lan unhotatte; etten minä temmais joffus
hänen ymbärilläns wäkewä ilma Ps. 97: 3. pois, ja ei olis »vapahtajata.
4. Hän kutzu taiwat ylhäldä, jamaan*,
23. Joka kiitosta uhra, se ylistä minua, ja
5 Mos. 31 ««.
duomitaxens Kansaansa.
on se tie; että minä osotan hänelle Jumasiinä
jotka lan autuuden.
5. Kootkat minulle minun pyhäni
Ps. 91: 16. Es. 49: 6.
minun liitostani enammän pitäwätkuin uhrista.
Luk. 2: 3c».
6. Ia taiwat pitä hänen wanhurstauttans
ilmoittaman ; sillä Jumala on duomari Se51. psalmi.
la!
iMos. 18: 25.
loh. 5:22, 27.
Ratumus psalmi, josa Dawid l. Rastan lan11. 7. Kuule minun Kansani, minä tahdon gemuxensa jälken
murhellisen mielen alla, rupuhua; ja sinun seasas Israel todista: minä koile Jumalalda armoa ja syndein andexisaamista. 11 Halaja pyhän Hengen waikutuxesta
Jumala olen sinun lumalas.
8. Sinun uhreistas en minä sinua nuhtele ; uston elämätä. m. L.upa wilpittömän uuden
ymmärrystä; niin

hän on

»verrattu eläimiin,

*

*

-

,

,

»v. Loiwotta Seurakunnalle mesillä sinun polttouhris owat alati minun edesäni. kuuliaisudennestystä.
9. En minä ota härkiä sinun huonestas; en1. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
gä kaurita nawetostas.
2. Kosta Propheta Nathan tuli hänen tyic>. Sillä kaikki metzän eläimet owat migönsä;
Kkkk
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gönsä; sittekuin
oli.

*

2

Sam.
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hän Bathseban
ii:

4.

,c.

ole minulle armollinen sinun hy-w»)des tähden: pyhi pois minun syndini sinun suuren laupiudes tähden.
4.

si?sandä er sinä Jumala hyljä.
Es. 66: 2.
Ps?4:i9.
iv. 20. Tee Zionille hywästi sinun annos
jälken rakenna Jerusalemin muurit.
21. Silloin sinulle kelpawat wanhurssauden
uhrit*, polttouhrit ja muut uhrit: silloin sinun
altarilles härkiä uhratan.
Ps 4: <l.

tygö käynyt särjerryä

l. i2t 1,

Pese minua hywin wäärydestäni;

dista minua synnistäni.

ja puh-

:

*

Sillä minä tunnen pahat tekoni; ja mi-»
syndin
nun
on aina edesäni. 2 Sam. »2: 13.
Sinua,
6.
sinua ainoata wastan minä syndiä tein, ja pahasti tein sinun edesäs, ettäs
olisit oikia sanoisas, ja puhdas duomttesas.

Ebr. iz:

5.

Rom. 3: 4.

7. Rayo, minä olen Mnisä* syndar;
ja minun airin on synnisa minun siirtänyt.

Job. 14: 4.H 25:4.

*

8. Katzo, sinä halajat totutta joka salaudes on; ja ilmoitat salatun wiisauden minulle.
9. Puhdista minua Isopilla, että minä puhdistuisin: pese minua, että minä lumi walki-

axi tulisin.

3

Mos. 14:

4,

7.

4

Mos.

19:18.

10. Anna minun kuulla iloa ja riemua; että ne luut ihastuisit, jotkas särkenyt olet.
11. Peitä kaslvos minun synneistäni; ja pypois
kaikki pahat tekoni.
hi
11. 12. Jumala luo minuun puhdas
dän; ja anna minuUe uusi wahwa henFi.
l. 36: 26.
Hes. 18: 3».
pois
kalwois edestä;
minua
Hla
heira
13.
ja älä minulda ora pois sinun pyhää Hcn,
Sees.
14. Anna minulle taas sinun autuudes ilo;
j» sillä hywällä (») hengelläs tue minua.
(a) Ebl. mieluisella,

ss-

Minä tahdon määrille opetta sinun
että syndiset tygös palajaisit.
Päästä minua weren »vioista Jumala,

iii. 15.

ties;

16.

minun aumudeni Jumala: että minun kieleni
ylistäis sinun wanhurstauttas.
17. Awa HERm minun huuleni; että minun suuni ilmoitais sinun kiitoxes.
18. Sillä ei sinulle kelpa uhri*, että mmä
andaisin; ja ei polttouhri sinulle ensingän
kelpa.
Hos. 6:6.
19. tTle uhrir jorka Jumalalle kelpawar,
owar mucheUinen hengi: ahMerrua ja

sen

*

52.
i,

dawid'

osotta

15.

psalmi.

Doegin,

nein pahuden ja rangaistuxen.
ten menestyren.
1.
2.

ja kaikkein tyrän»
v,

tvanhurstas-

Da»vidin opetus, edelläweisajalle.

Kosta Edomeri Doeg tuli jailmoitti Sau-

lille; ja sanoi hänelle; Dawid on tullut AbiMelekin huoneseen. 1 Sam. 21.- 7. l. 22: 9, :c.
kerskat pahudesas, sinä wäkewä?
l.Z.zorxitäs
<vt Jumalan laupius pysy jokapäiwä.
4. Sinun kieles ajattele wahingota; ja leikka walhellans niinkuin teräwä parta»veitzi.
5. Sinä rakastat enä pahaa kuin hywää; ja
puhut walhettaPikemmin kuin oikeutta, Sela!
6. Sinä puhut mielelläs kaikkia murha sanoja, »väärällä kielellä.
lak 3:6.
7. Niin Jumala nmös kukista sinun ijankaikkisesti: hän murenda sinun, ja majasta temma sinun ulos; ja ulosjuuritta sinun elälvitten
maalda, Sela!
8. Ia »vanhurstasten pitä sen näkemän ja
pelkämän : ja he nauramat händä. Pf. :n.
9. Katzo, tämä on se mies joka ei pitänyt
Jumalata turmanansa; waan uffalsi suureen
rikkauteensa: hän on wahwistunut pahudesans.
11.. 10. Mutta minä olen niinkuin wiheriäinen Öljypuu HERran huonesa minä uskallan Jumalan laupiuteen aina ja ijankaikkisesti.
,

'

11.

:

"Ps. 92:13.
Minä tahdon sinua kiittä

ijankaikkisesti

ettäs sen teit; ja odotta sinun nimees;
on hywä sinun pyhäis edesä.

sillä se

SZ. psalmi.

Ririoitetan 1 Jumalattomain luondo, ja
kaikkein ibmisten turmelus luonnon puolesta.
11. N)ääräin opettajain käytös ja rangaistus,
m. Ustowaisten ikawöiyemys Mesiajen perään.
1.

Da-

627
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Dawidin opetus, edelläweisajalle

I.

lathin päällä.

sanomat sydämesäns: Ei lumalata olekkan': ei he mitan kelpa, ja
owat ilkiät menoisans: ei ole joka hywää teke.
*

Ps.

1°:

4.

Ps

14:

',

on hywä.
9. Sillä hän on pelastanut minun kaikesta
hädästä: ja minun silmäni owat nähnet minun

wiholliseni.

1

Ps.

Sam. 23: 56, »e.

58: n.

«.

55. Psalmi.
Jumala katzoi taiwasta ihmisten lapsia;
l Dawid walitta,' etta hän oli ahdistuxefa winähdäxensä jos joku* ymmärräis, joka Jumalala etzis.
Rom. 3: I°, le.
hollistensa tähden, n. Rukoile heille perikatoa,
m. Rohwaise iyiänj» ustallurella Jumalan a
ja
4. Mutta he oivat kaikki wilpistellet, kaik- puun.
3.

'

ki owat kelwottomaxi tullet ei ole yxikän joka
hywää teke, ei anoakan.
i. Dawidin opetus', edelläweisajalle tan2 Sam.
pahantekiät
deleillc».
11. 5. Eiköstä
sitä huomaitze?
15:
jotka minun Kansaani syömät, niinkuin he söikuule minun rutouxeni ; ja älä
peitä sinuas minun rutouxeni edestä.
sit leipää: waan ei he Jumalata auxens huuda.
Ota
6. Siellä he komin pelkäisit kusa ei mitan
minusta waari ja tuule minua; että
3.
peljättäpää ollut: sillä Jumala hajotta niiden minä surtiasti »valitan rutouxisani ja parun.
luut, jotka sinua ahdistamat: sinä jaatat hei4. Että »vihamies niin huuta, ja jumalatoin ahdista: sillä he täännäwät walhen minun
tä häpiään, sillä Jumala hyljä heidän.
m, 7. Oi jos apu tulis Zionista Israelille ! päälleni, ja asettamat itzens mihasansa minua
kosta Jumala sanailun Kansans päästä, niin mastan.
Jakob iloitze ja Israel riemuitze.
5. Minun sydämeni mapise minusi»; ja kuo1°:
1 Mos. 49: 18.
leman pelko langeis minun päälleni.
24.
Ps. 14-7- Luk.
6. Pelko ja wapistus tulit minun päälleni;
54. psalmi.
kauhistus peitti minun.
i. Dawidin rukous wihamiehiä wastan.
n.
7. Ia minä sanoin: josta minulla olisit siiUsiallus Jumalan apuun, m tNieluinen kiito- »vet niinkuin Mettisellä; että minä lennäisin,
xen lupaus.
ja (jostus ) lewäisin !
Jer. 9: H.
1. Dawidin opetus, edelläweisajalle kande8. Katzo, niin minä kauwas pakenisin; ja
leilla.
olestelisin korwesa, Sela!
2. Kosta Ziphiläiset tutit ja sanoit Saulille:
9. Minä riennäisin, että päsisin tuulen puuslymyttänyt
tyköDawid on
itzens meidän
kasta ja tuulispäästä.
:

*

*

,

nämme.

1

Sam. 23: 19.

l. 26:

11.

2.

Turmele HERm,

iO.

ja sekoitta

heidän

Jumala, sinun nimelläs*; kielensä; sillä minä näin »vätiwallan ja riidan
i-3-Hsutaja minuaminulle
oikeus sinun wäkewy- Kaupungisa.
saata
delläs.
ymbäri päiwälla ja yöllä
*P5.20:2. Ps. 31:4.
11. He käywät
päällä:
wäärys ja waiwa on
kuule
minun
ota
kormuurins
Jumala
hänen
4.
rukouxeni:
wiis minun suuni sanat.
kestellä.
12. Wäärys on
kestellä: walhe ja petos
5. Sillä muukalaiset karkaisit minua
tan ja wäkiwallaiset »väjysit minun sieluani ei luowu hänen kaduildansa.
ei he pitänet Jumalata silmäins edesä, Sela!
13. Sillä jos minun wihamieheni häwäisis
minä kärsin: ja jos minun »vainominua,
Ps.i°:4. P5.86.-14.
11. 6. Katzo, Jumala autta minua: HERjani nousis minua wastan, niin minä kätkisin
ra tuke minun sieluani.
itzeni hänen edestäns.
7. Hän kosta minun wihollisteni pahuden:
14. Waan sinä olet minun tumpanin, mihajota ne totudesas.
nun johdattajani, ja minun tuttawani.
m. 8. Niin minä mielelläni sinulle uhran:
2 Sam. 16: 23.
Match. 26: 14.

sen

sen

was-

,

sen

:

sen

Kkkk
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Jumalasi» minä kerstan hänen sanaanJumalahan mina roiwon, en minä
pelkä: mira liha minun «kis.
kosi».
16. Langetton kuolema heidän päällens, ja
2 Aika K. 32: 8.
Ps. «8: 6.
Ps 78: 39.
he mengän eläwänä alas helwettiin sillä sula
In. 17: 5. Ebr. 13: 6.
pahus on heidän asuinsioisans heidän testel6. Jokapäiwä he minun sanosani käändeleis. Me tuin ystäwällisesti keffenäm neuwoa
pidimme, ja waelsim Jumalan huoneseen jou-

5.

sa:

*

*

:

wät; kaikki heidän ajaturens owat pahuteen
minua wastan.
7. He pitämät yhtä, ja wäjywät; ja ottawat minun askelistani waarin, kuinga he minun
sieluni kaNtaisit.
8. Pidcustö Keidän wäärydestäns pääsemän?
Ps.s: 4. Dan. 6: 10.
jotka
minun
Syöxe
19- Hän lunasta
sieluni niistä
Jumala se Kansa alas wihasas.
11. 9. Sinä olet lukenut minun kulkemuxeni :
sotimat minua wastan, ja saatta hänelle rausinä panet minun kyyneleni leiliis eikö ne ole
han sillä monda on minua wastan.
20. Jumala kuulkon, ja heitä nöyryttätön, sinun kirjasas?
jota alusta ollut on, Sela! jotta ei paranna
io. Silloin pitä minun »viholliseni käändämän heitäns takaperin, sinä päiwänä kuin miheitäns eitä pelkä lumalata.
21. He lastewat kätens hänen muhallistensi» nä huudan: sen minä tiedän, ettäs minun Jupäälle; ja turmelemat hänen liittonsa.
malani olet.
22. Heidän suuns on liuttambi tuin moi,
11. Jumalasi» minä kerstan hänen sanaans :
ja sota on heidän sydämesänsä: heidän sanans HERrasa minä kerstan hänen sanaansa.
omat silemmät tuin öljy, ja ne omat paljat
12. Jumalaan minä toiwon, en minä pelkä:
miekat.
mitä ihminen minun tekis ?
P5.57: 5. Ps.'?- «.
m. 13. Minä olen sinulle Jumala luwan23. Heira sinun jurus HERran päälle,
hän sinusta murhen pira"; ja ei salli wan- nut *, minä tahdon sinua kiittä. Ps. 66.- 13.
hurstan olla kulkiana ijankaikkisesti.
14. Sillä sinä olet pelastanut minun sieluni
22.
1
minun jalkani langemisesta ; että
kuolemasta,
37:
Matth
Luk.«:
5:7.
Ps- 5.
6:25.
Pct.
24. Mutta sinä Jumala syöxet heitä sywään minä waellaisin Jumalan edesä, eläwitten
ei pidä walkeudesa.
kuoppaan: murhamiehet ja
Ps. 116.-8,9.
tuleman puoliikääns; waan minä toilvon sinuun.
57. psalmi.
Ps?: 7.
l. Dawid turwa Jumalaan »vihollisten kiu56. psalmi.
kuitesa. n. tvakuutettu awusta, lupa kiitoxen.
Dawidin rukous awusta wainoitansa was1. Dawidin kullainen kappale edelläweisatan. n. Lurwaminen Jumalan lupauxiin. m. jalle; ettei hän hukkunut kosta hän Saulin eRiitoxen lupaus awun edestä.
1 Sam. 2,: 1.
destä pakeni luolaan.
l.
4:
1.
mykästä
14,:
1. Dawidin kultainen kappale
MetH 4.
Ps.
käole
seasi»,
armollinen,
minulle
ole mitisestä muukalaisten
kosta Philisterit
nulle armollinen; sillä sinuun minun
sitit hänen Gathisa. 1 Sam. 21:10. Ps 34:1.
1. 2.
ole minulle armollinen; sillä ih- sieluni ustalda ; ja sinun siipeis marjon ala mimiset tahtomat minua ylösniellä: joka- nä turman', siihenasti että ahdistuxet ohitze
päiwä he sotimat ja ahdistamat minua.
käylvät.
Ps. .7: 8. P5.36:8. Ps.3i:4.
jokapäiwä
Minun
Minä
sen korkemman Jumalan
huudan
3.
kadehtiani tahtomat
3.
minua ylös niellä; sillä moni soti ylpiästi mi- tygö; sen Jumalan tygö, joka minun waiwanua wastan.
ni päälle lopun teke.
Ps. 3: 2.
Ps. 138: 8.
ja warjele mi<
taiwasta,
läheltä
Hän
4. Kosta minä pelkän, niin. minä toiwon si4.
nuun.
nua,

läns.
m. 17. Mutta minä huudan Jumalan tygö; ja HERra autta minua.
18. Ehtona, amulla' ja puolipäiwänä minä »valitan ja itken; ja hän kuule minun äneni.
*

:

:

*

'

*

'.

*
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6. Ettei hän kuulis lumojilten ändä, sen
nua, ja anda ne häpiään tulla, jotka minua
jota
ylösniellä,
Sela!
wiisasti lumoja taita.
Jer. 17: 23.
lähettäkön
lutahtomat
Ap.T. 7:57.
niala armons ja totudensa.
Hes. iH.- 2.
5. Minun sieluni maka Jalopeurainkestellä,
11.7. Jumala särje heidän hambaans* heijotka owat niinkuin tulen liekki; ihmisten lap- dän suuhunsa: murenna HERra nuorten Jaset, joiden hambat owat keihäs ja nuolet, ja lopeurain syömähambat.
Ps. 3:
8. Heidän pitä sulaman niinkuin wcsi*: he
heidän kielensä teräwä miekka. Ps. 55:
ambuwat nuolillansf, mutta ne rikki käymät.
Ps 59: 8.
6. Korota itzes Jumala taiwasten ylitze ja
Job. 14: 10, 11.
-f Ps. 64: 4, 5, 8.
ylitze
kunnias
kaiken
maan.
niinkuin
näkin kota muks:
9. He hukkumat
sinun
käymiseni
»viritit
minun
niinkuin
waimon
eitä saa nähkeskeneräinen",
eteen,
Werkon
he
7.
ja minun sieluni wältti: kuopan he kaitvoit mi- dä auringota.
Job. 3.- 16.
io. Ennenkuin teidän orjantappuranne puunun eteeni, ja siihen he itze langeisit, Sela!
niin pitä »vihan heitä eläwänä
kaswawat:
Ps7:i<s.
Ps. 9:16.
P 5.35:xi
9 8. Walmis on minun sydämeni, Juma- rewaisemän pois.
m. 11. Wanhurstan pita iloitzeman', Fosta
la, walmis on minun sydämeni weisamaan ja
kiittämään.
hän koston näke, ja pesemän jalkans jumalatPs. '°8 2.
*

*

'

«-

«.

"

,

'

:

9.

Hera

minun kunniani*,

hera Psaltari

kandele warhain minä tahdon
:

herätä.

ja toman

»veresä.

*

Ps.

54:

?.

Että jokaitzen pitä sanoman: wanhurskalle on kuitengin hedelmä*: että Jumala on
se jota duomitzef maan päällä. Ps. 37:37.
12.

*Ps.3°.'i3.
10. HERra sinua minä tahdon kiittä Kan2 Thess. 1:5.
sain seasa ja »veisata pakanain seasi».
1-Ps.7:i2.
11. Sillä sinun annos on suuri haman tai59. psalmi.
waisiin asti, ja sinun totudes pilwiin asti.
i Dawid rukoile pelastetta wihollistensa jul»
Ps. 36:6.
Ps. 108:5.
12. Korota itzes Jumala taiwasten ylitze, ja mudesta. n wakuutta iyiänsa Jumalan awusta ja ylistä HERraa.
sinun kunnias ylitze kaiken maan.
1. Dawidin kullainen kappale, ettei hän
hukkunut, kosta. Saul lähetti hänen huonet58. Psalmi.
i. Dawidin wihollisten ja Seurakunnan sortansa piirittämään, saadaxens händä tappa.
1 Sam. 19:
taitten kiukku, n. rtiiden rangaistus, m. wan*

;

,

i,.

minua wihollisistani, minun Ivi.2.Aelasta
malani: ja »varjele minua niistä, jotedelläweisajalle, ettei hän hukkunut.
ka heitäns asettawat minua »vastan.
Ps. 57 -1.
1.2. Alettako te juuri niin mykät, ettet te pu3. Pelasta minua pahointskiistä; ja auta
ja
Hu sitä tuin oikeus on? duomitze minua murhamiehistä.
kuin kohtuus on', te ihmisten lapset?
4. Silla katzo AERm, he wäjywät minun
2.
Ps. 82:
sieluani: wäkewät kokowat heitäns minua
3. Sydämestänne te myös wääryttä teette; wastan, ilman minun syytäni jarikostani.
ja maakunnasi» käsillänne wäkiwaldaa toimi5. He juoxewat ilman syytä, ja walmista-

hurstasten ilo.
i. Dawidin tuliainen kappale

*

wat heitäns: nouse tulemaan minua wastan
Jumalattomat owat pois täändyneet jo ja katzomaan.
6. Ia sinä HERm Jumala Zebaoth, Isäitins kohdusta*, walhetteliat owat exynet ha4«
raelin
Jumala, hera etzimään kaikkia pakanoäitinsä
kohdusta.
Es.
mast
5. Heidän tiuttuns on niinkuin tärmen kiuk- ita: älä tetän heistä armahda', jolta niin wätatte.
4.

*

-

«.

ku; niinkuin kuuroin tytärmen/ jota törmän-

sä tutitze.

kilvallaisesti

Kkkkz

wääryttä tekewät, Sela!
Jer. 7:
'

7.

He
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7. He tulkon taas ehtona, ja ulwokan niin- Kosta Joab palais, ja löi Suolalaxosa kaxikuin koira; ja samotkan ymbäri Kaupungin. toistakymmendä tuhatta Edomealaista.
H Sam. 8:3.
l. io: 7. 1 Aika K. 18: 3, le.
8- Katzo, he puhumat suullansa »niekat
joka olet meitä lykännyt
owat heidän huulisans*, kuka sen kuulis.
sXumala
sinä
1.3.
pois, hajottanut meitä, ja ollut »vi*Ps.n:«. P5.57:-5. Ps.'2°:4.
9. Mutta sinä HERra naurat heitä, ja hainen, palaja taas meidän tygömme.
pilkkat kaikkia pakanoita.
Ps. 2 4.
4. Sinä kuin maan liikuttanut ja halaisnut
minä
turolet;
wäkewydens
paranna hänen rakonsa, joka niin haledestä
11.10. Heidän
tygös
jennut
on.
sillä Jumala on minun warman sinun
jeluxeni.
5. Sinä olet Kansalles kowutta osottanut;
ja meitä tombastuxen wiinalla jouttanut.
11. Jumala osotta minulle runsast laupiu»vianda
minun
nähdä
dens Jumala
koston
Ps. 75: 9. Es. 51: '7, 22. Jer. 15, 16.
6. Sinä annoit lipun niille, jotka sinua pelhollisistani.
täwät, jolla he itzens ylösojennaisit, totuden
12. Ala heitä tapa, ettei minun Kansani sitä unhodais: hajota heitä woimallas, lyö hei- tähden, Sela!
tä maahan, HERra meidän kilpemme.
7. Että sinun ystäwäs wapahdetuxi tulisit:
puhe
on
auta nyt oitialla tädelläs, ja tuule meiheidän
suunsa
niin
huuldens
Heidän
iz.
syndi: ja he käsitetän heidän ylpeydesäns; ja dän rutouxemme.
Ps. 108: 7.
11. 8. Jumala on puhunut pyhäsäns, siitä
he juttelemat kirouxia ja »valhetta.
14. Pyhi heitä pois »vihasas, pyhi heitä minä iloitzen: minä tahdon jata Sikemin, ja
pois, ettei he olisikkan; että he ymmärräisit mitata Sukotin laxon.
sen, että Jumala hallitze Jakobisi», haman 9. Gilead on minun, minun on Manasse,
Ephmim on minun pääni woima Juda on
maailman ariin asti, Sela!
ja
taas
ulwokan
ehtona,
tulkon
minuUe lainopettaja.
15. He
Kaupunymbäri
ja
;
koira
iO. Moab on minun pesin patani, Edomin
niinkuin
samotkan
ylitze heitä minä tengäni: sinä Philistea iloitze
gin.
2 Sam. 8: 1, 2, 14.
16. Anna heidän juosta sinne ja tänne ruan minusta.
Ps. iz.- 44.
ii. Kuta wie minun wahwaan Kaupungiin?
tähden; ja ulwokan kosta ei he rawituri tule.
AiN. 8: n.
tuta johdatta minun haman Edomiin?
Es. 8: 21, 22.
»väkewyttäs,
12. Etkös sinä
lykkäisit
minä
Mutta
weisan
sinun
Jumala joka meitä
17.
ja
laupiuttas;
pois?
etkö sinä Jumala lähde Ulos meidän
sillä sinä
ja warhain kerstan sinun
:

*

*

-

:

,

:

,

olet minun warjeluxen! ja turmani minun hä-

däsäni.
18.

Sinä

sotawätemme kansi»?

13. Saaca meille apu rustasi»: silla ihsinulle misten apu on rurha. Ps. 56: 5. Jer. 17: 5.
Jumala olet 14. Jumalasi» tahdon» me »voimalliset työt

olet minun wäkewpdem,

minä kiitosta weisan:

sillä sinä

minun warjeluxeni, ja minun armollinen

malani.
60.

psalmi.

Ju- tehdä:

ja hän talla alas meidän

wihollisemme.

61. psalmi.

wainon alla. n wakuu»
Dawid jllttele maakunnan surkiata tilaa, tus awufta- m. Rjitollisuden lupaus.
j». ikäwöiye sille pelastusta n. Iloiye walda»
i. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle Kanawun
kautta.
kundansa wahwistetuxi Jumalan
deleiila.
i. 2. Muule Jumala minun huutoni: ota waa-,
i. Dawidin kullainen kappale edelläweisa"> ri
minun rutouxestani.
jalle, kullaisesta seppelin kukkaisesta oppetta3. Maan ärestä minä huudan sinun tygös,
Ps.Bs: i.
maan.
».

Esiwallan rukous

i.

Kosta hän olisotinut Syrialaisten kansa kosta minun sydämeni näännyxifä on*:,6.wis
Es. 26:
Mesopotamiasta, ja Zoban Syrialaisten kansa. minua siis kortialls kalliolle.
2.

*

4-

Silla

4.

Sillä sinä olet minun turmani'; wahwa

il.
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iO.

Mutta ihmiset owat kuitengin turhat,

San. l. 18:10.
tvoimallisN myös puuttumat: he painamat
torni »vihollisten edesä.
mähemmän tuin ei mitan*, niin monda tuin
Nah. 1:7.
n. 5. Minä tahdon asua sinun majasas ijan- heitä on.
Pf. 39: 6. Es. 4<>: 15, 17.
ja
*

'

kaikkisesti; ustalda sinun siipeis warjon ala,
Dan. 5: 27.
11. Alkat luorrato waaryreen ja wäkiSela!
P5.27: 5.
6. Sillä sinä Jumala kuulet minun lupanxe- waldaan; alkär rurwarko Niihin kuin ei
ni; ja annat perinnön niille jotka sinun nimeäs Miran ole: jos rikkaudet reidän runonne
langewar, niin älkar pan«go ftdänoanne
pMwät.
pitkän
ijän;
niiden päälle.
1 Tim. 6:17
Kuningalle
Sinä
annat
etJob. 31: 24.
7.
sugusta
puhunut,
12.
on
kerran
wuotens
olisit
sukuhun.
Jumala
sen olen
tä hänen
: ominä
pysyis
(yxinäns)
alati
kuullut:
että
edesä
Että
kahdesti
hän
Jumalan
8.
Jumala
sota hänelle laupiutta, ja totutta, jotka hän« mätema on.
dä warjelistt.
Ps. 40:12.
iZ> Ia sinä Jumala oler armollinen: silm. 9. Niin minä weisan kiitosta sinun nimel- la sina maxar jokaiyeUe ryönsa jälken.*
les ijankaikkisesti ; maxaxeni minun lupaustani
Job. 34: 11. San. l. 24:
Jer. 32: iZ.
Rom. H: 6.
1 Kor. 3: 8.
päiwä päiwäldä.
Ps. 66: 13. Ps. «6: 14. Match. 16: 27.
Ilm. K. 22: iH.
62. pjalmi.
Dawid opetta esimerkillänsä turwamaan
63. psalmi.
tustasa Jumalaan, n Osotta Ihmisiin ja tal. Dawidin halu pakonsa alla, paastärensä jälwaroihiin Mrwamisen olewan turhan.
lens Seurakunnan kokouxeen ; jonga ihanaisu1. Dawidin Psalmi leduthunin* edestä, eutta hän muistele. ,1. Ennusta wlhollisillensa
delläweisajalle.
perikatoa ; ja iyellens kunniata.
Ps. 39: 1.
1.
sieluni odotta ainoastans luma- i. Dawidin Psalmi, kosta hän oli ludan
lata; joka minua autta.
i Sam. H 2: 5.
l. 2;: 14, 15.
korwesä.
minun
mikallioni,
on
z. Hän ainoastans
sina oler minun Jumalani,
nun autudeni, minun warjeluxeni, etten minä I.2.s>umala
<x) warhain* minä sinua eyin: sinua
komin kombastuis.
minun sieluni janof, minun llhani hala
4. Kuinga kauwan te yhtä wäjytte, että te sinua,
karkiasa ja kuiwaja maasi», joka
kaikin händä surmaisitte, niinkuin kallistumaa wederöin
on.'
Ps. 5:4. 1- Ps. 42: 2,3.
seinää, ja raukewaa muuria.^
Ps 84: 3.
5. Kuitengin he neuwoa pitämät kukistaxens
mina
näin sinun pyhäsä*; katzelNiinkuin
3.
»valhet- laxeni
händä korkeudestansa; he rakastamat
ja tunmatas.
moimaas
sinun
ta: suullansa he siunawat, ja sydämesäns kiH Sam. 15: 25.
roilemat, Sela!
Ps 28: 3.
4. Sillä sinun laupiudes on pammbi kuin
odorra
6. Minun sielun
ainoastans lu- elämä:
minun huuleni pitä sinua kiittämän.
malara; silla hän on minun roiwoni.
;. Niin minä tahdon kunnioitta sinua minun
7. Hän on ainoastans minun kallioni, ja
ja minun käteni ylösnosta sinun
minun autudeni; minun warjeluxeni*, etten elinaikanani:
nimees.
minä langeis.
Ps. '8: 3.
6. Niinkuin lihawudella ja msmalla pitä mi8. Jumalala on minun autudeni, minun nun
sieluni mwittaman: ja minun suuni pitä
kunniani, minun wäkewydeni kallio, minun kiittämän
iloisilla huulilla.
turman on Jumalasi».
minä wuotesceni lasten, niin miKosta
7.
joka
aika, nä
9. Te Kansat, toiwokat häneen
muistan sinua: kosta minä hemn, niin miwuodattakat teidän sydämenne hänen eteensä; nä puhun
sinusta.
Jumala on meidän turmamme, Sela!
Sillä
*

«.

,

>

*

*

*

*

s.
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8. Sillä sinä olet minun apuni; ja sinun siipeis marjon alla minä kerstan.
Ps. 17 -.«.
<°

*

65. psalmi.
Riitos

1

Jumalan

hengellisten hywäin töi-

Ps. 57:'. Ps-9'-4.
den edestä Seurakunnasa. li. Jumalan ruumilMinun sieluni rippu sinusa: sinun vikia listen hywäin töiden edestä mailmatlisesa laadysa.

P5.36:

9.

8.

kätes minun tuke.
11. io. Mutta he etziwat* kadottaxensa minun sieluani: heidän täyty maan ala mennä.

m.

Jumalan hywäin töiden edestä huonellisesa

siädysa.

edelläweisai. 2.sHumala, sinua tiitetän Zionisa hiljaisu11. Heidän pitä miekkaan langeman: ketuildesi»; ja sinulle maxetan lupaus.
le osaxi tuleman.
pitä
Kuningan
Ps.6i:y. P5.66.13.
luma12. Mutta
iloitzeman
kunniwanno*,
se
joka
kauttans
hänen
3. Sina kuuler rukouxen; sinrahden ru«
lasa:
pitä
tukittaleikki
walhetteliain
suu
oitetan: sillä
le
liha sinun tygös.
man, f
iMos. <l:
-xPs. ,1:13.
'P5.86.-9. Es. 43: 7.
pahat tekomme meitä kotvin ras42.
Meidän
Ps.iv?:
4.
kauttamat*; maan anna sinä meille synnit
psalmi.
'Ps.i7:9-

«

~

i.

jalle.

Psalmi

Dawidin

ja »veisu,

-

*

*

~.

64.

1.

Rukous wiekkaita kieliä wastan,

ja niiden

andexi.
5.

*

Autuas on

Ps.

38: 5.

se jongas malitzet

ja otat ty-

Kaikkein panetteliain rangaistus. gös, asumaan kartanoisas: hän mmitan* sinun
i. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
huones ja pyhän Templis hymydestä.
minun
minun
ändäni,
Jumala
"P5.36.-9.
i.2.Ouule*
>oV walituxesani: warjele minun elämäni 11. 6. Kuule meitä ihmellisesta manhurstaudesta, meidän autuudemme Jumala; kaikkein
Ps. 5: 2.
wihollisen pelwosta.

maalaus,

v

*

3.

Peitä

minua pahain neuwosta, wäärin-

tetiäin metelistä.

turma maan päällä, ja kaukana

Es.

42: 4.

msresä.

niinkuin
7. Joka muoret mahmistat moimallas, ja
Jotta heidän kielensä hiwowat
myrkyllisillä
hangittu mäkemydellä.
ambuwat
olet
heidän
samiekan: he
8. Sinä kuin asetat meren pauhinan', ja
noillans niinkuin nuolilla.
Ps. n: 2.
pauhinan, ja Kansain metelin.
5. Että he salaisesti ambuisit* wiatoinda: he hänen aldoins
4.

händä akista ilman pelwota.

Ps. 89: I°.
Että ne hämmästyisit, jotka niisä maan
6. He wahwistawat itzens pchoisa juonisan- ärisä asumat, sinun ihmeitäs: sinä iloitat kaiksa, ja puhumat kuinga he paulat miritäisit; ki liikkumaiset amulla ja ehtona.
m. iv. Sinä etzistelet maan ja liotat sen ja
ja sanomat: tuta taita ne nähdä?
päättämät
ja
»vääryttä,
teet
*on metajattelemat
sen ylön rittaxi: Jumalan »virta jymänsä,
7. He
täynäns:
omat;
miektat
ylösajatellet
tä
heidän
ihmisinä tasivatat
sen jakuin he
ettäs näin maan »valmistat.
Ps. 46: 5.
set salatalamat sydämet. heitä;
11. 8. Mutta Jumala ambu
äkillinen
11. Sinä juotat hänen watons, ja kasta häPs. «i: 13. nen tyndönsä: sittella sinä ne pehmitet, ja sinnuoli on heidän mngaistuxensi».
langetta- nat hänen laihonsa.
pitä
oma
kielensä
heitä
5 Mos. n:
9. Heidän
San. l. 1°:
man *; että jokainen kuin heidän näts, pakene
12. Sinä taunisiar wuoden hywydelläs;
'Ps.7- 16. PIV9: 16.
heitä. kaikkein
io. Ia
ihmisten pita pelkaman, za ja sinim askeles. riukkuwar raswasta.
hänen työns iz. Korwen laitumet myös tiukkuivat *, ja
Jumalan työtä ilmoittaman, jaRom.
kukkulat owat ymbärins iloisansi».
ymmärtämän.
Ps. 94:15.
9: 17.
pitä
11. Wanhurstat
Ps.i°4.' I°.
HERmsa riemuitzeja
kalkkimaat
ustaldaman;
ja
häneen
man,
14. Kedot omat laumaa täynäns, ja laxos

ambuwat

*

Ps.

5«:

«.

*

9.

«.

2,.

'

sydämet terstatkon siitä.

on
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tihkiäldä

on

ja myös

siitä ihastutan

jywiä; niin etttä

lauletan.
66.

psalmi.

Dawid kehoitta kaikkia, iloiten tutkimaan
Jumalan suuria tekoja, v. Neuwo esimerkil~

länsä kiittämään Jumalata.
I. Dawidin Psalmi ja weisu, edelläweisajalle.

16. Tulkatkuulkat te kaikki jotka Jumalata
pelkälle : minä ilmoitan mitä hän minun sielulleni on tehnyt.
17. Händä minä suullani huusin, ja ylistin

kielelläni.
18. Jos minä

Ps.

s°: 15.

jotakin wääryttä pidäisin
dämesäni; niin ei HENra minua kuulisi.

Job. 27:

Jumalalle kaikki maa.
Weisatkat kiitosta hänen nimens kun-

«,

Es.

9.

59:

«.

San. l. 15: 29.
loh. 9: 31.

sy-

l. 28: 9.

19. Sentähden Jumala on minua kuullut,
ja ottanut waarin minun rukouxeni änestä.
20. Kiitetty olkon Jumala, joka ei hyliä
nian ylistäkät händä suuresti.
Ps.«:
minun
kuinga
ihmelliset
rukoustani ; eikä käännä Laupiuttansa
3. Sanokat Jumalalle:
työs!
pitä
pois
puutowat sinun
sinun mihollisildas
minusta.

I.

2.
*,

'

«.

suuren

mäkes tähden.
tuman, sinun
maa
kumartaton
sinua, ja meisat4. Kaikt»

67. Psalmi.

1. lv. Test. Seurakunnan ikäwKiyemys Mesiä»
kan kiitosta sinun nimelles, Sela!
ja tayokal ,uma an tekoja; xen perään, n kehoitus kiitosriemuun sen ikä'
;. Tulkar
jota niin ihmellmen on töisans ihmisten lasi wöytyn autuuden yliye.
ren sia <a.
i. Psalmi ja weisu, edelläweisajalle kande6. Hän muutta meren kuiwaxi', niin että leilla.
jalkaisin täydan weden ylitze: siltä me hänesä
olkon meille armollinen, ja siv16.
natton meitä! hän walistaton tasivons*
Mos. 14:
Jos. 3:
iloitzemma.
aina meidän päällen,, Sela!
Ps. ..4- 3.
7. Hän hallitze woimans kautta ijankaikki4 Mos. 6:24. Ps. 44:4.
sesti, hänen silnläns katzelewat Kansoja: eri3. Että me maan päällä tundisimme sinun
puraiset ei pidä »voiman korotta heitänsä, Se- ties; jataittein pakanain seasa sinun autuudes
Ap.T. 4: ,2.
2Aika K. 16: 9. Job. 28: 24.
la!
Luk. H: ,0.
11. 4. Sinua Jumala Kansat kiittäkön: si8. Kiittäkät te pakanat meidän Jumalalamme tajahtatan hänen tiittoxens ani kauwas. nua kaikki Kansat kiittäkön.
9. Joka meidän sielumme elättä; ja ei salli
5. Kansat iloitkan ja riemuitkan; ettäs
meidän jalkamme liukastella.
Kansat oikein duomitzet, ja hallitzet Kansat
iO. Sillä sinä Jumala olet meitä koetellut; maan päällä, Sela!
ja »valanut meitä niinkuin hopia waletan.
6. Sinua Jumala Kansat kiittäkön: sinua
11. Sinä weit meitä fangiuteen; ja panit kaikki Kansat kiittäkön.
kuorman* meidän landehillemme. Ps. 20.
7. Maa anda hedelmänsä: siunatkon meitä
12. Sinä olet andanut ihmiset meidän päämJumala, meidän Jumalamme.
me päällitze mennä': me olemma tuleen ja me8. Siunatkon meitä Jumala; ja taitti
teen tullet, mutta sinä weit meitä ulos, ja wir- mailma' peljätkön händä.
Es. 6: 5.
wotit.
5 Mos. 28: 4», 44.
il. 13. Sentähden minä menen polttouhrilla
68. psalmi.
sinun huonesees: ja maxan sinulle lupauxen,'.
Ennustus Nristuxen lohdullisesta mailmaan
v. Ewangeliumin suloisista s«.«rnaPs. 6,: 9. Ps. i>6: 44.
tuleniisesta.
14. Joita minun huuleni lupaisit, ja minun misesta. l,i. Rristuren riemullisesta taiwaseen
suuni puhunut on tustasani.
astumisesta iv. Hanen waldakundansa muopolttouhrit
minä teen sinulle oi- dosta ja lewenemisestä.
15. Lihawat
nasten suitzutuxella: minä uhmn sinulle naudat
i. Dawidin Psalmi ja weisu, edelläweisajalle
kansa,
Sela l
Llll
1.2. Nos
kauristen
»

*

2

«.

-

'

-

:

*

*

*

~
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.2.«>ostan Jumala, että hänen wihollisensa on Jumalan wuori, josa hän mielisty asuhajotettaisin; ja jotta händä wiha- maan; ja HERra asu siellä ijankaikkisesti.
paetkan
wat,
Ps. ,14'. 6.
hänen edestänsä. 4Mvf. 10:35.'
m.
pois
pois
Aja
ajetan':
niinkuin sawu
18. Jumalan rattaita on monda tuhatheitä
3.
niinkuin medenmaha sula tulen edesä, niin ta kerta tuhatta, HERra on heisä, pyhäsä
huktutan jumalattomat lunmlan tasmoin e- Sinaisa!
desä.
Ps. 37:2°.
19. Sinä astuit ylös korkeuteen, ja o,
ja
rienmittan
ler
Mutta
iloitkan
4.
ivanhmstat
fanZixi otranur fancteuden, sinä oler
jariemuittan
lahjoja
edesä;
saanur f ihmisille: wastahatoisir
ilosi».
Jumalan
m>ös, erra HERra Jumala siellä kum>
P535:«7.
5. Weisatkat Jumalalle, weisatkat kiitosta mingin asu.
Ps. 47: 6. -Z- Eph. 4: 8.
hänen nimellensä: tehtät hänelle tietä jota istu IV. 20. Sairerry olkon HERra jokapäiwä!
ylimmWen mimasteu päällä*: hänen nimens Jumala pane kuorman* meidän päällemaurra motta, Sela!
me; murra han
on HERra f, ja iloittat hänen edesänsa.
Es. 4°: 3, 4- t Ilm. K. 19: 16.
"Ps. 66.-H.
6. Jota on orwoin Isa ja lestein Duoma21. Meillä on Jumala, Jumala jota
*:
pyhäsä
jaHGRra HGRra, joka kuolemasi
on
aurra,
li hän Jumala
asumisesansa.
rawapahra.
Ps. 146: 9.
22. Mutta Jumala särke wihollistensa pään,
7. Jumala joka yxinäisten anda asua huonesa, ja wie fangit ulos oikeudella; mutta heidän päänlateins kansa, jotka pysymät heidän synneisäns.
wastahakoiset asuwat kuiwasi».
11. 8. Jumala kostas käwit* Kansas edellä:
23. HERm sano: minä palautan (muutamat)
meren sywydestä minä heikostas waelsit korwesa ,c.Sesa !
2 Mos. ,3: 20,
l. 33: 14.
tä palautan.
Ps.«: zo.
9. Niin maa wapisi* ja taiivat tiukuit, Ju24. Että sinun jalkas tulis painetuxi weresä,
malan edesä: tämä Sinai, sen Jumalan ede- ja koirais kieli sinun mihollisistas.
l. 21: 20, :c.
sä, jota Israelin Jumala on.
Luk. ,9: 43.
Mos. 19: 16.
8.
näit
4,
Duom. 5:
5. Ps. 18:
Jumala tuingas waellat kuin25. He
io. Mutta nyt sinä Jumala annat armolligas, minun Jumalani ja Kuningani, Pyhäsen saten *; ja wirwotat sinun perimises, jota sä waellat
lväsynnt on.
26. Laulajat käywät edellä, ja sitte leikarit
Es. 41: 17. Ap. T. 2: ,7, 33.
11. Että sinun laumas siinä asuis:
piikain
seasa, sotka kandeleita soittamat.
Jumala
Kiittäkät
sinä wirwotat hywydelläs mdolliset.
HERraa lumalata seura27.
tunnisa,
lähtestä.
9.
Israelin
'P 5.36:
12. HERm anda sanan suurella Ewangelis28. Siellä hallitze heitä wähä Bmlamin,
Eph.4:
tainjolltolla.
ludan päämiehet jouttoinensa, Zebulonin
pakenemat,
he pa- päämiehet, Naphtalin päämiehet.
13. Sotawaen Kuningat
kenemat; ja se tuin huonesa asu, jata saalit.
29. Sinun lumalas on kästenyt sinun olla
Es. 9:3.
wäkewän: wahwista Jumala, se kuins meisä
14. Kosta te leiris oletta, niin mettisen su- tehnyt olet. Matth. 6: 10,13. 2 Thcss. 3: 2, 3.
lat omat silatut hopialla, ja hänen siipens rus30. Sinun Templis tähden kuin on Jerusatialla kullalla.
lemisi» pitä Kuningat sinulle lahjoja »viemän.
Kaikkiwaldias
jokapaitkasa
siinä
Ps. 45: 1;. Ps. 72: I°, 15. Es. 60: 6.
15. Kosta
Kuningat lewittä; niinZalmonisa malaisekuin
Matth. 2: 11.
ruowon petoa, härkäin laumaa
lumi.
Nuhtele
31.
16. Jumalan muori on hedelmällinen muo- Kansain »vasikkain kansa, jotta tumartelewat
ri: korkia »vuori on se hedelmällinen muori.
heitäns rahan tähden: hajota Kansat jotta
17. Mixi te suuret muoret kippatte"? tämä mielelläns sotimat.
32. E-I

-

*

*

*

,

*

*

*

2

:

*

*

»,.

,

»,

32. Egyptin päämiehet

pia pitä

pitä tuleman: Ethio-
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täynäns häpiatä.
kasivoni omat ,^:2.
*U.
Minä olen muukalaisen »veljilleni tullut:
lapsille.

minun

tasiäns Jumalalle ojendaiuan.
Ps. 47: ,0. Es.,?: l«.

9.

ja oudori äitini

Te maan waldätunnat, weisatkat Jumalalle: weisatkat kiitosta HERralle, Sela!
34. Sille tuin asu laiwais jotapaikala, hamasta alusta: katzo, hän anda jylinälle »voiman.
Ps. 29: 4.
Andakat
woima: hänen HErJumalalle
35.
raudens on Israelisi»; ja hänen »voimans pil33.

Ps. 3':

«.

Sillä sinun huones tiimaus syö minua;
ja heidän pilkkansa jotta sinua pilkkaisit, langeisit minun päälleni, s
loh. 2: 17.
10.

*

5 R?«.

15:

~

jämi-

11.

nä piltattin päällisexi.

Ps

35: 13, »4.

12. Ia minä puin sätin ylöni; ja olin heille
Pyhäsänsa,
hän sananlaskun'.
z6. Jumala on ihmellinen"
on Israelin Jumala: hän anda Kansalle »väen
13. Jotta portisa istumat ne minusta jaarittelemat; ja juodesans he minusta lauleskelemat.
ja »voiman: kiitetty olkon Jumala!
Ps66: 5Job. ,0:9. Wal. «.3: 63.
minä rukoilen sinua HERm, oMutta
14.
tollisella ajalla', Jumala sinun suuren lau69.
piudes puolesta: kuule minua sinun autudes
l. Aristus rukoile katkerasa piinasansa pelasn.
Kor. 6:
totuden tähden.
Es. 49: «.
Loiwotta
tusta I»Adänsa. rangaistusta, iii. ylistä
le wihollisillcnsa
Isään15. Pelasta minua loasta, etten minä »vasä pelastuxen edestä, ja neuwo myös muita sie- joisi; että minä pelastettaisin mihollisistani, ja
hen.
sywistä wesistä.
i. Dawidin Psalmi kukkaisista *, edelläwei,
16. Ettei wuo minua upotais, ja sywydet
lainois; eitä kaiwon suu suljetaisi minun
minua
sajalle.
'Ps-45-'.
auta minua; sillä »vedet käylvat päälleni.
Wal.. w. 3: 53, 55.
minun
Kuule
sieluuni
asti.
minua
HERra, sillä sinun lcnlhaman
17.
piudes on hywä: käännä sinuas minun puoMatth. 26: 38.
3. Minä wajon sywään mutaan, josa ei leeni sinun suuren laupiudes tähden.
pohjaa ole: minä olen tullut sywiin wesiin, ja
18. Ia ä!ä peitä kaswojas pälweljaldas ; si!>
Upotta
minun.
lä minä ahdisteta,,: tuuldele minua nopiasti.
wirta
»väsyin
huutamisesta*: minun kurk19. Lähene minun sieluani, ja lunasta hän4. Minä
näkyni
minun
toiwoidä
»vaipu,
kuni kuilvettu
minun wihollisteni tähden pelasta mipäälle.
minun
nua.
Jumalani
sani s
Ebr. 5: 7. -l Ps.
20. Sinäpä tiedät minun pilkkani, häpiäpääjani
ja häwäistyxeni: kaikki minun »Viholliseni oon
enämbi
kuin
minun
ni
Niitä
hiu5.
xia, jotka ilman syytä minua wihawat: jot- wat edesäs.
ka syyttömästi minun »viholliseni owat, ja mi21. Pilkka särke minun sydämeni, ja wainua hukkuttawat, owat wäkewät: niitä täy- waa »ninua: minä odotan jos joku armahtais, ia ei ole kengän: ja lohdutaita, waan
ty minun maxH, joita en minä ryöwännyt.
en tetän löydä.
loh. 15:25.
'Ps":?..
sinäpä
tyhmydeni;
tiedät minun
22. Ia ye annoit minulle fappe syödäxe6. Jumala
ja minun rikoxeni ei ole sinulle salatut.
ni ; ja eritkara juodaxen» minun janosam.
häpiään
tulla
minun tähMatth. 27: 48. Mach 15: ~. tul. 23: ;s.
7. Hlä salli heitä
jotka
odottamat.
sinua
teni,
HERra. HERloh. ,9: Hj, 25.
älä
minun
n.
anna
heitä
häroäista
ra Zebaoth:
23. Heidän pöytäns olkon heille paulaxi;

wisä.

*

f><alml.
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'

<.

,

:

:

*
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'

etziwät, Israelin Jumala. setä kostoxi että langemiseri. Rom. >i: 9.
L. Sillä sinun tahtes minä vMaa karsin
24. Tultoy heiochn silmänft pimiäri, ettei

tähteni,

jotka sinua

'

:
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he näkisi; ja salli heidän landens aina horjua. nun sieluani »väijyivät: ajettakon takaperin ja
tulkon häwäistyxi, jotka minulle pahaa suoPs. 35:6. Rom. i,:ic>.
25. Wuodata närtästyxes heidän päällensä; mat.
Ps. 35: 4Ps-4°: 15ja sinun hirmuinen wihas täsittätön heitä.
-4. Että he jällens häpiään tulisit, jotka mi26. Olkon heidän huonensa kylmillä; ja ei nua pitittäwät.
Ps. 4°: is.
Ps. 71: '3-11. 5. Iloitkan ja riemuitkan sinusa* kaikki
kengän olko, jota heidän majasans asuis.
jotka sinua etziwät: ja jotka sinun autuuttas
20.
jotas
olet;
rakastamat,
lyönyt
sanokan aina: Jumala olkon
27. Sillä he wainowat sitä
ja juttelemat niiden tipun, joitas haawoitta- suuresti ylistetty !
Phil. 4: 4nut olet.
6. Mutta minä olen radollinen ja köyhä,
Es. 53: 4, 5.
28. Salli heitä langeta synnistä syndiin; ett- riennä Jumala minun tygöni: silla sinä olet
minun auttajani ja pelastajani, HERra älä
ei he tulis sinun wanhurstautees.
wiiwytä.
Pyhi
kirjasta;
eläwitten
ettei
Ps 4°: i«.
heitä
he
29.
'

kirjoitettais

manhurstasten kansi».

m. 30. Mutta minä olen mdollinen ja murhellinen: Jumala, sinun autudes suojelton

minua!

71. f)ialmt.
l.

Jumalan seurakunnan

joka-aikainen rv«

kous Jumalan tygö. il. Rehoittawaisten syija den luettelemus
rlikouxen kuulemiseen, m. Nii-

Minä kiitän Jumalan nime weisulla;
suuresti ylistän händä tiitoxella.
tollisuden lupaus.
kelpa
pammmin
Se
tuin
HERralle
här32.
HERm, minä ustallan: älä
kä taikka mulli, jolla owat sarwet ja sorkat.
anna minua ikänäns HHmäistä.
33. Raadolliset näkemät sen ja iloitzewat;
Ps. 31: 2.
ja jotka lumalata etzimät, heidän sydämensä
2. Wapahda minua wanhurstaudesas, ja
pitä elämän.
Pf. 2:: H7.
pelasta minua: kallista torwas minun puolee54. Sillä HERm kuule köyhiä'; ja ei hän ni ja auta minua.
fangians kätzo ylön. '
Ps. 72:12.
3. Ole minulle wahwa turwa, johon minä
.Matth. 5: 3.
aina pakenisin: sinä olet luwannut minua
31.

'

*

35. Kiittäkän händä taiwat ja maa: meri, autta; sillä sinä olet minun kallioni ja linnani.
ja taitti tuin niisä liikkumat.
*P5.27:8.
36. Sillä Jumala autta Zionia, ja mkenauta minua jumaJumalani,
Minun
4.
da ludan Kaupungit; että siellä asutan, ja
ja mäkimallaisen
määrän
lattoman kädestä:
se perinnöllä omistemn.
kädestä.
37. Ia hänen palmeliams siemen sen peri:
11.;. Sillä sinä olet minun turmani: HERpitä
jotta
ja ne
hänen nimeäns rakastamat,
ra HERm, minun toimoni hamasta minun
asuman siinä. Ps 102:29.
nuorudestani.
6. Sinuun minä ole luottanut hamasta äi70. f)jallnt.
tin kohdusta, sinä minun medit ulos äitini
l.

Dawid rukoile wihollisia wastan. n. Loi-

wotta

lastusta,
1.

toxi.

I.

iloa, jaiyellens pikaista pe»
«n. Lama sopi myös Rristuxeen.

Jumalisille

Dawidin Psalmi edelläweisajalle, muis2

Tim. 2:

Ps.

3.

8.

Jumala minua wapahtamaan:
kiiruhM» HERra'minua auttamaan.

2.«7iennä

31: 3.

Häpiään tulkon ja häwetkön, jotka ml-

kohdusta*: sinusta on aina minun terstauxeni.
Ps. 22: 12, 11.
Minä
olen
monelle ihmexi tullut; mutta
7.
sinä olet minun wahwa turmani.
8. Täytä minun suuni sinun kiitoxestas, ja
finunfunniastas, jokapäiwä.
9. Älä minua heitä pois minun manhudesani: älä minua hyljä, kosta minä heitoxi tulen.
10. Sillä minun wiholliseni puhumat milma
*

wastan;
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mastan; ja jotta minun sieluani mäijymät, he
72. psalmi.
kästenäns neumoa pitäwät. hyljäis
l. Jumalan Seurakunnan halu MeHiaxen tu<
hänen: lemisen, ja hänen lunastuxensa perään, v. Rii11. Ia sanowat: Jumala
ajatat takaa, ja käsittätät händä'; sillä ei tos
Rristuxesa suodun armon edestä.
2 Sam. ,7:1.
yle wapahtajata.
i. Salomolle,
12. Jumala, älä erkane kauwas minusta:
anna duomios Kuningalle jaMinun Jumalani, riennä minua auttamaan. i.
Kuningan pojalle.
ja
jotta
hukkukon,
minun
wanhurstaudes
sie13. Häwetkön
weis
häpiän
häwäistyxen
ja
owat:
a2.
Että
sinun Kansas wanhurjhän
luani wastan
ja
auttais
pahaa
minulle
kcmteen,
jotka
sinun
mdollistas.
tulkon,
suomat.
la
tuotan
Kansalle, ja kub
Wuoret
rauhan
M354.
3.
i
14. Mutta mina odotan aina; ja korotan kulat wanhurstauden.
pitä
mdollisen Kansan oikeudesa
4. Hänen
aina sinun kiitoxes.
köyhäin
lapsia auttaman; ja
pltä
pitämän*,
ja
ilmoittaman
Minun
suuni
sinun
15.
pilttajat.
jokapäimä
autuuttas;
särkemän
f
Ps. 45: 5. 1° Pf.»: 5.
malchurstauttas,
sinun
joita en minä moi kaikkia luke.
5. Sinua peljätän, niinkauwan tuin Aurin16. Minä maellan HERran, HERran go jaKuu owat, lapsista niin lasten lapsiin.
6. Hän lange alas niinkuin sade heinän sänwäkewydesä minä tahdon muista ainoastans
päälle*; niinkuin pisarat jotta maan liotgen
sinun wanhurstauttas.
San. l. >9: ,H.
oler
minua
tamat.
nuorudesiani
17. Jumalasinä
aitanans
wanhurstaus kukoista;
Hänen
opcttanur; sentähden minä julistan sinun
7.
rauha,
ja
on
asti ettei Kuuta enä
suuri
siihen
ihmeiräs.
18. Ia minun wanhudesimi ja harmaxi olettan.
Es 9:7. l. n: 6. l. ,5: 1,,.
tulduani älä Jumala minua
Luk. 2: 14.
siihenhallitze merestä mereen, ja wirmsta
asti kuin minä jailmoitan sinun kasiwarres 8. Hänäriin.
kaikll- mailman
Ps. 8. Ps. 89: 26.
lasien lapsille, sinun
Zak. 9: 10.
le rulewaisille.
Es. 46: 4.
pitä
korwen asuwaiset kumarta9. Händä
19. Ia tosin Jumala, sinun wanhurstaudes
sangen
korkia,
man;
ja
teet
Jumala,
on
sinä suuria':
hänen lvihollisens pitä tomun nuoleLuk. 1: 45.
man.
kuka on sinun wertaises ?f
Es. 4?: 23.
Mik. 7: 17.
-j- H Mos. 15: 11.
io. Kuningat meren tykö ja luodoista pitä
20. Sillä sinä annat minun nähdä paljo ja lahjoja kandaman: Kuningat rittasta Arabiahdistuxia, ja wirwotat minua jällens; asta ja Sebasta pitä annot tuoman.
suuria
ja taas sina haet minua ulos maan sywydesta, M 45: 13.
Ps. 68:3°.
Es. 60: s, 6.
Ps. «6.-13.
Ps. 116:3.
Matth. 2: n.
21. Sinä teet minun sangen suurexi*; ja
11. Kaikki Kuningat pitä händä kumartajällens.
man; ja taitti pakanat pitä händä palwelePs. >8: 36.
lohdutat minua
m. 22. Niin minäkin kiitän sinua Psaltaril- man.
12. Sillä hän mapahta huutamaisen köyla, sinun totuuttas, »ninun Jumalani: minä
pyhä
ja mdollisen, jolla ei ole auttajata.
hän;
tandeleilla,
sinä
weisan kiitosta sinulle
'

,

"

:

'

-:

'

'

'

*

*

"

Israclisa.

23. Minun huuleni pitä kiittämän/kostamina sinulle weisan; ja minun sieluni, jongas

13.

Hän
ja

P5.69:

,4.

on armollinen waiwaiselle ja köyköyhäin sielua hän autta.

hälle
lunastit.
14. Hän lunasta heidän sielunsa petoxesta
24. Ia minun kieleni puhu myös jokapäiwä ja wäklwallasta ja heidän werens luetan kalsinun wanhurffaudestas; sentähden häwettän lixi hänen silmäins edesä. Ps. n6: 15.
heja häpiään tulkon, jotka minuUe pahaa
15. Ia hän elä', ja hänelle pitä annetta»
suomat.
LUlz
man
;

;
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sen

täyty olla taiwas.
nian kuldaa rikkasta Arabiasta; jahändä ala9- Mitä he puhumat,
pitä
rukoitoaman,jokapeiwa
ti tmnartcn
hän- ta puhuttu: mitä he sanowat, täyty maan
päällä telmata.
da kiitcttaniän.
Es. 53: n.
ja
16. Piivo jylviä pitä niin oleman
io. Senlähdennoudatta heitä »MeinenKanpitä
si»;
ja totondumat heidän tygönsä niinkuin
wuorten kukkuloilla, että
hedelmä
häälymän niinkuin Libanon ; jaKaupungin a- medet.

sen

*

sen

maasa

sulvaiset pitä kukoistaman niinkuin ruoho maan
päällä.
ii?. Hänen nimensä pysy ijankaikkisesti: niinkauwan kuin Auringo on ulottu hanen ni-»
OMs.MkelltulewaisiUe; ja he tulewat siunaturi hänen kauttans*: kaikki pakanat ylistälvat
i Ml»s. Hs: i«.
händä.
11. ,18. Kiitetty olkon HERra Jumala, Israelin Jumala*; joka yxinäns ihmeitä teke!

ii. Ia sanomat: mitä Jumalan pidäis heitä kysymän? mitä pidäis korkeimman heistä
lukua pitämän?
Ps »o: v.
Ps. 94: 7.
Hes. 8: »H.
12. Katzo, ne omat jumalattomat: he omai

wat.

owat.
16. Minä ajattelin

,

onnelliset mailmasa,

*

.

ja rikastumat.

sen turhaan oleman, että
nuhdetoinna elä; ja minä pewiattomudesi» minun käteni? Ps. «6: 6.

13.

Pldäistö siis

minun sydämeni

sen

'Ps. 106:48.
14. Ia minä ruostitan jokapäiwä; ja minun
nimi
kiitetty
olkon
on joka amulla käsisä?
rangaistuxen
kunniansa
hänen
Ia
11. 15. Minä olisin lähes niin sanonut kuin
ljankftikkisesti; ja kaikki maa täytettäkö», hähekin; mutta katzo, niin minä oluin duominnen kunniastans, Amen! Amen!
20. Dawidin Isäin pojan rukouxet loppu, nut kaikki sinun lapses, jotka ikänäns ollet

se

sitä tutkia; mutta oli
ylön
minuUe
rastas.
l. Assaph tunnusta
fumalatto»
17. Siihenasti tuin minä menin Jumalan
main menestyxestä. n. Saa walistuxen tätä asiaa
Pyhään;
ja ymmärsin heidän loppunsa.
m.
oikein vmmärtäänsa.
Lunnusta tyhmvdenjohdatuxeentytywäisesti
18.
Tosin
ja
Jumalan
sinä asetit heitä liuttalle, ja syösä turwa
pohjaan.
heitä
xit
Job.«: ,0.
i. Assaphin Psalmi.
pian
Kuinga
niin
19.
he
hukkumat: he hukon Jumala Israelille hywä; niille
Laotta
kumat, ja saamat tauhian lopun.
jotka puhtat sydämestä owat.
»Sam. H5: 29.
2. Mutta minä olisin pian jalwoillani hor20.
Niinkuin
uni* kosta joku hera, niinpäs
junut: minun affeleni olisit lähes liukastunet.
teet heidän kuivansa, Kaupungis o3. Sillä mina närkästyin öykkäreistä; että HERra
Job.,°:
löukatzotuxi.
menestymän.
Ps. ,4: 17/
jumalattomat
minä näin
73.

Psalmi.
pahenduneensa

'

».

Es. 29:
Jer. 12: i.
m.
21. Waan tuin se rarmasteli minun syhädäsä';
kuoleman
4. Sillä ei he ole misän
dämesäni; ja pisti minun munastuitani.
waan heidän woimans pysy wahwana.
22. Silloin olin minä tyhmä ja en mitan
Job. Fi: 7.
tietänyt:
minä olin niinkuin nauta sinun edesäs.
5. Ei he ole wastoinkäymisesä niinkuin muut
Kuitenain
minä pysyn alati sinun tykö23.
muita ihmisiä.
ihmiset ; ja ei waiwata niinkuin
pidät
näs:
minun oikiasta kädestäni.
sillä
sinä
korja;
6. Sentähden on heidän vlpeydens
Sinä
talutat'
minua neumollas^i.ja
24.
ja heidän wäkiwaldans kaunista heitä.
korjat
minua
miimein
kunnialla.
paisumat
lihawudesta*:
7. Heidän silmäns
Ps. 4: 4.
1- Es. 28.he tekewät mitä ainoastans heille kelpa.
Kuin
minulla olisit, niin
sinä
25.
ainoastans
Ps. 17:
5 Mos. 32:15.
ensingän
en
minä
eli maasta totsitte
ylön,
pahastaiwasta
ja
sitte
8. Kaikkia he katzowat
teliS.
puhuwat
ylpiasti.
ja
puhuwat:
laittawat
ti
he
26. VsaiM wielä minun ruumin» ja
Ps.u.:s.
<pf. 37:

',

»,

lr.

*

'

<~

*

«.

sieluni

639

Psaltari.

11.12. Mutta Jumala on alusta minun Kusieluni waipuis, niin sinä Jumala kuitengin oler aina minun Mamem uskallus, ja ningani; joka kaikkinaisen autuuden matkaan
Luk. 1:69.
minun ojani.
Ps. ,42: 6
saatta Maan päällä.
13. Sinä hajotat meren »voimallas sinä
27. Sillä katzo, jotka simsta heitäns erittäwät, ne hukkumat: sinä ka)otat kaikki, )ot- murennat lohikärmein päät wesisä. f
2 Mos. 14: 21.
3-s Es. 51: 9, i°- Hes-'?:
ka sinua wastan huorin tekewät.
ja
anpäät;
minun
että
minä
loni,
Mutta
on
walaskalain
se
28.
-14. Sinä musersit
itzeni Jumalan tygö pidän; ja panen minun nat ne Kansalle ruaxi metzän korwesa.
toiwoni HERran, HERrai paatle> ilmoit15. Sinä kuohutat lähtet ja wirrat': sina
tamaan kaikkia sinun töitäs.
kuiwat wäkewät kostet. f
Mos. 17: s.
4 Mos. 20: 11.
-z- Jos. 3: ls.
16. Päiwä ja yö owat sinun: sinä rakennat
74. vsillM.
i. Jumalan Seurarunda rmlitta »vihollistenwalkeuden ja auringon.
n Turivaa sm alla Jumalan
sa julmuutta,apuun.
17. Sinä sowitit jokaitzen maan rajat: sina
woimalliseen
teet suwen ja Talwen.
i. Assaphin opetus
18. Niin muista siis että »vihollinen häwaise
I. humala mixis meitä nm ratki pois syö- HERraa; jahulluKansa pilkka sinun nimeäs.
<x) xet? ja olet niin hirmuisesti »vihainen siÄlä siis anna pedolle mettises sielua; ja
nun laitumes lambaille?
älä
niin ratki unhoda sinun köyhäis joukkoa.
2. Muista seumtundaas, vngas minun o-'
20. Muista liittoa: sillä maa on jokapainiistit, ja sinulles perimisexi lunastanut olet; kasa surkiasti häwitetty, ja huonet owat täynasuit.
Zionin wuorta, jofas
nä wääryttä.
Z. Talla heitä jalwoillas, ja sysä heitä
2i. Hla anna köyhän mennä pois häpiallä;
ijäiseen häivityxeen: »vihollinm on raiskannut sillä köyhät ja radolliset kiittälvät sinun nimees.
kaikki Pyhäsä.
Kun. 25:'
22. Nouse Jumala ja aja asias': muista
kiljuvat
Sinun
sinun
wihollises
huone4.
niitä häivaiftyxm l', jotka sinulle jokapäiwä
epäjumalaa siihen.
sas ja asettawat
Es. 49: 4.
hulluilda tapahtumat.
5. Kirwet näkyivät mällkymän ylhälla,
Rom. 2: 24.
-t2 Aika K. 36:
niinkuin metzäs hakalaisin.
23. Hlä unhoda »vihollistes ändä: sinun
Icr. s::*
wainollistes meteli tule aina suuremmaxi.
6. Ia hakkmvat rikki kaikki hänen kmvains
tallnistuxet*, sekäkeihäillä eta kinveillä.
75. Psalmi.
I Kun. 6: 18,
!2.
1. Uffowaisten kersiaus Rristnxen awnsta. li.
7. He polttamat sinun Pyhäs *; ja turmele- Jumalattomain «lendamistn ja Jumalisten komat sinun mines asuinsian mmn päällä.
rottamisen julistus.
*

:
.

*

*

-

«

.

2

*

,

*

'

*

2

Kun. 25: 9.

sydämesäns: madelkamme i. Assaphin Psalmi ja »vetsu*, ettei hän huk'Ps. 65:1.
heitä ynnä: he polttamat kaikki Jumalan huo- kunut 7, edeliawM)alle.
-t
net maalla.
9. Em ms näe meidän ihmeitämme; eitä I. 2.HNe kiittämme sinua Jumala, me kiitäm
-"»-sinua, ja ilmoittamme sinun jhmei-.
sillen Prophetat ole: ei mycs tetän meidän
jota
kuinga
ymmärtä
tauman.
täs että sinun nimes on niin läsnä.
feasam ole,
Wal. w. H: 9.
Hes. 7: 26. Am. z: 12.
oikein
3. Silla ajallans minä
duomitzen.
io. Jumala, kuinga taulvan mihamies hä4- Maa wapise ja kaikki jotka sen päällä amäisi, ja mihollinen sinun nmeas ratki niin suwat; mutta minä wahwistan lujasti hänen
pahaansa, Sela.'
pilkka?
11. Mixis käännät pois sinun kätss? ja oili. 5. Minä sanoin öykkäreille: älkät niin
kian kätes niin ratki sinun povestas?
terffat8.

He puhumat

*

,

,

Psaltari.

640

kerskatko'; ja jumalattomille: älkät mallan niin sinä woitat kunnian; ja kuin he wielä eSan. 1.27: 1. nämmin kiukuitzewat, niin sinä olet walmis.
väälle.haastato. paljo P5.94: teidän
6. Altät niin
maldanEs. 37: 28, 29.
haastako
il. 12. Lulvatkat* ja andakat HERralle teine päälle: älkät puhuko niin nisturisti.
7. Niinkuin ei mitan hätä olis, eitä idästä dän Jumalanne kaikki jotka hänen ymbärilläns oletta, wiekät lahjoja peljättäwälle.
eikä lännestä, mitta wuorilda tormesi».
8. Sillä Jumala on Duomari, joka täPs. 65: H. Saarn. 5:
män alenda ja roisin ylendä.
13. Joka päämiehildä otta pois rohkeuden;
ja on pöljättäpä maan Kumngoille.
iSam. 2: 7. Dan. 4: 32. luk. 1: 5,.
malja
täynäns,
»1, »4.
Job.
Ps. 107:
Es. 4« »t.
9. Sillä HERran tädes on
*

~

*

».

«:

:

wäkewällä wiinalla täytetty, ja siitä hän pa77. psalmi.
ne sisälle; waan sen rahan täyty taittein jul.
walitta
ryypätä
päällä
Assaph
juoda,
ja
maan
suurta sydammens ahdistusmalattomain
11 kohdutta kuitengin iyiänsä Jumalan ew
ta.
51:17,'2.
ulos.
"Ps. 60:5. Es
disten apuin ja ihmetten muistamisella.
Wal. w. 4: H».
1. Assaphin Psalmi leduthunin edestä, edelto. Mutta minä ilmoitan ijankaikkisesti; ja
läweisajalle.
kinosta
Jumalalle.
weisan
Jakobin
ii. Ia minä tahdon särkeä kaiken jumalathuudan änelläni lumalata: Ivi'2-M>inä
«"» malata minä
huudan, ja hän tuultomain mallan; että wanhurstasten malda kodele minua.
Es. 4°: 3'.
wtettaisin.
3. Minun hätäajallani etzin minä HER76. psalmi.
ma': minun käteni on yöllä o>ettu, ja ei lakka;
l. Jumalan hywyden ja wanhurssauden ylissillä ei minun sieluni salli händäns lohdutettu.
tys, li. niaroitus Jumalan kunnioittamisien.
Ps. 9: i,. Ps. 27: 8, Es 26: ,6.
eajattelen tosin Jumalan päälle,
i. Assaphin Psalmi ja weisu tandeleilla
Minä
4.
delläweisajalle.
olen kuitengin murheisiini: minä tutkin, ja mion tuttu ludaasa, Ismelisa on nun hengeni ou sittekkin ahdistuxesa, Sela!
Ps. 48: 2.
hänen suuri nimensä.
5. Sinä pidät minun silmäni että he walmajansa;
ja
Zionisa wmvat*: minä olen niin woimatoin f, etten
z. Salemis on hänen ,1:
Es.
9.
minä woi puhua. Ps. ,02: 8. -x Es. 26: ,8.
hänen asumisensa.
kilivet,
nuolet,
joutzen
6. Minä ajattelen »vanhoja aikoja, endisi4. Siellähän särte
!
Sela
46:
sodan,
ja
Ps.
tä wuosia.
miekan
Ps. 143: 5.
7. Minä muistan yöllä minun tandelettani:
5. Sinä olet tirttambi ja wätewämbi, tuin
Jer. 5»: 25. Hab. 3: 6.
ryöstöwuoret.
minä puhun minun sydämelleni, ja minun hen6. Urholliset pitä ryöstettämän ja uneensa geni tutti.
nukkuman; jakaikki sotamiehet täyty käsistän8- Heittänekö Jumala pois ijankaikkisesti,
ja
tulla.
ei yhtän armoa sillen osottane?
hermottomaxi
sä
mngaistuxestas
Jumala,
P5.79: 5. Ps 8<: 6.
Jakobin
Sinun
7.
tvajo uneen orhi jaratas.
9. Puuttuneko hänen laupiudens ijankaikki8. Sinä olet peliätäpä: kuka woi seisoa si- sesti, ja olleneko lupauxella jo loppu sugusta zunun edesäs, kostas »vihastut?
kuhun?
kuulua
taiwasta;
annat
io. Ongo Jumala unhohtanut olla armolliduomion
Kostas
9.
ja
maikene.
nen? ja sulkenut laupiudensa wihans lahden?
niin maa »vapise
etnouse
duomitzemaan: Sela!
10. Kosta Jumala
tä hän auttais kaikkia radollisia maan päällä. v. 11. Minä sanoin: se on minun heiktouteni; waan ylimmäisin olkia käsi «?<», talkki
Sela!
*

,

*

,°.

n.

Kosta ihmiset kiutuitzemat sinua wastan,

muutra.

12.

Sen-
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heidän lapsillensa.
Sentähden minä muistan HERran töi- dän IsHimme operta
2
ajattelen
20:
Mos.
tä ja minä
sinun endisiä ihmeitäs.
6. Grrä wasiarlflewnisir oppjsic, ja lapiz. Ia puhun kaikista sinun töistäs, ja sajorka
MdMZär;
he kasi
non sinun teoistas.
lape«ä
warvar,
pyhä:
on
niin
myös
ties
on
hekin
ilmoiraisir
kusi»
14. Jumala sinun
Mensit. 5 Mof. 4: ic>. .1.6: 7. l. 11: 19.ja
wäkewätä lumalata kuin sinä Jumala?
7. Että he panisit toilvonsa Jumalaan:
15. Sinä olet se Jumala joka ihmeitä teke:
Jumalan tekoja; waan pidäisit
sinä osotit »voimas Kansain seasa. Ps 136: 4. ei unhodais
kästynsä.
16. Sinä lunastit sinun Kansas käsiwarrel- hänen
11. 8. Ia ei olisi niinkuin heidän Isänsä, Vaslas '; Jakobin ja Josephin lapset, Sela!
ja kangia suku *; ivka ei wahwis6:
s.
Mos
tahakoinen
sydändänsä,
ja heidän hengens ei rippunäit
tanut
Jumala,
wedet
17. Wedet näit sinun
nut
ja
sywydet
»vapisit;
pauhaisit.
ja
Mos. 32: 9ustollisesti Jumalasi».
sinun
12.

'

'

*

,

',

2

Mos. 14:

HI, 27, 28.

18. Paxut pillvet kaasit wettä pillvet jylisit
ja noulet lensit sekaan.
19. Se jylisi taiwasa, ja sinun leimauxes
wälkyi maan piirin päälle: maa liikkui ja «vä-

9.

:

risi siitä.

Sinun ties oli meresä, ja sinun polkus
olit suunsa tvesisä; ja ei sinun jälkiäs kengän
2 Mos. 14: 26.
tundenut.
21. Sinä weit Kansas niinkuin lammaslauman ", Mosexen ja Aaronin kautta.
2 Mos. 14: 19.
Ps- 78: 5«- Ps- «a
20.

*

-«-

78. psalmi.
l. Raunis neuwo Jumalan sanasta
tamaan, n. Angara nuhdellus

waaria ot-

saarna Judaja epäuskoa wastan;
-

laisten kowakorwaisutta
joka esimaalaus Rristuxen saarnoin N?. Lest.
Assaphin opetus.
minun
1.1. iNuule
Kansani minun Lakini: kal-

listatat teidän torwanne minun suuni

sanoin.
2. Minä awan suuni sananlaskuun'; ja
»vanhat mpauxet mainitzen.
Ps. 49: 5.
*

Match.

1;: 35.

1.33: 3, 5. l. 34: 9Niinkuin Echraimin lapset, sotaaseilla
pakenit

warustetut

sodan

ajalla.

Mof. 14: 40, tt. 5 Mos. 1: 41,
Ei he pitänet Jumalan liittoa; ja ei
waeldanet hänen Laisansi».
Hes 2°: 10, ,c.
ii. Ia he unhotit hänen tekons ja ihmensä;
jotka hän heille osottanut oli.
12. Heidän Isäins edesä teki hän ihmeitä *,
Egyptin maasi», Zoanin kedolla.
2 Mos. 14:
15:
Hän
13.
halkais meren, ja wei heitä sen läpitze; ja asetti wedet niinkuin roukkion.
2Mos. 14: 21. Ps. 106: 9.
Ia
hän talutti heitä ylipäiwää pilwella,
14.
yliyötä tulen walolla.
2Mos.i3: 21, 22. Ps. 105: 39.
15. Hän halkais kalliot korwesa, ja juotti
heitä wedellä yldäkyllä. 2 Mos. 17: 6.
4 Mos. 2c,: 10.
Ps. 105: 41. 1 Kor. 10: 4.
16. Ia hän lasti ojat wuotamaan kalliosta;
niin että wedet siitä wuosit niinkuin wirrat.
17. Ia wielä he sittengin syndiä teit händä
wastan; ja wihoitit korkeimman, korwesa.
18. He kiusaisit Jumalata sydämesänsä; a2 Mos. 16:2,3.
noden ruokaa sielullensa.
4 Mos. 11: 4, 5. Ps. 106: 14.
19. He puhuit Jumalata wastan *, ja sanoit: woineko Jumala malmista pöydän kor..

4
10.

«.

*

*

*

3. Jotta me kuullet olemma ja tiedämme;
ja meidän Isämme meille jutellet owat.
Ps, 44: 2.
4. Etten me sitä salais heidän lapsildansi»;
jälken tulewaiselda sukukunnalda, julistain wesa?
4 Mos. ii 1, zc.
tosin hän kallioon löi, ja
HERran kiitoxita; ja hänen woimaans ja ih- 2<3. Katzo, kyllä
»sieitäsnä, jotka hän on tehnyt.
wedet wuosit, ja ojat juoxit: Mutta woineko
5sääsi rodistuxen Jakobift, ja an- hän myös leipää anda, eli Kansallens lihaa
S.ain*
doi
Israclisa; jonga hän kasti mci- toimitta?
'

'

:

"

Mm mm

21.

Kuin

642

Psaltari.

Kuin HERra sen kuuli, wihastui hän': käänsi pois usein »vihansa, ettei hän laskenut
Jakobisi,, ja julmuus tulils- kaikke mihaans menemään.
raelin päälle.
4 Mos.»: 19, ,c.
39. Sillähän muisti heidän lihaxi; tuulexi,
22. Ettei he ustonet Jumalan päälle; ja ei joka mene ppis ja ei palaja.
Job. 7:
21.

ja tuli sytntettin

ustaldanet hänen apuunsa.
23. Ia hän kasti pilwiä ylhäldä, ja awais
taiwan owet.
24. Ia andoi sataa heille Mannaa syödä-

?.

15.
Ps.
usein he mihoitit hänen* korweja tehoilit hänen erämaasi» ?

l. ,4:

sa

1, ,9,

»c.

,03: ,3,

40. Kuinga
?

*

4

Mos. ,4:

22.

rensa; ja andoi heille taiwan leipää.
41. Ia he kiusaisit taas lumalata joka ai,4,
2 Mos. <6
4 Mos. 11:7. Wils. 16: 20. ka; ja laitit sitä pyhää Israelisi».
loh. 6: 31. I Kor. 1°: 3.
42. Ei he muistanet hänen kättänsä sinä
25. He söit wäkewitten leipää: hän lähetti päiwänä jona hän lunasti heitä mihollisista.
heille kyllä ruokaa rawinnoxi.
43. Niinkuin hän oli merkkinsä Egyptisä tehpuhalda
ja hänen ihmens Zoanin kedolla.
andoi
itätuulen
taiwan
alnyt;
26. Hän
la ; ja hänen wäkewydellänsä kehoitti hän ete44. Kosta hän heidän mirtansa Merexi*
muutti; ettei he ojistans tainnet juoda.
lätuulen.
2 Mos. 16: 13.
4 Mos. 11: 3>.
2 Mof. 7:19.
Ps. 105:29.
27. Ia andoi sataa, niinkuin tomua, lihaa
heille; ja linduja niinkuin sandaa meresä.
Kosta
4f.jotka hän turilat heidän sekaans lähetheitä söit; ja sammakot tuin heitä
28. Ia sallei langeta keffelle heidän leiriänsä ti,
jokapaikas kuin he asuit.
2M»s. 8:2, 6, 21.
hukutit.
yldäkyllä
ja
ia
andoi
söit,
rawittin;
Niin
heidän tulonsa ruohomadoille;
he
Ia
29.
46.
ja heidän työnsä heinäsirkoille.
hän andoi heille heidän himonsa.
2 Mof. ic>: 4, ,l.
Ps. 105: 34.
4M05.11: 33- Ps. i°6: 15.
lakannet
ei
wielä
himoitzemasta,
Kosta
Kuin
hän
mkehilla
heidän miinapuunhe
ZO.
47.
toi;
ja
ja ruoka oli wielä heidän suusansi».
heidän metzäfikunans jäätimillä.
sa
2
päällens,
Mos. 9: ,8. Ps. 105: 32, :c.
31. Tuli Inmalan wiha heidän
ja tappoi jaloimmat heidän siastansa ; ja para48. Kosta hän löi heidän karjansa mkehilla;
ja
löi.
heidän laumans pitkäism tulella.
himmat Israelisi» hän maahan
wietä
sittekkin kaikisa näisä he 49. Hän lähetti heidän päällens Mihans,
32. Mutta
:

«.

,

*

syndiä teit; ja ei ustonet
4

Mos.

,3:'

l. 14:

hänen ihmeitänsä.

Mos. 2:1, -14,

29, 30,

36.

15.

33. Sentähden lopetti han heidän paiwänsä
lurhudesi», ja heidän »vuotensa kiiruhtain.
34. Kuin hän heitä tappoi, etzit he händä: ja he palaisit, ja tulit warhain Jumalan
tygö.
35. Ia muistelit että Jumala on heidän turmansa; ja Jumala se korkein heidän lunastajansa.
36. Ia he puhuit hänelle ulkokullaisesti heidän suullansa ; ja »valehtelit hänelle kielellänsä.
37. Mutta heidän sydämens ei ollut oikia
hänen puoleensa; ja ei pitänet ustollisesti hänen

liittoansa.

38. Mutta hän oli armollinen, ia andoi pahat teot andexi, ja ei hukuttanut heitä: ja hän

närtastyxen, julmuden, ja ahdistuxen; pahain
engelitten lähettämisellä.
Wiis. 17: 2, 2.
päästi
mihans
sikaansa, ja
Hän
heidän
50.
ei säästänyt heidän sielujans kuolemasta, ja
heidän eläimens rutolla kuoletti. 2 Mos. 9:3,8.
51. Kosta hän kaikki esikoiset löi Egyptisä ';
ensimmäiset perilliset Kamin majoisir
H Mos. 11: 5.
l. 12: 29, 30.
52. Ia anvoi Kansans waelda niinkuin
lambat; jamci heidän niinkuin lauman f korH Mos
i,.
1- Ps. 77: ,1.
wesa.
53- Ia saatti heitä turwallisesti, ettei he peljännet; waan heidän mihoUisenfa peitti meri.
-Mof. ,4: -7, 38.
wei heitä Pyhänsä mjoiin '; tähän
54. Ia
män wuoren tygö, jonga hänen oikia kätens
Jos. 1 zc.
saanut oli.
pois
ajoi
hän
heidän edestänsä pata55- Ia
*

*

*

«:

'

'

:

*

nat,

nat, ja jakoi heille perimisen arwalla *: ja niiden majoisi» andoi hän Israelin sukukunnat a-

sua.;6.f MuttaJos. 13: 7>

ii.
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Huokaus awun

paus.

perään, ja kiitollisuden lv

-r Sam. 5: 6, zc.
Assaphin Psalmi.
he kiusaisit ja »vihoitit sen tortian 1. i.e>Eßm, pakanat owat peritundaas kaJumalan; ja ei pitänet hänen todistuxiansa.
mnnet: he owat saastuttanet sinun py;7- Waan he palaisit takaperin ja petollises- hän Templis, ja Jerusalemista kiwimunion
ti pois luowuit niinkuin heidän Isänstin: pois
Wal. w. 1: 1. 1 Malk. i 2,, »c.
poikkeisit niinkuin hellinnyt joutzi. Hos. 7 17. tehnet.
2. He annoit sinun palwelioittes ruumit lin58. Ia he »vihoitit hänen torteuxillansa; ja nuille taiwan alla ruaxi; ja sinun pyhäis lihat
epäjumalains tumilla.
*

2

.

:

-

tehoilit händä
1 Matt. 7: 16» 17.
maan pedoille.
2 Mos. 32:1.
Duom. 2:
3. He wuodatit heidän »verens niinkuin we59. Ia tuin Jumala sen tuuli; niin hän när- den Jerusalemin ymbärille; ja ei kengän haukästyi, ja hyljäis komin Israelin.
dannut.
60. Niin että hän luomui asuinsiastans SiMe olemma meidän läsnä asumassillemlosi» *; siitä majasta jonga hän ihmisten sekaan me4.nauroxi tullet; häwäistyxexi
ja piltaxi niille
1 Sam. 4:
Jer. 7:
asetti.
ymbärillämme
jotta
meidän
omat.
61. Ia andoi heidän moimans fangiuteen *;
Ps. 44: 14. Ps. 8°: 7. Hes. 36: 2,
ja heidän tauneudensa mihollisten käsiin.
11.
s. HERm, kuinga tauman sinä tautoi Sam. 4:
6:
5:
mata
niin mihainen olet? ja annat sinun tii62. Ia hän hyljäis Kansans miekan ala;
niinkuin tulen palaa? Ps. 89: 47.
mauxes
ja närkästyi perimistänsä mastan.
6.
Wuodata
mihas pakanain päälle, jotta
63. Heidän parhat nuorntaisens kulutti tu- ei
ja
tunne;
niiden maldatundain päälle,
sinua
li ja heidän neitzens ei tullet häämirsillä kun- jotta
ei sinun nimees auxihuuda. Jer. 10: 25.
nioitetun.
64. Heidän Pappinsa langeisit miekalla; ja 7. Sillä he omat Jakobin syönet; ja hänen
huonensa hämittänet.
hänen lefiens ei itkenet.
joku
8. Ala muistele meidän endisia pahoja
mata65. Ia HERm heräis niinkuin
mainen; niinkuin joku mätema luihtaja mii- tekojamme: armahda sinuas nopiasti meidän päallem: sillä me olemma sangen n»inan juomisesta.
*«.

*

".

«.

;.

'

*

*

*

;

66. Ia löi mihollistans pemmieriin; japani ijankaikkisen häpiän heidän päällensä.
67. Ia heitti Josephin majan pois; ja ei
walinnut Ephmimin sukukundaa.
68. Waan hän walitzi ludan sukukunnan;
Zionin wuoren jota hän rakasti.
69. Ia rakensi Pyhänsä torteureen; niinijankaikkisesti pysywäisen maan.
70. Ia walitzi palwelians Dawidin; ja otti
,

hänen lammas huonesta.
l.

71.

1 Sam. ,6: n.

17: 34.

Imettämistä lambaista haki hän hänen;ja

heljaisexi ruller.

Es. 64: 9.
meidän
Auta
meitä
autuudemme Jumala,
9.
sinun nimes kunnian tähden: pelasta meitä, ja
anna meillen synnit andexi sinun nimes tähden.
Ps. 115: 1.
iO. Mixis sallit pakanain sanoa: kusi» on
nyt heidän Jumalansa? ilmoitettatan pakanain seasa, meidän silmäin» edesä sinun palwelioittes weren kosto, joka »vuodatettu on.
11. Anna etees tulla fangein huokauxet *: sinun suuren täsiwartes kautta, torja kuoleman
lapset.

'Ps.

102:21.

12. Ia kosta meidän läsnä asumaisillemme
hänen Kansans Jakobin taitzis,
perimisensä.
Sam.
8.
7:
hänen
Israelin
seitzemän kerroin heidän helmaansa *, heidän
sydämens
pilttans
jolla he sinua HERra pilkannet okaikella
hän
heitä
kaitzi
72. Ia
»vakuudella; jahallitzi heitä taitella ahterudella. wat. f
Jer. 32:18. -r Es. 65:7.

että hän

2

*

i

13. Mutta me sinun Kansas, ja sinun laitumes lauma *, kiitämme sinua ijankaikisesti;
Seurakunnan waikeroiyemus »vainon alla.
ja
M m m »n 2

79.

vsitlMt.
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kiitostas sugusta sukuhun. tayo alas tauvaila ja näe, ja etzi sitä lviinapuuta.
'Ps.2B:9> Ps. 95:7. Ps. i°°:316. Ia pidä se kiindiänä, jonga sinun oikia
psillmi.
80.
kätes on istuttanut, (ihmisen) pojan tähden

ja julistamme sinun

Jumalan Ransa rukoile Jumalalda
ahdistuxensa alla. v. luettele HERran

apua
muim Rer«

l.

naisia hänelle

toi aniensa.

osotettuja armotekoja.

Assaphin Psalmi kullaisesta kukkaisesta
edelläweisajalle.
Ps6o: i.

jongas sinulles lujasti walinnut olet.
17. Se (2) on poltettu tulella jarewitty:

sinun uhkauxestas he olvat hukkunet.
(2) Wlinapliu.

kätes warjelkon oikian kätes Kansan, ja ihmisen pojan jongas sinulles lujasti
1. 2. Auules Ismelin paimen, joka saatat Io- walinnut olet.
sephin niinkuin lambat*: ilmoita si19. Niin en me sinusta luowu suo meidän
nus joka istut Kerubimin päällä.
elä, niin me sinun nimees auxemhuudamme.
Ps. 2):
20. HERm Jumala Zebaoth, käännä meiPs. 77: 21. Es. 4°: n- Hcs. 34: 12tä; ja anna kaswos paista, niin me autetuxi
loh. 10: 1,.
tulemma.
3. Herätä sinun tvoimas, sinä tuin Ephmii.

*,

18. Sinun

*

"»

:

*

~

min Bcnlaminin ja Manassen edes olet; ja
81* Pjalmi.
tule meidän auxemme.
meitä;
ja
käännä
anna
waroitus
kastvos
4. Jumala
HERraa kiittämään. « Jumalan
paista *, niin me tulemma autetuxi. Ps. 4:7. hywäin töiden muistutus ja kiittamättömvden
5. HERm Jumala Zebaoth, kuinga tau- nubdellus. m. Armo-lupaus Jumalala pelkä'

wäisille.
wans wihastut Kansas rukouxiin?
leiwällä*;
kyynelitten
6. Sinä ruokit heitä
1. Githithin päälle* edelläweisajalle, Assaja juotat heitä suurella mitalla täynäns tyynä- phin (Psalmi.)
-Ps. 8:1.
I. 2.A>eisatkat iloisesti Jumalalle, joka on
litä.
*Ps. 42:4. Ps. 102: 10.
meidän wäkewydemme: ihastukat
7. Sinä olet meidän pannut riidaxi meidän
ja
meidän
asuwaisiUemme;
wihollisem- Jakobin Jumalalle.
läsnä
me pilttawat meitä. Ps 44: 14. Ps 79 -4>
3. Ottakat Psalmit ja tuokat kandelet; iloija
meitä;
käännä
anZebaoth,
8. Jumala
set harput jaPsaltari.
na kasivos paista, niin me autetuxi tulemma.
4. Soittakat Basunilla udesa Kuusi»; mei-

dän lehtimajamme juhlapaiwänä.
4 Mos. ,10:? 19.,
3 Mos. H 3: 24. .
5. Sillä se on tapa Israelisi» ; ja Jakobin
iO. Sinä perkaisit tien hänen eteensä; ja anJumalan oikeus. 5 Mos. ,6: 16.
täytti
noit hänen hymästi juurtua, niin että se
6. Sen hän pani losephisa todistuxexi; koska he Egyptin maalda läxit, ja oudon kielen
maan.
marjolla
peitetyt;
1 Mos. 42: 23.
ja
11. Wuoret omat sen
kuullet' olit.
Sedripuut.
11. 7. Minä olen heidän olkansa kuormasta
hänen oxillans Jumalan
»vapahtanut; ja heidän kätensä pääsit tiiljä
12. Sinä leivitit hänen oxansa haman mereen asti; ja hänen haamns haman mirran tekemästä.
2 Mos. 2,: ;i.
tygö.
1 Mos. 15: 18.
8. Kosta sinä tustasas minua aureshuudit,
II
1
Kun.
niin
minä autin sinua: minä kuulin sinua,
21,
24.
1:4.
H4.
5 Mos.
los.
4:
särjit
että
aitansa';
hänen
si
koffa tuulispää tuli sinun päälles, jakoettelin
13. Mixis siis
tä taitti ohltzetäywät repiwät. *Ps 89:4,, 42. sinua rntaweden tykönä, Sela!
2Mos. ,7: 2, 3, 7.
14. Metzäsita on sen kaiwanut ylös; ja mehän pedot sen ylös syöwät.
9. Kuule minun Kansani, minä todistan sim. 15. Jumala Zebaoth käännä siis sinuas: nun seasas: Israel, josta sinä minua kuulisit.'
10. Ei
11. 9. Sinä toit Wilnapuun* Egyptistä;
ja olet pakanat ulos karkottanut, ja
istuttanut. 'Es. 5:3,4. Jer. 2:2,. Matth. :,,.

sen

*

:
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10. Ei pidä sinun seasas muukalainen Ju7. Kuitengin täytä teidän kuolla niinkuin ihmala oleman; ia ei pidä sinun »vierasta Ju- miset; ja niinkuin tnrannit hukkua. P5.73:>9malala kumartaman.
Mos. 2« 2, 3.
-8. Nouse Jumala, ja duomitze maa: sillä
olen
11. Minä
HERRA sinun lumalas, kaikki pakanat owat sinun omas.
joka sinun wein ulos Egyptin maalda lewita
Ps. 2: z.
Ebr. 1 2.
suus, niin minä sen täytän.
12. Mutta minun Kansani ei kuullut minun
83. pftlmi.
:

2

:

:

i. walitus Seurakunnan wainon ylilze. u.
ändäni; ja Israel ei totellut minua.
Rukous sen hämmendämisestä.
sydämensä
pahuNiin
minä
lastin
heitä
iz.
1. Assaphin Psalmi ja weisu.
teen; waeldamaan neuwons jälken.
i.2.s>umala.
!
Ap.
älä niin ratti »vaikene; ja älä
Ron». 1: 24.
14: 16.
Hes. 20: 2;, 26.
minua;
äneti
m. 14. Jos minun Kansani kuulis
niin
ole: Jumala, älä sitä niin
kärsi.
ja Israel minun teisäni käwis.
Ps.2B: 1.
Sillä
,3.
Bar.
tatzo,
3:
3.
sinun wihollises kiukuitzewat;
s Mos 32: 29. Es. 48: 12.
ja
ylöndäwät päänsä.
jotta
wihawat,
pian
Niin
alas
niinä
heidän wihollisens
sinua
15.
4. He pitäwät tawaloita juonia sinun Kanpainaisin; jakäteni käandäisin heidän wihollistens päälle.
»vastan: ja pitäwät neuwoa sinun sala-

saas

16. Ia HERran wiholliset hukkan tulisit; tuitas wastan.
5- Sanoden: tulkat, häwittätäm heitä,
mutta heidän aikans olis ijankaikkisest pysywä.
niin
ettei he ensingän Kansa olistan; ettei Isparhailla
minä
nisuheicä
ruokkisin
17. Ia

illa; jarawitzisin heitä hunajalla kalliosta.
5 Mos. 32: 13, 14.

82. psalmi.
Nuhdellan Duomareita ja waroitetan oikeutta tekemään n. Ilmoitetan wäärille duomareille rangaistus; ja toiwotetan oikeudelle
,

,

holhousta.

raelin nime sillen muistellaisi.
6. Sillä he owat sydamesäns pannet neuwons"yhteen; ja tehnet liiton sinua wastan.
7. Edomerein jaIsmaeliterein majat: Moabiterit ja Hagariterit.
8. Gebalittrit, Ammoniterit ja Amalekiterit Philisterit ja Tyron asuwaiset.
9. Assur on »nyös hänens heihin liittänyt.;
auttamaan Lothin lapsia, Sela!
11. iO. Tee niille niinkuin Midianitereille*:
niinkuin Sissemlle f, niinkuin labinille§ Ki:

Assaphin Psalmi,
seiso Jumalan seumtunnasa: han
on Duomari jumalitten seasa. f
2 Aila K. 19: 6.
1-2 Mos 22: 28.
sonin ojan tykönä.
Duom. 7:
»väärin
duomitzetta,
4:15,16, ,c. § Duoin. 4: H.. 1.5:21.
i-Duom.
Kuinga
2.
kauwan te
11. Jotka mestattin Endorin tykönä; jq tuja jumalattoman muotoa tatzotta? Sela.'
,6,
1:
lit
17.
loaxi maan päälle.
5 Mos.
orwolle;
köyhälle
ja
ja
12.
oikeus
Tehtät
Tee heidän pääruhtinans tuinkuin Oreb,
3.
ja Seeb*; ja kaikki heidän ylimmäisens niinanttatat mdolliset ja waiwaiset oikeudelle.
4. Pelastatat ylönkatzottua ja köyhää; ja kuin Sebah ja Salmuna. f
päastätät hända jumalattoman kädestä.
Duom. 7: H5.
f Duom. 8: i»i 21.
Job. 29: 12, 13. San. l. 24: ii. l. ;i z 9.
13. Jotta sanowat: me omistan, meillemme
l. ,c> 1 2.
Jumalan huonet.
Ef. 1: 17.
u. 5. Mutta ei he tottele eitä lukua pidä: he 14. Jumala, tee heitä niinkuin rattaan,
käywat lattamata pimeisä; sentäl>den täyty niinkuin korren tuulen edesä.
kaikki maan perustuxet h»atua. Wiis. 6: i.
15. Niinkuin tulo metzän poltta; ja niinkuin
jumalat';
6. Minä tosin sanoin: te oletta
lietti mäet sylyttä.
ja taitti korteimmau lapset.
16. Wäinö juuri niin heitä sinun mju ilmal10:
ja hämmästytä heitä tuulispäällas.
las;
34.
loh.
Mmm m 3
17. Täytä
i.

i.

'

*

*

».

'

:

:

»

,

,
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heidän kasivons häpiäUä*; että
etzisit. *Ps.6: n.
he sinun nimeäs, HERra,
ijankaikhämmästykö»
ja
,8. Häwetkön he
häpiään
ja
ja
kisesti;
tulkon hukkukon.
17. Täytä

ja kunnian ei hän
HERra anda armon
hywää
puuttua.
mitan
anna hurstailda
l.
P 5.23:
13. HERra Zebaoth, autuas on se ihminen,

kilpi

:

:

Ps. 2.Niin he saawat tuta, että sinä, jonga joka sinuun uffalda.
Ps. 34.ylimmäinen
olet
ainoan nimi on HERra*,
Psalmi.
Mos. 15: 3.
kaikesa mailmasa.
i.
2M„kk.
rukous
z.
7:37.
Seurakunnan
nantitaxensa'JumaEs. 42:
n
19.

«.

?.

*

2

lan armoa nyt niinkuin ennengin.

84. psalmi.

Siunau-

xen toiwotus, Hengelliselle, Maailmalliselle,

ja

juonelliselle säädylle.
Mrjsitetan i Seurakunnanihanaisus, jäsen
i. Komhn lasten Psalmi, edelläweisajalle.
jäseninen onni. n. Opettajain welwollisus ja
,«.
hartaus
JutoNnitus.
Halullisten sieluin
sinä tuin (muinen)* olit armolmalan patweluxeen.
linen sinun maatunnalles; ja Jakobin

Korahn lasten Psalmi Githithin päälle*, fangit lunastit.
Ps.7?: 6.
edelläweisajalle.
*Ps. 8:,.
3. Sinä andexi annoit Kansas pahat
1.2. Ouinga ihanat owat sinun asuinsias, ja kaikki heidän syndinsa peitit, Sela!
*

I.

teot;

HERra Zebaoth! ja halaja
Ps. 32: 1.
lepytit
ikäwöitze
HERtaiten wihas; ja käänsit si3. Minun sieluni
4. Sinä
ran esikartanoihin: minun ruumin»' ja sieluni nuas lvihas julmudesta.
5. Käännä meitä meidän autudemme Juiloitze eläwäsä Jumalasi».2. Ps. 4-: 3.
mala; ja pane pois wihas meistä.
P5.63:
pääs6. Tahdottos siis ijankaikkisesti olla »vihai4. Sillä lindu on huonen löytänyt, ja
pesänsä,
poikans
johonga
lastewat: nen meidän päällemme? eli sinun wihas pitä
kyinen
he
sinun Altaris HERra Zebaoth, minun Ku- sukukunnasta sukukundaan?
ningani, ja minun Jumalani.
7. Etkös käänny, ja meitä wirwota; että
asuKansas sinusi» iloitzis?
5. Autuat owat »otka sinun huoneisas
wat*: he klittäwät sinua ijankaikkisest, Sela!
8. HENra osota meille annos, ja sinun
P5.27-4.
autuudes anna meille.
'P523:6.
11. 6. Autuat owat ne ihmiset jotka sinun pi11.9. Josta minä kuulisin mitä HERm Jusydämestäns
waeldawat
ja
mäkenänsä;
tämät
mala puhu; että hän rauhan lupais Kansaljälkees.
lens ja pyhillensä, ettei he hulluteen joutuis.
sinun
ja
tekäywat
läpitze,
itkun
laxon
Jotka
Ps. 125: 3.
7.
io. Kuitengin on hänen apunsa niiden tykökemät siellä kaiwoja; ja opettajat monella siunaurella kaunistetan.
nä jotka händä pelkätvät; että meidän »naal8. He saawat yhden »voiton toisen jälken; iamme kunnia asuis.
11. Että laupius ja totuus testenäns kohtaiettä tutaisin oikia Jumala Zionisi».
kuule
minun
9. HERra Jumala Zebaoth,
sit: wanhurstaus jarauha toinen loisens suurukouxeni: ota Jakobin Jumala tätä korwiis, ta andaisit.
Sela!
12. Että totuus maasta wesois; jaivanhursm. io. Katzele siis Jumala meidän kllpem- kaus taiwasta katzois.
me: katzo sinun woideldus kastvoja.
13. Että myös meille HERra hywin tekis;
11. Silla M paiwa finun esikarranoilas ja meidän maamme hedelmäns annais.
on parembi kuin ruhannen muaUa: ennen
P5.67: 7.
minä olisin owen wartia minun Jumalani huo14. Että wanhurstaus sittengin hänen edel,psa, kuin asuisin Jumalattomain majoisi».
säns pyspis, ja-menestyis.
i2. Silla HERra Jumala on Auringo ja
86. psal-»

»

«.
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15.

sielun rukous. 1 Armosta ja awusUskollisen
v pyhän Hengen johdatuxesta. m. U)i«
hollisten hämmennyxestä.
1. Dawidin Rukous.
1. hallista HERm korwas ja kuule minua:
sillä minä olen mvollinen ja köyhä.
2. Kätke minun sieluni; sillä minä olen pyhä*: Auta minua, minun Jumalani, sinun
palweliatas 5 jota itzeni sinuun luotan-j
1-P5.,5:2°.
'P5.4.-4.
armollinen; sillä
ole
minulle
HERm,
3.
ta.

minä huudan ylipäiwää sinua.
Ps. 88: io.
palwelias
sielu;
sinun
sillä sinun
4. Ilahuta
tygös, HERm, minä ylönnän minun sieluni.
P5.25.-1.
5. Sillä sinä HERra, olet hywä ja armollinen*; ja sangen laupias kaikille jotka sinua
Joel. 2:13. Jon. 4: H.
auxens huutamat.
*

Mutta

sinä HGRra Jumala oler arkärsiwainen ja san-

mollinen ja laupias,
ja waka.
gen

2

Mof. 34:6.

Ps. 145: 8.
Käännä itzes minuun päin ole minulle
armollinen: wahwista palwelians sinun »voimallas *, ja auta piikas poika. "Ps 138: 3.
17. Tee merkki minun kansani, että minulNch. Y

:

Ps.

17.

16.

103: 8.

,

le hywin käwis: ja he sen näkisit jotka minua
wihawat, ja häpeisit; että sinä HERra autat
ja lohdutat minua.

8?< Psalmi.

U. Test. Seurakunnan

otollisus. v Ewansaarnaminen.
i. Psalmi, Korahu lasten weisu.
i.
on wahwasti perustettu, pyhäin wuor«V ten päälle.
Ps. 6z ,6, ,7.
2.
Ps. 125: is
Match.nl.: iz.
i.

geliumin

:

ena

2. HERra rakasta Zionin portteja,
6. Ota korwiis HERm, minun rukouxen;
kuin kaikkia Jakobin asuinsioja.
ja ota waari minun rutouxeni änestä.
3. Korkiat ja kunnialliset asiat smusk saätz7. Tustasani minä sinua rukoilen; ettäs minatan,
nua kuulisit.
sinä Jumalan Kaupungi Sela .'
Ps. 50: 15.
n.
jumalista
ole
HERra,
yxikän
ei
8.
sinun
4. Minä annan saarnata Rahabin ja
kalmisto; ja ei ole kenctän joka niin rehda Babelin edesä, etta he minun tundewat: karaira kuin sinä.
tzo, Philisterit, Tyrit ja Elhiopialaiset syn5 Mos. 3:24.
Ps 45: 1,. Ef. 19: 18.
9. Kaikki pakanat jotkas tehnyt olet, pitä dywät siellä.
tuleman'.ja kumartaman sinua HERm; ja l. 30:7.
Ap. T. 2:- 9, I».
Matth. 2« 19.
5. Zionillepitä sanottaman: että kaikkinaisinun nimeäs kunnioittaman.
Ps. 65: 3.
Es. 43:6,7.
set Kansat siellä syndywät, ja että Korkein
ja
iO. Ettäs niin suuri olet,
teet ihmeitä; sitä mkenda.
Pf. ,lt>-: ~
6. HERra anda saarnata kirjoitlu-esa kaikkija sinä olet yxinäns Jumala.
,

:

*

*

Osora minulle, HGRra, sinun
ties, waeldaxeni sinun roruudejas*: kiinnira minun sydämeni siihen yyreen, erra
minä sinun nimees pelkäisin. Ps. 25: 4, »c.
Ps. 27: 11. Ps. 119: 33.
Ps. 142: 10.
i2. Minä kiitän sinua HERm minun Jumalani, kaikesta sydämestäni; ja kunnioitan
sinun nimees ijankaikisesti.
13. Sillä sinun hytvydes on suuri nstnusa; ja
11. 11.

*

naisilla kielillä'; että myös
siellä syndywät, Sela!
'

Ap. T.

2:

4.

l.

io:

mlmtamat

46.

i

stor.

heistä
i<».

7. Ia weisajat niinkuin tantzis, kaikki mi~.
nun tähteni sinusi».
88. Psalmi.

Ennustus.

1.

Ruinga

Rristus

walitta kärsi

misens alla. n Rukoile hartasti huojennusta.
myss Jumalan lapset suu
sinä olet pelastanut minun sielun» sywimmästä ren Näin taitawat
alla
rukoilla.
sairauden
helwetistä. Ps. 71: »o. Ps 116: ~ 8.
m. 14. Jumala, ylpiät karkawat minua 1. Psalmi, Korahn lasten weisu, edelläweiwastan, ja julmain joukot wäjywät minun sajalle, radollisten heikkoudesta, Hemanin
sieluani; ja ei pidä sinua silmäins edeft.
Efrahitin Oppi. 1 Kun. 4: ,1. 1 Aika K. 2: 6.
1. 2. HERP5.,4:5.
« »

sen
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minun aumudeni Jumala, minä nun tuttawilleni olen minä pimeydesä.

huudan päiwällä ja yöllä sinun edesäs.
3. Anna minun rutouxeni sinun etees tulla:
tallista torwas minun huutoni puoleen.
4. Sillä minun sieluni on surtiutta täyn-

näns; ja minun elämäni on juuri liki Hellvettia.
5. Mil,ä olen arwattu niiden kaltaistxi jotka
hautaan menewät *: minä olen niinkuin se mies
jolla ei yhtän apua ole.
M. 143: 7.
6. Minä matan hyljättynä tuolluitten seasa;
niinkuin haawoitetut jotka hauvasi, makawat,
joita et sinä sillen muista, ja jotka kädestäs eroitetut owat.
7. Sinä olet minun painanut alemmaiseen
kaiwoon, pimeyteen ja sywyteen, Ps. 1,0: 1.
8. Sinun hirmuisudes ahdista minua; ja
pakotta minua sinun aalloillas f, Sela!
*

'Ps.

1-P5.42.-8.

38.-3-

Sinä eroilit tauwas minun ystäwäni minusta: sinä olet minun tehnyt heille tauhistuxexi *: minä matan sanailtuna, etten minä woi
päästä ulos.
Job. 19: 19. Ps. 38:
11. iO. Minun kasivoni' on surtia mdollisuden tähden: HERra, minä auxenhuudan sinua jokapäiwä: minä hajotan käteni sinun
9.

*

puoless.

«.

Ps. 6: 8.
11. Teetkös siis ihmeitä tuolluitten seasa? eli
*

Job. 19:

13.

89. psalmi.

Ennustus Rristuxesta Dawidin nimen alla.
hän julista sitä hänen rautansa koko
ihmisen sukukunnalle osotettawaa Jumalan laupiutta ja totuutta, n. Edestuo Seurakunnan
walituxen ja rukouxen ahdistuxen alla jo>a
myös kristuxen kärsimys kuwatan.
l.

Ruinga

;

Ethanin sen Esmhitin opetuy.
i Kun. 4: 31.
IMaK.2: 6.
I. 2.§»Nl>lnä weisan HERran armoja ijantaiki.

tisest; ja sinun totuuttas* ilmoitan
suullani
sukuun.
loh. 1: ,7.
käy ylös:
ijankaikkinen
armo
sanon:
3. Ja
pidät
totudes
sinä
ustollisesti sinun
laiwaisi».
4. Minä olen liiton tehnyt »valittuni kansa:
minä olen Dawidille minun pallveliaUeni »van<"»-

sugusta

*

nonut.
5. Haman ijankaikkisuteen

silmn siemenes;

ja rakennan

gusta sukuun, Sela!
1

Ia taiwat

6.

2

Aika K. 17:
*

»,

wahwistan minä
sinun istuimes su-

Sam. 7:

12,

»c.

le.

pitä ylistämän

HERm si-

nun ihmeitäs; niin myös totuttas pyhäin se»lrakunnasi».
Es. 6:
*

.

Ilm. K.

4:

«.

nousewatto kuollet sinua kiittämään? Sela!
7. Sillä kuka taitan pilwisä* wermtta
i2. Luetettangon haudoisa sinun hywyttäs? HERraan? ja kuka on HERran kaltainen
Ps.)°: l°.
jumalitten lasten seasa?
sinun totuuttas kadotuxesi» ?
Ps. 104 3.
pyhäins tosangen
wäkewä
pimiäsä?
Tutango
eli
on
sinun
8.
13.
sinun ihmes
Jumala
wanhurstaudes siinä maasi» josa taitti unhote- touxisi»; ja ihmellinen taittein niiden seasa,
ta»,?
jotta owat hänen ymbärilläns.
Ps. ,15: 17. Es. 38: ,8.
ja
9. HERm Jumala Zebaoth, tuta on niin14. Mutta minä huudan sinua HERm;
minun rutouxeni tule wamhin sinun etees.
kuin sinä, wäkewä Jumala? ja sinun totudes
15. Mixis HERm heität pois minun sieluni, on sinun ymbärilläs.
ja peität kaswos minulda?
10. Sinä wallitzet pauhawaisen meren: sinä
16. Minä olen mdollinen ja wäetöin, että hillitzet paisuwaiset aallot.
Ps-65.- 8.
11. Sinä lyöt Rahabin kuoliaxi: sinä hajominä niin hyljätty olen: minä kärsin sinun hirmuisuttas, että minä lähes epäilen.
tat sinun wihollises urhollisella tasiwarrellas.
päälleni:
tule
»ninun
Sinun
17.
wihas
sinun 12. Taiwat owat sinun, maa myös on sipelkos likistä minua.
38nun sinä olet perustanut maan piirin, ja mitä
5.
Ps.
18. Ne saartamat minua jokapäiwä niinkuin siinä on.
Ps. 24 2. Ps. i°4: 5.
ja etelän olet sinä luonut: ThaPohjan
wesi ; ja ynnä minua piirittälvät.
13.
19. Sinä teet että minun ystäwäni ja lähim- bor ja Hermon tiittäwät sinun nimees.
mäiseni erkanewat tauwas minusta *; ja mi- 14. Sinulla on woimallinen täsiwarsi: wä'

-'

:

-'

kewä
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kewä on sinun kätes,
kätes.

on sinun olkia

ja korkia

i;. Wanhurstaus ja duomio on sinun istuimes wahwistus *: armo ja totuus owat sinun
kastvos edesä.
Ps. 97: 2.
16. Autuas on se Kansa joka ihastua taita:
HENra, heidän pitä »vaeldaman sinun kastvois
»valkeudesi».
Ps. 97: n. Ps. 112: 4.
*

pila iloitzeman jokapäiwä sinun
Heidän
ja sinun wanhurstaudesas kunnialliset oleman.
18. Sillä sinä olet heidän wäkewydensä kerskaus ja sinun annos kautta ylös nostat sinä
Luk. 1: 69.
meidän sarwemme.
19. Sillä HERm on meidän kilpemme; ja
17.

nimestäs;
;

Pyhä Ismelis on meidän Kumngamme.

*

:

Ps,;: ,2.
20. Silloin sinä puhuit nälvyisä pyhilles *,
ja sanoit: minä olen Sangarin herättänyt auttamaan: minä olen korottanut yhden »valitun
2 Sam. 7:4.
i Aika K. 17: 4.
Kansasta.
21. Minä olen löytänyt palweliani Dawidin: minä olen hänen woidellut* pyhällä ölAp. T. 13:22.
1 Sam. 16: i:.
jylläni.
22. Minun käteni tuke händä; ja minun ta»
*

*

*

siwarteni wahwista händä.
23. Ei pidä »viholliset händä «voittaman; ja
iväamt ei pidä händä sulloman.
24. Waan minä lyön hänen lvihollisens hänen edestänsä; ja niitä jotta händä wihawat
tahdon minä waiwata.
25.

Mutta minun totuuden! ja armoni pitä

hänen tykönäns oleman; ja hänen sarwensa
pitä minun nimeeni ylös nostettaman.
26. Minä asetan hänen kätensä mereen; ja
hänen oitmn kätensä mittoihin. Ps. 72: 8.
Zak. 9: ,0.
Näin
hänen pitä minun kutzuman: sinä
27.
olet minun Isäni *, minun Jumalani ja tur2 Sam. 7
wani, joka minua autta.
14.
L Aika K. 17: 13.
2:
7.
Ebr.
5.
Ps.
28. Ia minä asetan hänen esikoisen; kaikkein torteimmaxi Kuningasten seasa maan
väällä.
Ps.-: s.
29. Minä pidän hänelle armoni tähdellä
ijankaikkisesti; ja minun liittoni pitä hänelle
wahwa oleman.
*

-

,:

30. Minä annan hänelle ijankaikkisen siemenen ; ja wahwistan hänen istuimensa niinkauwan kuin taiwat pysyivät.
31. Mutta jos hänen lapsensa minun Lakini
hyljälvät; ja ei waella minun oikeudesimi.
32. Jos he minun säätyni turmelemat; ja ei
minun käskyjäni pidä.
33. Niin minä heidän syndinfä witzalla rangaisen ; ja heidän pahat tekonsa haawoilla.
34. Mutta minun armoani en minä hänestä
käännä pois; engä salli minun totudeni wilpistellä.
35. Gn minä riko lunoani; ja mira mi,
nun suustani
on, en minä muura.
36. Minä olen wihdoin »vannonut pyhydeni
kautta en minä Dawidille walhehtele.
37. Hänen siemenens on olema ijankaikkisesti ; ja hänen istuimensa minun edesäni niinkuin
Auringo. 2 Sam. 7:16. Ps. 7,: 17. loh. 12:34.
38. Ia niinkuin Kuu, wahwistetan se ijankaikkisest; ja on wahwana niinkuin todistus pil«
i Mof. 9:15.
misä *, Sela!
H. 39. Waan nyt sinä syöxet ja heität pois;
ja wihastut woidellulles.
40. Sinä särjet palwelias liiton; ja tallat
hänen kruununsa maahan.
41. Sinä rikot hänen muurinsa; ja annat
hänen linnans särjettä.
Ps. z«: 13.
raatelemat
kaikki ohitzekäywäi»
42. Händä
on
tullut
läsnäolewaisillensa
set: hän
nauroxi.
"

P5.79-4.

Sina korotat hänen tvihollistens oikian
käden ; ja ilahutat kaikki hänen wainollisensa.
44. Hänen miekkans »voiman olet sinä myös
«

43.

ottanut pois; ja ei

salli hänen woitta sodasi».
45. Sinä häwitit hanen puhtaudensa ; ja
annoit hänen istuimensa kaatua maahan.
46. Sinä lyhennät hänen nuorudensa ajat;
ja peität hänen häpiälla, Sela!
47. HERra, kuinga kauwan sinä sinus niin
salat? ia annat hirmuisudes pala niinkuin tulen?
Ps. 79: 5.
lyhyt minun elämän on:
Muista,
kuinga
48.

mixis tahdoit kaikki ihmiset hukkan luoda?
49. Kuka elä, ja ei näe kuolemata? joka
sieluns tuonelan käsistä pelasta? Sela!
50 HERra, kusa owat sinun endiset arNnnn

mos?
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mos? jötkas Dawidille wannonut olet sinun tan, niinkuin me lendäisimme poiS.
Syr. i8: 8.
totudesas?
2Sam.7: 15, »c.
palwelioittes
pilkkaa;
ii.
tuta
51. Muista HERra
Mutta
usto sinun niin mstast wijonga minä kannan helnmsani, kaikista niin hastulvan? ja tuta pelkä senkaltaista sinun hir*

monista Kansoista.

muisuttas?

Hl. ,2. Opeta meira ajattelemaan, etta
Joilla HERra, wihollises pilkkawat;
joilla he pilkkawat sinun woideltus affelita.
meidän pira kuoleman *; erra me 'emmär53. Kiitetty olkon HERra ijankaikkisesti, räwäisixi rullsim.
Ps. 39: 5.
ja
52.

*

Amen'.'

Amem!

13. HERm, käännä siis itzes taas meidän
puoleemme; ja ole palwelioilles armollinen.
90. psalmi.
4 Mos. 14: 17, 18, 19.
Täytä
1 Jumalan ijankaikkisen»voiman julistus, n.
meitä pian armollas niin me
14.
walitus ihmisen elämän raadollisuden ja lyhy- riemuitzem ja iloitzemme kaikkena meidän elin-

käisyden yliye, johon syndi on syy. m. Huokaus armon perään, seka kuolewaisuden muista-

miseen, että muihin edesottamisiin.
i. Mosexen Jumalan miehen Rukous,
l.
sinä olet meidän turmamme,
<?l gusta sukuun.
2. Ennenkuin wuoret olit; eli maa,ja mailma luotin; olet sinä Jumala ijankaikkisest
ijankaikkiseen.
3. Sinä joka annat ihmiset tuolla; ja
not: tulkat jällens te ihmisten lapset.
Ps 104: 29, »o. Sam. K. 1: 4.
4. Sillä tuhat ajastaikaa owat sinun edesäs
niinkuineiläinen päiwä*, joka ohitzemeni; ja

su-

sa-

aikanamme.

15. Ilahuta nyt meitä jällens, ettäs meitä
niinkauwan waiwannut olet; että me niin kau-

/-

wan onnettomutta kärsinet olemme.
16. Osota palwelialles sinun tetos; ja sinun
kunnias heidän lapsillens.
i?» la, HERm meidän Jumalamme olkon meille lepyinen, ja wahwistakon meidän
tättemme teot meisä: ja meidän kätemme teot
hän wahwistakon !
5 Mos. 33: 26,
91. psalmi.

i
Jumalc- n lasten turwaminen Jumalaan j«
lohdutus kaikkinaisisa taudeisa waaroisa ja ti'
loisa. n Heidän rukoustensa otollisuus.
niinkuin »vartia yöllä.
2
Pet 3: 8.
11. 5. Sinä »vuodatat heitä niinkuin kosten,
korkeimman warjeluxesa istu; ja
ja he owat niinkuin uni: niinkuin ruoho amulKaittiwaldian marjosi» olestele.
joka
la
kohta lakastu.
Job. 14: 2.
Ps. 36: 8.
6. Joka amulla tukoista ja nopiasti kuiwu ;
2. Hän
toiwoni ja
HERralle: minun
ja ehtona leitatan ja tuiwettu.
minun
johonga
linnani:
minä
Jumalani,
kallan.
Ps. 10;: 15, 16. Es 4°: 6, 7, 8.
7. Sen tete sinun wihas, että me niin hu3. Sillä hän pelasta sinun wäjyjan paulaskumme; ja sinun hirmuisudes, että me niin a- ta; ja Vahingollisesta ruttotaudista.
tistä tääldä temmatan.
4. Hän suliilans sinua warjoo, ja sinun tur8. Sillä meidän pahat tekomme sinä asetat was on hänen siipeins alla*: hänen totuudens
etees; meidän tundemattomat syndimme »val- on keihäs ja kilpi.
Ps. 17: 8. Ps. 57 2.
,

,

'

sano

,

us-

*

-.

*

keuteen sinun tastvos eteen.
9. Sentähden kulumat kaikki meidän päiwämme sinun »vihastas: meidän wuoten lop-

Ps.

6,:

--

8.

Ettes pelkäis yön kauhistusta*; ja nuoliaf, jotka päiwälla lendäwät.
pumat pikemmin kuin juttu.
San.l. 3: 24,25. f Job. 5:19.' Ps. 112:7,3.
iO. Meidän elinaikamme on seitzemänkymPs «i- 5, 6.
mendä wuotta, taikka eninnäkin kahdexankym6. Sitä ruttoa joka pimeisä liittu; ja saimendä wuotta*; ja tuin se pams on ollut, rautta tmn puolipäiwänä turmele.
niin on se tusta ja työ ollut; sillä se pois leita7. Waitta tuhannen langeisit siwullas, ja
5.

*

kylN-
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tuhatta sinun oitiallas; niin ei se ii. 8. Jumalattomat wiherjöitzewät niinkuin
ruoho, ja pahointekiät kaikki kukoistawat; siisinuun satu.
Ps. 9,: 12.
8. Ia tosin sinun pitä silmilläs näkemän, henasti tuin he huttulvat ijankaikkisest.
jakatzoman kuinga jumalattomillekostetan.
Pf. 37:2, 20.
Ps. 7):;,i8.
ja
ylim9. Mutta sinä HERra olet korkein, ja py9. Sillä HERra on sinun toitvos,

kymmenen

syt ijankaikkisesti.
io. Sillä katzo, sinun wihollises HERm,
katzo, sinun wihollises pitä katoman; ja kaikki pahantekiät pitä hajotettaman.
11. Alutta minun sarwcni tule torotetuxi'
niinkuin yxisarwisen f; ja minä woidellan kuorella öljyllä. §
'Ps.ii2:9.
§Ps. 22:5.
Luk. 4: I°, il.
-t 4M»s. 2,: 2:.
12. Ia minun silmäni näkemät wiholliseni ;
12. Että he tandawat sinua täsisä; ettes
jaltas tiween loukkaisi. Job.s: 2,. 5an.1.3:22. ja minun korwani tuulemat pahoja, jotta hei13. Sinä käyt jalopeuranja tyytärmen pääl- tgns asettawat minua wastan.
l.20: 12.
lä; ja tallat nuoren jalopeuran ja lohitärmen.
Ps. 91: 8. Icr. 11: 20.
pitä
wiherjöitzemän
niin
mi-'
13. Wanhurstan
niin11.14. Grra hän minua halais,
nä hänen päästän: hän runde minun nime- kuin palmupuu*; jatastvaman niinkuin Sedripuu Libanonisa.
ni, sinrahden minä Noarjelen händä.
Ps. 1: 3. Ps. 52: i<,.
minua,
senrähden
Jer. 17:8.
Hos. 14: 6,7.
15. Hän auxihuura
minä kuulen händä*: hänen rytonäns olen
14. Jotka owat istutetut HERran huonesa,
minä rustasi»; siira minä hänen remman pitä wiherjöitzemän meidän Jumalamme karEs. 58: 11
pois ja saaran hänen kunniaan. Ps. 50: i< tanoisi».
16. Minä rawitzen hänen pitkällä ijällä; ja
15. Heidän pitä wssoiman wielä wanhudesillisa; hedelmälliset ja wihannot oleman.
osotan hänelle aumudeni. Ps. s°: 23.
16. Ia luhistaman, että HERra on niin
hurstas; minun turmani, ja ei ole hanesä wää92. pjalmi.
i. Rehoitus Jumalan ylistyxeen, hänen suur-' ryttä.
5 Mos. 32:4. Zeph. 3: 5.
ten tekoinsa tähden, joita ei tyhmät ymmärrä,
ii. Vroitus jumalattomain ja Jumalisten myö93. psalmi.
täkäymisen wälillä.
i. Rristuren waldakunnan arwo.
v. Se»
1. Psalmi Sabbathina weisattapa.
wihollisten kiukku; ja Ewangeliumin woima
on> HGRraa klirra; ja weisa- sitä wastan.
1. 2.
rv kiirosta sinun nimelles sinä kaik- i.i.e>Eßra on Kuningas*: Hän on pukeylimmäinen.
nut ylönsä suuren kunnian, HERra
kein
Ps. 147: 1.
armoas;
pukenut
julista
ja
ja »vyöttänyt itzens wäkewydellä:
sinun
ehtona on
3. Amulla
Ps. 42:9.
sinun totuuttas.
Ia on wahwistanut maan piirin, ettei sen pija
Kymmenen
kielisellä Psaltarilla, soit- dä liikkuman. *Ps. 2:6. Ps. 96:1°.
4.
tain kandeleilla.
Ps. 33: 2, 3.
Ps.97:'. Ps.99:'. Es. 52: 7.
2. Siitä ajasta pysy sinun istuimes wahwa5. Sillä sinä ilahutit minua HERra, smun
teoisas ; ja minä iloiten kerstan sinun kättes na; sinä olet ijankaikkinen.
n. 3. HERra,wesikoffet paisumat, mesikostöitä.
Ps.??: 12, 13.
6. HERra, kuinga sinun tekos owat niin ket paisuttawat pauhinansa wesikostet paisua
tawat aaldonsa.
Ps. 46: 4.
suuret? sinun ajatures owat ylön sywät.
4°: 6.
4. Aallot meresa owat suuret ja pauhawat
Ps. 36: 7. Ps.tompeli
ei ymmär- hirmuisesi*; mutta HERra on wielä wäke7. Hullu ei uffo sitä; ja
rä niitä.
Nn n n 2
wämbi
Ps.l4:i. Pf. 34-8.

mäinen on sinun turwas.
io. Ei sinua pidä mitan paha kohtamaa*;
ja ei yhtän waiwaa pidä sinun majaas lähes21:
San. l.
tymän.
11. Sillä hän on andanut kästyn Engeleilläns sinusta; että he kättewät sinua kaikisa
Match. 4-s.
P5.3- 8.
teisäs.
*

«:

*

*

*

:

'
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wämbi korkeuxesa.
15. Sillä oikeuden pitä sillekin oikeuden oleEs. 17: 12, 13.
man;
ja kaikki hurffat sydämet sitä seuraroat.
Ilm. K. 17: 15.
lujat':
5. Sinun todistuxes owat aiwan
Ps. 64.- 10,11.
ui. 16. Kuka seiso minun kansani pahoja
pyhys on sinun huones kaunistus, HERm,
ijankaikkisesti.
loh. 17:17.
wastan? kuka astu minun tygöni pahointekioitä wastan?
94 psalmi.
17- Ellei HERra minua auttais ; niin mii walitus jumalattomainpahuden yliye.
n. nun sielun makais lähes hiljaisudesa.
Opetus ristin hyödytyxestä. m. Lysias olewais18. Minä sanoin minun jalkani on horjuten Jumalisten lohdutus.
nut; waan sinun annos HERra minun tukeis.
Jumala jonga kostot owat", 19. Minulla oli paljo surua sydämesäni;
'

*

:

Jumala

itzes näytä..
2.

jonga kostot owat,

selkiästi

Jer. 51: 56.

5 Mos. 32: 35Nom. l2: 19
*

Korota sinuas mailman Duomari': ma-

xa ylpeille mitä he ansainnet owat.

sinun lohdutuxes ilahutti minun sieluni.
Ps. 119: 50, 92.
20. Etpäs mielisty kostan tosin wohingollijoka Lain häijysti opetta.
seen21.istuimeen
He kokowat joukkonsa wanhurstat» siemutta

:

Mos. ,8: 25. Ps. 7: y.
lua wastan; ja duomitzewat wiattoman weren
3. HERm, kuinga kauwan pitä jumalat- kadotuxesn.
tomain, kuinga kauwan pitä jumalattomain 22. Mutta HERra on minun warjeluxem:
riemuitzeman?
Ps. 75:5,
minun Jumalani on minun ustalluxeni turw».
puhuman niin ylpiäst, ja
ja
4. Tiustuman
23. Ia hän kosta heidän wäärydensä, ja
taitti pahantetiät heitäns niin terstaman?
hukutta heitä heidän pahudensa tähden HERpolkemat
alas
Kanra
meidän Jumalamme hukutta heitä.
HERm,
5.
he
sinun
'

i

".

:

sas

;

ja sinun perimistäs

he waiwawat.
ja muukalaiset he tappamat; ja or-

95. psalmi.
Leffet
l. Neuwo mieluisesi» lEsusta wastan otta»
woit he kuolettamat.
ja kiiwasti Jumalala palwelemaan. ii.
näe;
maan
ja
ei
sitä
JaIa
sanowat:
7.
HERm
paatumista ja epäuskoa wälttamään.
tvaroitus
kobin Jumala ei sitä tottele.
i.
Ps.lo: 4, 11. Ps. 73:11.
weisattammekiitosta HERralle
i.A ultat
ja iloitkan, meidän autudemme turmal8. Vmmärtäkät siis te hullut* Kansan seasa; ja te tyhmät, kosta te taitawaxi tuletta? le.
Ps. 100:1,2.
2.
Tulkam
hänen kaswoins eteen kiitoxella;
*Ps.s3!'.
P 5.92:7.
ja
riemuitkamme
korwan
on
isiurranur,
hänelle lauluilla.
eiköhän
9. Joka
joka
Sillä
eli
eikö
näe?
loi,
tuule?
3.
silmän
hän
HERm on suuri Jumala', ja
Kuningas
11.
kaikkein jumalitten ylitze.
Mos. 4:
suuri
10. Joka pakanoita kuritta, eikö hän ranlit.2: 1;.
*P5.96.'4,5.
gaise? joka ihmisille opetta tiedon.
4. Sillä hänen kädesäns on kaikki mitä maa
11. Mutta HERra tietä ihmisten ajatuxet, kanda; ja »vuorten kukkulat owat myös hä1 Kor.
20.
nen.
että ne turhat owat.
Ps. 8:7.
11. 12. Autuas on se, jota sinä HERm ku5. Sillä hänen on meri, ja hän on sen tehnyt; ja hänen kätens owat kuiwan walmistaritat, ja opetat sinun Laistas.
12:
5,
»c. net.
Ps. 119: 71. San. l. 3: n, 12. Ebr.
kärsiwällisys
- 6. Tulkat, tumartakam ja polwillem lanolis
mashänellä
kosta
Että
13.
käy;
jumalattomalle
toin
hauta gettamme; ja maahan lastekam HERmn
siihenasti kuin
meidän luojam eteen. Ps. 100:4.
»Valmistelan.
pois;
Es. 4;: 6, 7. Eph. 2: 10. I Pet. 2: 9.
14. Sillä ei HERm heitä Kansaans
hyljä
perimistänsä.
eli
7. Sillä hän on meidän Jumalamme ja
6.

,

;

2

;:

'

me

me hänen elatus Kansans, ja hänen kättensä
lauma*: «Tänäpänä, jos « tuuletta hänen
änensä. s 'Ps 28: 9. -x Ebr. 3:7. l. 4:7.
11. 8. Nttin alkar paadurrako ftdändänne,
niinkuin Meribas tapahtui, niinkuin tiusauxen
päiwänä korwesa. 2Mos>7:7. 4M0f.?4:22.
9. Kusa teidän Isänne minua kiusaisit*
koettelit minua: ja näit m,)ös minun tekoni.
*

1

Kor.

10:
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seasa:

n.

10. Sanokat pakanain
HERra
Kuningas,
joka maan piirin on wahwistaon
nut, ettei liiku*: ja duomitze Kansan oikeudella.
*Ps.93:i.
P5.95-1.
11. Taiwat riemuitkan, ja maa iloitkan:
meri pauhatkan ja mitä siinä on. Ps. 98:7,
12. Kedot olkan iloiset, ja kaikki kuin hänes owat; jakaikki puut ihastukan metzisä.

se

".

13.

9.

HERran edesä; sillä hän tule, sillä hän

Että minä neljäkymmendä ajastaikaa* tule duomitzemaan maata. Hän duomitze
suutuin tähän Kansaan, ja sanoin: se on sen- maan piirin wanhurstaudesa, ja Kansat häkaltainen Kansi», jonga sydämet aina exyä nen totudesansa.
Ps. 9:9. is:,.Ps. 98: 9.
Es. 3:13,14.
loh.
tahtomat, ja jotta minun tietäni ei tahtonet
oppia f
4 Mos. ,4:34.
-r Mos. 32: 9.
5 Mos. 32: 5, 6, 28.
Ebr. 3: 9.
97. psalmi.
11. Joille minä wihoisani mannoin: ettei hei1 Rristuxen waldakunnan korkeus ja kunnia,
iO.

.

*

2

dän pidä minun lepooni tuleman.
Ebr. 4:
4 Mos. 14: 21, ,c.

3.

96. psalmi.
Jumalan Ransa ja pakanat neuwotan ilolla Rristuxen tulemista kohtamaan, n. Hända
i.

wilpittömälla nöyrydellä palwelemaan.
i.

sen yliye ja Jumalisen eläon Kuningas*, siitä maa iloitkat: olkon saarets riemuiset, niin monda tuin heitä on.
Ps. 93.- i 3«k. 9: 9, 10.
l. 60:
1- Ps. 72: 10. Es. 11: 10, 11.
2. Pilwet ja pimeys owat hänen ymbärillänsä*: wanhurstaus ja duomio owat hänen
istuimensa wahwistus. -f
Mos. 19: 16, ,8.
-f Ps. 89: 15.
3. Tuli käy hänen edellänsä*: ja poltta ymbärillä hänen wihollisensi».
Ps. 50 -3.
Ilm K. 4: 5.
4. Hänen leimauxens walktywät maan piin Seurakunnan ilo

HERralle uusi weisu: weisat-

män

harjoitus.

'

,?.

2
kat HERralle kaikki maa.
l Aika K. 16: 23.
Ps. 149:1.
2. Weisatkat HERralle, ja kiittäkät hänen nimeensä julistakat päiwä päiwäldä hänen autuuttansa.
Luk. 2: 30, 31.
pakanain
Luetelkat
seasi» hänen kunniaansa;5 kaikkein Kansain
rin päällä: maa näke sen ja wapise.
hänen ihmeitänsä.
sangen
ja
kiitet4. Sillä HERra on suuri
5. Wuoret sulamat niinkuin medenwaha
täpä; ihmellinen kaikkein jumalitten
HERran edesä; koko mailman HERran e-,

<-">

*

.

'

:

seas

seasa.

Syr. 43: 31.
desä.
Ps. 95:3.
6. Taiwat
s. Sillä kaikki Kansain jumalat owat epä-

jumalat; mutta HERra on taiwat tehnyt.
6. Kunnia ja kaunistus owat hänen edesänsä : wäkewys ja kauneus hänen Pyhasänsä.

7. Kansan sukukunnat tuokat

tuokat

HERralle kunnia

ja woima.

Pf. 29:1, 2.
Tuokat HERralle hänen nimensä kun-

8.

sinsi».
9.

hänen wanhurffauthänen kun-

niansa.

'

Ps.B:

Ps. 5°:6.

Häwettän

2.

Ps.

Ps. 89:6.

19:

2.

taitti jotta tuwia palwelewat*, jakerstawat heitäns epäjumalista: tumartatat händä taitti Engelit. t
Mos. 20: 4. 5 Mos. 5:8. f Lut. 2:13, 14.
7.

'

,

hänen esihuone- n. Phil. 2: 20. ja Ebr. 1:6.
Ps. 84:3.
8. Zion kuule sen iloitze, ja ludan tytKumartakat HERraa pyhäsä kaunistu- täret owat riemuisansa*; HERm, sinun hal6.
peljätkön händä kaikki mailma.
lituxestas.
Es.
'Ps.u°:,.
9. Sillä sinä HERra olet kortein kaikisa

nia: tuokat lahjoja ja tulkat

xesa

HERralle:

julistamat

tansa*; ja kaikki Kansat näkemät

*

*:

»:

Nnnn
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maakunnisi»: sinä olet sangen suuresti korotet-

on Kuningas, Kansat tiutuitzepäällä', seni
Sam. 4: 4.
wihatkat tähden liikku mailma. f
-t Ps-: 1, 2.
pahaa*: hän kätke pyhäinsä sielut: jumalatZionisa; ja kortein
tomainkäsistä hän heitä pelasta. 1- Am. 5> 15. 2. Suuri on HERm
ylitze.
Rom. 12:9. -z- loh. 10: 28.
kaikkein Kansain
11. Wanhurstalle koitta walkeus*; ja ilo
3. Kiittäkän he sinun suurta ja ihmellistä nijoka pyhä on.
8: is.
sydämille.
mees
Esth.
Ps. m: 9.
hurstaille
16.
Kuningan
112:
woima
4.
Ia
Ps. 89:
Ps.
rakasta oikeutta:
4.
12. Wanhurstat iloitkat HERrasa : kiittäsinä toimitat oikeuden, sinä saatat duomion
ja wanhurstauden Jakobisi».
kät hänen pyhydensä muistoxi.
11.5. Korottakat HERma meidän Jumalalamme, ja kumartakat hänen astinlautans
98juuresa, sillä hän on pyhä.
1. Rehoitus ihastuxeen Rristuxen ansiosta, v.
Es. 6: z. Dan. 9: 24.
Riitosta weisamaan hänelle sen edestä.
6. Moses ja Aaron* hänen Pappeins seasa,
Psalmi.
ja Samuel-j- niiden seasa, jotka hänen>imens
uusi weisu; sillähän auxens
HERralle
i-i.HQeisatkat
huutamat: heauxens huutamat HER>"5 teke ihmeitä. Hän saa woiton oikialja hän kuule heidän rukouxensi».
ma,
pyhällä
ja
kädelläns,
käsiwarrellansa.
la
2 Mos.
14: 15. l. 32: 11. 4 Mos. 16: 22, 47.
Es. 52.- 10.
-xi
Sam. 7:9.
Jer. 15: 1.
2. HERra anda tiettäwäxi tehdä hänen aupuhui
pilwen
patzasta*: he piHän
heille
tuudensi»*: Kansain edesä hän ilmoitta lvan- dit7.hänen todistuxens, ja säätynsä
jonga hän
Ap. T. 4 12.
hurstaudensa.
2 Mos. 33: 9, :c.
andoi.
heille
ja
3. Hän muista armons totudensa Israelin
8. HERm sinä olet meidän Jumalani, simeihuonelle': kaikki mailman äret näkewätf
nä
kuulit heidän rukouxensa: sinä Jumala an1:
Luk. 54.
dän Jumalamme autuuden.
noit
heille andexi, ja laitit heidän työnsä.
t Es. 4°: 59. Korottakat HERm meidän Jumala4. Riemuitkat HERralle kaikki maa : wei- lamme,
ja kumartakat hänen pyhällä »vuorelsatkat, ylistäkät ja kiittäkät.
meidän Jumalamme on
lansa;
11.5. Kiittäkät HERraa kandelella; kande- Pyhä. sillä HERm
lella ja Psalmilla.
6. Wastitorwilla ja Basunilla; riemuitkat
ivo. psalmi.
edesä.
HERran Kuningan
Raunis kehoitus hartasti Aristusta meidän
7. Meri pauhatkan ja kaikki mitä häneS luojaamme, lounastajaamme, ja holhojaamme
on : maan piiri ja jotka asumat sen päällä.
palwelemaan.
Ps. 96: 11, 12.
i. Kiitos Psalmi,
8. Kostet pauhatkan ilosta; ja kaikki »vuo«riemuitkat
HERralle kaikki maa.
ret olkan iloiset.
P5.95 2.
Ps.9B: 49. HENran edesä; sillä hän tule maata
2.
ilolla: tulkat hänen
HERraa
Palwelkat
piirin
:
maan
wanduomitzemaan hän duomitze
eteen
riemulla.
kasivoins
hurstaudella, ja Kansat oikeudella.
3. Tietkät että HERra on Jumala : häm96:1;.
Ps.
Ps.9:°.
bä meidän teki, ja en »ne itze meitäm, hänen
Kansaxens ja laituimensi» lambaixi.
99. pjalmi.
i,- P5.?5:7.
Hes. 34: 31.
l. Julistetan Rristuxen waldakunnan korkeus P5.28.-9. P5.79:
4. Mengät hänen porttiinsa kiitoxella, häja kunnia, v. Rästetän kaikkia pyhäin esimernen esihuoneisiinsi» »veisulla: kiittäkät händä
killä händ» palwelemaan.
ja ylistäkät hänen nimeensä.
5- Sil
tu

kaikkein jumalitten ylitze.
io. Te kuin HERraa rakastatte,

I.

wat:

hän istuKerubimin
*

'

*

,

Pfalmi.

*

*

-

'*

*

,

,
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4- Sillä minun päiwäni owat kulunet niin5. Sillä HERra on hywä, ja hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti; ja hänen totuu- kuin sauwu; ja minun luuni owat poldetut
densa sukukunnasta sukukundaan. Pf. 117: H. niinkuin kekäle.sydämeni lyöty kuiwettunut
ja
on
5. Minun
myös
loi. psalmi.
niin
että
minä
unohdan
heinä;
niinkuin
leipäni
syödä.
i. Dawid opetta esimevkillänsii, kuinga Vsiminun
wallan miesten tule heitäns käyttä. n Mingä»
6. Minun luuni tartuwat minun lihaani,
kaldaisia käskyläisiä ja palwelioita heidän pitä minun huokauxestani.
walilzeman, ja mitkä hyljäman.
7. Minä olen niinkuin ruowunperistäjä korhäwitecyifä
1. Dawidin Psalmi.
wesa: minä olen niinkuin hyypiä'
n: 17, ,8.
Kaupungeisa.
ja
3
Mos.
weisan
armosta*
oikeudesta
f:
i.«XHinä
«"l sinulle HERra minä weisan.
8. Minä walwon ja olen niinkuin yxinäil
,z.
nen lindu katon päällä.
San l. 20:
1- San. l. 16: 12.
Ps. 77:5.
tiestä',
2. Mnä tahdon »vaarin otta oikiasta
9. Jokapäiwä häweisewät minun wihollisekostas minun tygöni tulet: minä tahdon wael- ni minua, ja jotta minua syljestelewät wannowat minun kauttani
da sydämeni wakuudesi» minun huonesani. f
i Sam. iz
10:
2.
io. Sillä minä syön tuhkaa niinkuin leipää;
Syr.
14. f
: minä
ja
pahaa
minä
ota
eteeni
sekoitan minun juomani itkulla.
3. En
asiata
wihan wäärintekiöitä, ja ei salli heitä olla tyP5.42:4. PsB°: 6.
11. Sinun uhkauxes ja wihas tähden; ettäs
könäni
5 Mos 13: 13, 14.
4. Nuria sydän olkon minusta pois: en mi- minun ylös nostanut olet, ja paiskannut maanä kärsi pahaa.
han.
11. 5. Joka lähimmäistäns sala panettele,
12. Minun päiwäni owat kulunet niinkuin
ja
ylpeitä
warjo;
ja minä kuiwerun niinkuin ruoho.
sen minä hukutan: en minä kärsi
röykkiöitä.
11.13. Mutta sinä HERra pysyt ijankaikki6. Millin silmäni katzolvat ustollisia maan sesti; ia sinun muistos sukukunnasta sukukunpäällä että he asuisit minun tykönäni joka daan.
waelda oikialla tiellä, se pitä oleman minun
14. Nouse siis ja armahda Zionita; sillä ai,1.
palweliani.
San.l.
ka on händä armahm, ja aika on tullut.
7. Petollisia ihmisiä en minä pidä huonesa15. Sillä sinun palwelias halajawat sitä rani ei walehteliat menesty minun tykönäni.
ketta, ja näkisit mielelläns, että hänen kilvens
8. Warahin minä hukutan kaikki jumalat- jakalkkins malmit olisit.
tomat maasta; häwittäxeni kaikkia pahointe16. Että pakanat HERmn nime pelkäisit;
Kaupungista.
ja
kiöitä HERran
Rom. 13: 4.
kaikki Kunitlgat maan päällä sinun tunniatas.
iQ2. psalmi.
17. Kosta HERm mkenda Zionin; niin
1. Murhellinen
rukoile ja walitta tustan hän nähdän tunniasansa.
sielu
alla. n kohdutta iyiansä Mesiaxen tulemisel18. Hän käändä itzens hyljättyiden rukoula ja Jumalan ijankaiMsella woimalla ja to- xen puoleen; ja ei katzo heidän
rukoustans ylön.
tudella.
pitä
kirjoitettaman
Se
19.
tulewaisille suku1. Radollisen rukous, kosta hän murehisans kunnille; ja se Kansa kuin luodan', pitä kiiton, sa walituxensa HERran eteen wuodatta. tämän HERraa.
Ps. «7: 6.
1. 2.
20. Sillä hän tatzele pyhästä korkeudestankuule minun rukouxeni; ja anna
minun huutoni tygös tulla.
sa : HERm näke taiwasta maan päälle.
kastvojas
21. Että hän kuule fangein huokauxet; ja
minulda peitä hädäsä: kal3. Ala
lista korwas minun puoleni: koffa minä sinun kirwotta kuoleman lapset.
Ps. 79:
rukoilen, niin kuule pian minun rukouxeni.
Zak. 9: 11. Ebr. H: 14.
22. Et'
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22. Että he saarnawat HERran nime Zionisa; ja hänen tiitostans Jerusalemisi».
23. Kosta Kansat ynnä totonduwat, ja
waldakunnat, HERraa palwelemaan.
Es. 2: 23nöyryttä
tiesä minun woimani:
-24. Hän
hän lyhendä minun päiwäni.
25. Minä sanoin: minun Jumalani, älä
minua ota pois minun kesti ijäsäni: sinun ajastaikas pysyivät sugusta sutuhun.
26. Sinä oler muinan maan perustanut;
ja raiwar owar sinun käsiala».
Ebr. 1: 10, 11, i2.
katowat,
Ne
mutta sinä pysyt; ne kaik27.
ki wanhenewat niinkuin waate: ne muuttuivat niinkuin waate, kosta sinä heitä muuttelet.

Es.

51: 6.

28. Mutta sinä pysyt niintuins olet; ja siEbr. 13: 8.
nun wuotes ei lopu.
lapset pysywät; ja
palweliais
Sinun
29.

heidän sitiänsä imun edesäs menestyivät.
P5.69:
io).
l.

psalmi.
HILR»

raa hänen hywäin tekoine edestä, li. Msta lv,
malan laupiutta katuwaisten heikoutta kohtan.
m. Rehoitta Engeleitä ja kaikkia luondskappaleita myös HlVßraa kiittämään.

Dawidin

ja aiwan hywä.

2

Mos. 5: I°. Ps. 86: 5, 15.
Joel 2: i,. Jon. 4: 2.
9. Ei hän aina riitele; eitä wihastu ijankaikkisesti. Es. 57: 16. Jer. 3: 5. Mik. 7:18.
iO. Ei hän meidän syndeimme perästä tee
meille; eikä kosta meille pahain tetoimme jälken.
11. Sillä niin korkia kuin taiwas on maasta anda hän armons lisendyä niille, jotka händä pelkäwät.
12. Niin kaukana kuin itä on lännestä, siirsi hän meistä pahat tekomme.
lapsiansa;
iz. Niinkuin
niin HERratin armahra pelkawäsiänsa.
Es. 6,: 16. I. 64: 8. Jer. 31: 9, 10.
Sillä
hän tietä mingätaltainen teko me
14.
olemma: hän muista meidän tomuxi.
i Mof. 3: 19.
l 18: »7.
on
niinkuin ruoho i
eläisänsä
15. Ihminen
hän kukoista niinkuin tukkainen kedolla.*
Job. 14: 2. Pf.9°: 5» 6. Es.4o: 6, 7.
i Pet. 1: 24.
lak. 1: I°.
i 6. Kosta tuuli käy sen päälitze, niin ei hän
enä kestä; eitä hänen siansa tunne händä ensinl. 8:18.
gän.
10b.7: i°.
pysy ijankaiktiarmo
17. Mutta HERran
peltäwäistens
päälijankaikkiseen,
hänen
sesta
le; ja hanen wanhurstaudens, lasten lapsiin.
2 Mos. 20:6.
5M05.7: s.
jotka
Niin
hänen
iB.
liittonsa pitäwät; ja
4

Mos. 14:

18.

Ps. 145:

5

«.

*

-

37.

Dawid heratta sieluansa kiittämään

HERm,
Mos. 34: 6, 7.

ii. 8. Laupias ja armollinen on

kärsiwäinen

Psalmi.

»

HGRraa minun sieluni, ja kaik,
i.Oiirä
ki mitä minusi» «n, hänen
muistamat hänen käskyjänsä, tehdäxensa niitä.
Es 44' 21.
nimeensä.
2. Kiitä HERma minun sieluni; ja älä
N. 19. HERra on »valmistanut istuimensa
unhoda mitä hywää hän minulle tehnyt on.
taiwasa ja hänen waldakundans hallitze kaikandexi;
syndis
anda
kia.
3. Jota sinulle taitti
ja paranda kaikki sinun rikoxes.
20. Kiittäkät HERma te hänen Engelinsä*:
Ps. 147:
päästä
henges
turmeluxesta: te wäkewät Sangarit, jotka hänen tästyns
4. Joka sinun
joka sinun kruuna armolla' ja laupiudella.
toimitatte, että hanen sanans ani kuultaisin.
Ebr. 1:6.
Ps.s:'3'Ps.i4B:2.
hytvydellä
täyttä;
että
21.
suus
Kiittäkät
-5. Joka sinun
HERraa kaikki hänen sotanuorudes
niinkuin
Kotkan.
te
palwelians, jotta teette
udistetan
wätensä*:
hänen
sinun
1 Mos. 32.-2.
1 Kun. 22:19.
Es. 4f>:;i.
hänen
tahtonsa.
6. HERra saatta wanhurstauden, ja duoLuk. H: 13. Eph. 3: I°. Kol. 1: ,6.
22. Kiittäkät HERma kaikki hänen työnsä,
mion kaikille jotta wääryttä kärsimät.
7. Hän on tiensä Mosexelle tiettälväxi teh- kaikisa hänen waldaus paikoisa: kiitä minun
nyt Israelin lapsille hänen tekonsa.
sielun HERraa.

I.

;

~

*

*

;
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17. Siellä linnut pesiä tekewät, ja Haikarat
104. psalmi.
hongisa
asuwat.
psalmi
Aiitos
Jumalan suurten tekoin edestä
11. Raittein luotuin woimasa
1. L.uomisesa.
18. Kortiat »vuoret owat metzäwohten turpitämi sesa ja halliyemisesa.
wa*, ja tiwimuniot Kaninein.' Job. 39: 4.
minun
sieluni:
HENRA
19. Sinä teet Kuun aitoja jakamaan *; ja
HERma
i.i.Oiitä
«o> minun Jumalani, sinä olet sangen suu- Auringo tietä lastemisensi».
i Mos. 1: 14.
ja
Syr.
1,
kunnialla
taunnis43:
kunnioitettu,
suurella
resti
20. Sinä teet pimeyden ja yö tule: silloin
tuxella olet sinä puetettu.
puetat
»valkeudella
niinkuin
2. Sinä
kaikki mehän eläimet ulos tulewat.
itzes
peitten.
lewitat
taiwat
niinkuin
21. Nuoret jalopeurat saalin perään kiljuwaattella: sinä
ivat, ja elatustans lumalalda etzilvät.
6, 7, 8.
1 Mos. 1:
Job. 39: 1.
3. Sinä peität sen päälyxen wedellä: sinä
päällä,
täyt
ja
22.
Auringo koitta, niin he toMutta
pilwisä
niinkuin
kosta
menet
ratasten
ja
,8:
n.
7.
konduwat,
supein
päällä.
89:
makawat.
Ps.
Ps.
luolisans
tuulen
ja
myös
mene
iLngelis
hengixi;
Sinä
reer
sinun
23.
Niin
ihminen työhönsä, ja
4.
palwelias liekuzewaisexi rulexi. Ebr. 1: 7. astareillens ehtoseen asti.
24. HERm kuinga suuret ja monet owat
5. Sinä jota maan perustit perustuxensa
pidä
ijankaikkisesti.
liikkuman
päälle'; ettei sen
sinun tasialas?sinä olet kaikki taitawasti säät1 Mos. 1:9, 10.
Job. 38: 6.
Ps. 24: 2. tanyt; ja maa on täynäns sinun tawamtas.
102: 26.
25. Tämä.meri jota niin suuri ja lawia on,
Ps.B9: 12. Ps. peität
niinkuin
waatSywydellä
siinä epälukuiset liittuwah setä pienet että suu6.
sinä sen
eläimet,
i Mos i: 20.
ja
ret
tella, wedet seisowat muorilla.
patenetuljestelewat: siinä »valas26.
Siellä
hahdst
7. Mutta sinun nnhtelemisestas he
pois.
jotkas
*,
kalat
owat
jylinästäs
tehnyt olet, leititzemään
menewat
he
wat: sinun
ylös,
ja
hänesä.
laxot
astuwat
Job.
8. Wuoret astumat
4°: 10,
alas siallensa; johongas heidän perustanut olet.
11.27. Kaikki odottamat sinua; ettäs heille
Ps. 145:15, 16.
9. Määrän sinä panit*, jota ei he käy yli- andaisit ruan ajallansa.
peittämään.
palaja
eikä
maata
niin hekokowat;
annat,
28.
Kostas
heille
tze
Job. 26: 10. l. 38: 10, 11. Jer. 5: 22. kostas kätes awat, niin he hywydellä mwitän.
10. Sinä annat lähtet laxoisi» kuohua; niin
M 36: 7. Matth. 6: 26.
että ne wuorten walitze wuotawat.
29. Los sinä kasivos peität, niin he häm11. Että kaikki eläimet metzäsä joisit; ja että mästyivät: kostas otat heidän hengens pois,
pedot janons sammutaisit.
niin he huttuwat, ja tomuxi tulewat jällens.
tykönäns
taiwan
linnut,
i2. Heidän
istumat
Job. 34? 14, 15. Ps'9°: 3. Wiis. 11.- 26.
ja wisertäwät oxilla.
30. Sinä ulos lähetät sinun henges, niin
ylhäldä:
täytät
liotat
»vuoret
sinä
he luoduxi tulewat; ja sinä udistat maan muo-:
13. Sinä
jonga
hedelmällä,
don.
sinä
maan
saatat.
ja
jykarjalle,
'3i- HERmn kunnia pysy ijankaikkisesti:
14. Sinä tasivatat ruohon
»vät ihmisten tarpexi; tuottaxes leipää maasta. HERm iloitzc töisänsä.
Wiis. 11:25. .
I Mos. 1: 11, 12.
Ps. 147: 8.
32. Hän tatzahta maampäälle, niin se wa15. Ia että wiina ihmisen sydämen ilahutta*, pise: hän rupe muoriin, niin ne suitzewat.
!'
ja hänen kastvons kaunistu öljystä; ja leipä
Ps. 144: 5.
sydämen.'
Duom.
»ninun
i3>
Minä
elinaikaHERralle
9:
33weisan
ihmisen
wahwista
ni; ja kiitän minun Jumalalani niinkauwan
Syr. 31: 32. l. 40: 20.
täynnä
puut
oli- kuin minä olen.
nestestä
16. Että HERran
Ps. 34: 2. Ps. 146: 2.
34. Minun puheni kelpa hänelle*; ja minä
sit Libanonin Sedripuut, jotta hän on istutiloitzen HERmsa.
tanut.
Ps. 19: 15.
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35. Syndiset maalda lopetetan, ja jumalattomat ei pidä sillen oleman: kilta HERraa minun sieluni, Halleluja .'

105.
i

Dawid kehoitta

Muistutta Jumalan

HERraa kiittämään, n
liittoa patriarkain kansa,
joh-

ssasa.

«:

hutat kaikista hänen ihmeistänsä.
3. Mstäkät hänen pyhää nimeensä', niiden
sydän iloitkan, jotka etziwät HERraa.
'P5.93-3.
4. Kysytät HERraa ja hanen »voimaansa:
etzität alati hänen tastvojansi». töitäns jot11.5. Muistakat hänen ihmellisiä
ka hän tehnyt on; hänen ihmeitäns ja hänen
sanojansa.
6. Te Abrahamin hänen palwelians siemen:
te Jakobin hänen »valittunsa lapset.
7. Hämbä on HERm meidän Jumalamme: hän duomitze kaikesa mailmasa.
.

9-8.

Hän muista

nans,

ni.

s

tehkö

pahaa minun propheraillo-

Sam. 1: 16.
IMo K. 16: 22.
1- iMos,o: 7.
16. Ia hän kutzui näljän maan päälle ia
wei taiten leiwän wamn pois.
1 Mos. 41
54. l. 42: 1.
Hän
lähetti
17.
miehen heidän eteensä*: Jo1 Mos. 45: 5.
seph myytin oyaxi. f
'

»

*

L.uettele Jumalan ihmetöitä Ransans
dattamtsesa Egyptiin, ja sieldä taas ulos korwen lapiye Vanaan maalle.
?.i.lOm'ttäkät
HERaa, ja saarnatkat hänen
">
nimeensä, julistatat hänen töitäns Kani Aika K. 16: 8.
Es.
sain
4.
2. Weisatkat hänelle, soittatat hänelle: pu-

96:1).

Hltär ruNoerto minun woidelruihin*;
.

s)sitlmi.

ui.

Ps.

15.

ja ältär

P5.98:-

liittons ijankaikkisesti*;
jonga hän on kästenyt tuhannelle f

su-sa-6.

*

*

-x 1 Mos. 37: 28.
ahdistit hänen jalkansa jalkapuuhun:
hänen ruuminsi» täydy, mudoisa maata,
i Mos. 39: 20.
19. Siihenasti että hänen sanansa tuli; ja
»8. He

HERran puhe koetteli hänen.
20. Niin lähetti Kuningas ja päästi hänen':
Kansain päämies lasti hänen wallallens.
i Mos. 41: 14, ie.
21. Ia asetti hänen huonens herran, ja kai'

ken tawamnsa haldiaxi. i.Mos. 41: 4°, :c.
22. Opettamaan päämiehiäns oman tahtons jälken: ja wauhemmiile winautta.
ill. 23.

Ja Israel meni Egyptiin *;

kob tuli muukalaisexi Hamin maalle.
'

ja Ja-

1 Mos. 46: 6.
andoi Kansans

sangen suuresti
kasiva
heitä wäkewämmäxi kuin hei2 Mos. 1.7, 12.
dän wihollisinsa.
25. Hän käänsi heidän sydämensä wihamaan
24.

Ja hän

*;

ja teki

*-

hänen

Kansaansa; ja hänen palwelioitansa
»viekkaudella
alas painamaan. 2 Mos. 1: 10.
kukunnalle.
Mos.
-x Mos.
Luk.
26. Hän lähetti pallveliansa Mosexen; ja
9. Jonga hän teki Abrahamin kansa, ja Aaronin, jonga hän walitzi. 2 Mos. 3:' 4:
*

1

22: 16.
1: 50, tt.

2

20:

'

hänen walans Isaakin kansa. Ebr. 6: 17.
10. Ia pani sen Jakobille säädyxi, ja Is*

*

raelille ijankaikkisexi liitoxi.
1 Mos. 13:
15:' 17: 22:'
*

*

26:

28:' 35:'

27.Neteit hänen merkkinsä' heidän seasans;
ihmensä Hamin maalla.
2 Mos. 7: 9.
Ps-7«:43.

ja hänen

*

28.

Hän

andoi pimeyden tulla, ja

sen

pi-

Ia sanoi: sinulle minä annan Kanaan meytti'; ja ei ollet he hänen sanoillensa kuulemattomat.
22.
Mos.
maan, teidän perimisenne arwan.
1 Mos. 13: 15.
l. 15: 18.
29. Hän muutti heidän wetensä werexi ': ja
,Mos. 19, 20.
12. Kosta heitä wähä ja harwat olit, ja he kuoletti heidän kalansa.
11.

'»

,°:

'

?:

muukalaiset siinä.
Pf-78: 44.
,3. Ia waelsit Kansasta Kansaan, ja wal30. Heidän maansa kuohutti hänestäns sammakoita ', heidän Kuningastens kammioisa.
datunnasta toiseen Kansaan.
*,M 05.8:6. P5.78.-45.
yhdengän
ihmisen heitä
14. Ei hän sallinut
»vahingoitta; waan mngaisi Kuningat heidän
ZI. Hän sanoi, niin turilat ja täit tulit hei,6:'
2 Mos. z: 24.
31:*
dän maans äriin.
tähtens. l M05.12.-' 20:'
32. Hän
olit

,

659

Psaltari.
32. Han andoi raket

heidän

heille satexi; tulen lietit

maallensa.

Mos.
Ps. 78: 47, 48.
33. Ia löi heidän wiinapuuns jafitunapuunsi»; ja särki puut heidän maans äärisä.
9: 18,23.

2

Halleluja.

HERma; sillä hän on hywä,

i.i.Giittäkät
ja hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
">

1

Aita K.

16: 34.

Ps. 136:

Ps-1«7

:

1.

Ps. «z

:

1.

Judit. 13: 21.
2. Kuka taita ulos puhua
pansum>
niin
tulit
sanoi,
epälukuiset
Hän
AERran
34.
ylistä
ja
kiitettäpiä
ta
woimaa?
kaikkia
hänen
i°:
4,
13,
nat ja »vapsaisit.
14.
Mos.
tekojansa?
Syr. 43: 29, zc.
Ps. 78.' 46.
jorkakajdsnpitawHr; ja
owar
3.Autuar
35. la. ne söit täitten ruohon heidän maalaina
dansa; ja he söit heidän maansa hedelmän.
wanhurstauden rekewär.
4. HERra muista minua sen annos perästä
36. Ia hän löi kaikki esikoiset heidän maal- jongas
Kansalles luwannut olet: opi minua
lansa: ensinunäiset kaikesta heidän woimastan
autudellas.
2
,2:
sinun
Ps. 78: 51.
si».
Mos.
29.
5, Että minä näkisin walittuides menestyxen t
37. Ia wei heitä hopialla jakullalla ulos ':
ja ei ollut heidän sukukunnisans yxikän sairas., ja iloitzisin sinun Kansas ilosi» ja kerstaisin sinun perimises kansa.
2 Mos. 12: 35.
11. 6.
teimme syndiä meidän Isäimme
38. Egypti iloitzi heidän lähtemisestänsä; sil- kansa: meMeteimme määrin, ja
olemma ollet julä heidän peltons oli tullut heidän päällensä.
j Mos. 26: 4°.
malattomak
Jer. 3: 25.
ja
tulen
39. Hän lewitti pilwen werhoxi;
Dali.
5,6.
9:
Judit.
7:
19.
2 Mos. 13: 21.
yötä »valistamaan.
7. Ei meidän Isämme tahtonet ymmärtä
1.14:19,20.
Ps. 78: 14.
Egyptis
sinun ihmeicäs, eikä muistanet sinun
40. He anoit, niin andoi hän metzätanat suurta laupiuttas ja olit meren tykönä tottetulla; ja mwitzi heitä taiwan leiwällä.
lemattolnat*, punaisen meren tykönä.
2 Mos. 16:12.
Ps. 78! 24, 25.
2 Mos. 14: 11, 12.
41. Hän awais kallion *, niin wesi wuoti;
Kuitengw autti hän heitä nimensä täh8.
ja wirmt juoxit tuiwaa myqden. '
den ; niin että hän woimans osotti.
2
6.
20:
1.

*

2

*

:

*

:

'

«

ii. Ps.7B: 2°.
4 Mos.
Mos. 17:
9. Ia hän uhkais punasta merta, niin st kui1 Kor. 10: 4.
wui; ja wei heitä syw»)den läpitze, niinkuin
42. Sillä han muisti pyhän sanansa; tuin korwesa.
2 Mos. 14: 21.
Ps. 78: 13.
hän palwelialles Abrahamille puhunut oli.
10. Ia »vapahti heitä'niiden kasista, jotkH.
1 Mos. 15:14.
»vihaisit; ja lunasti heitä wihollistensa käwei
Kansans ilolla ulos, ja»valit- heitä
43. Ia
sistä.
tunsa riemulla.
ii. Ia wsdet peitit
heidän wainollistusa:
44. Ia andoi heille pakanain maan; niin niin ettei yxikän eläwäxi jäänyt.
että he Kansain hylvydet omistit heillensä.
2 Mos. 14: 23, 27.
'

'

-

'

*

Jos.

*

he uffoit hänen sanansa*; ja
hänen
kiitoxensa. f 2 Mos. 14:31.
weisaisit
1- 2 Mos 15: 1.
2 Mos. 19:4,5,6. 5 Mos. 4:1, 40. l. 6: 24.
13. Mutta he unhotit pian hänen työnsä ; ja
ei ottanet hänen neuwoanst».
106. psalmi.
14. He kiehuit himosta korwesa; ja kiusaisit
l Dawid neuwoo HVRraa kiittämään ja ruJumalata erämaasi».
»Mos. 16: 3.
koile armoa, il Lunnusta että Israelin lapset 4 Mos. 11: 4.
Ps. 78: iz. i Kor. 10: 6.
rikoit HlLßraa wastan, Egyptisä, korwesa, ja
15. Mutta hän andoi heille heidän anomisenRanaan maalla, n Riitta ettei Jumala heitä sa; ja lähetti heille laihuden heidän
himonsa
peräti hyljännyt, ja rukoile edespäingin axmoa.
4Mosi,: 31. Ps?«:
,
tähden.
0000 2
16. Ia
1:

ie.

45. Että he pidäisit hänen säätynsä, ja hänen Lakinsa kätkisit *, Halleluja!
,

'

12.

Silloin

*
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16. Ia he asetit itzens* Mosesta wastan leirisä Aaronim HERran pyhää wastan.

35-

Waan sekoitit heitäns pakanain sekaan,
heidän töitänsä: Duom. 2:' 3:'

ja opit

:

4Mos. 16: 1, le.
36. Ia palwelit heidän epäjumalitansa: ja
17. Maa aukeni ja nieli Dathanin ja peitti ne tulit heille paulaxi.
Abimmin joukon. 4 Mos. 16:31. 5 Mos. 11: 6.
37. Ia he uhraisit heidän poikans ja tyttä*

18. Ia tuli syttyi heidän joukosansa; ja liekjumalattomat.
poltti
ki
4 Mos. 16: ,5.
teit
wasikan Horebisa; ja kumarsit
19. He
2 Mos. 32:
walettua kuwaa.
4.'
20. Ia he muuttelit kunniansa, harjan
Nom. 1:2,, 25.
muotoon, joka heiniä syö.

rensä perkeleille.
2

Aika K,

28: 3.

Kun. 21:6. l. 23: 10.
Icr. 7: 31. l. 19: 5- >- 32: 35.
2

weren, heidän
poikains ja tytärtensä weren, jotta he uhraisit
Kananerein epäjumalille, niin että maa weren
»vioilla turmeltin.
4 Mos. 35: 3;.
21. He unhohdit Jumalan heidän »vapahta39- Ia saastutit heitäns omisi» töisäns; ja
jansa; joka oli niin suuria töitä tehnyt Egyp- teit huorin heidän teossansa.
tisä.
40. Niin julmistui HERran wihaKansans
22. Ihmeitä Hamin maalla, ja peljättäpiä päälle, ja hän kauhistui perimistänsä.
töitä punaisen meren tykönä.
41. Ia hyljäis ne pakanoitten käsiin'; että
23. Ia hän sanoi heitä hukuttamansa, ellei ne »vallitzit heitä, jotka heitä wihaisit.
Moses hänen walittuns olis seisonut siinä wälil. 4: 2.
Duom. 3:8.
l 6: i »c.
sä'; ja palauttanut hänen wihaans, ettei hän
l.i«: 7, »c.
l.13: 1, »c.
ratki heitä kadottanut. 5
Hcs. 13: 5.
42. Ia heidän wihollisens ahdistit heitä; ja
-x 2 Mos. 32: 11.
painettin heidän kätens ala.
5 Mos. 9: «, »c.
he
ihanan maan ylön: ei- 43. Hän monaisti heitä pelasti; mutta he
24. Ia he katzoit
kä uffonet hänen
4 Mos. 13: 14:
lvihoitit hänen neutvoillansa, ja he alas painapisit
majoisansi»;
eitä ollet kuu- nettin pahain tekoinsa tähden.
Ia
25.

38.

Ia wuodatit wiattoman
*

*

*

,

*

sen
sanaansa.

*

liaiset HERran anelle.

*

44.

Ia hän näki heidän tustansa, kosta hän

Ha hän nosti kätensä heitä wastan, maa- heidän walituxens' tuuli.
han lyodäxens heitä korwesa. Mos. 16: 27,28.
26.

4
4;.
muisti liittonsa, kuin hän heidän
Ia heittäxens heidän siemenensä paka- kansansIatehnyt
oli; ja katui sitä* suuresta launain sekaan; ja hajottaxens heitä maakundiin. piudestansa.
5 Mos. 30: 1, ie.
1.32:25.
sMof. 28: 49, 51.
andoi heidän armon löytä kaikkein
46.
Ia
28. Ia he ryhdyit. BaalPeoriin; ja söit edesä, kuin heitä fanginnet olit.
tuolluitten (epäjumalitten) uhreista.
m. 47. Alita meitä HERra meidän Jumal. 31: 16.
4 Mos. 25.-1,2,3.
lamme, ja koko meitä pakanoista; että me
29. Ia »vihoitit hänen heidän töillänsä;
kiittäisimme sinun pyhää nimeäs, ja kehuisimnun tuli myös rangaistus heidän sikaansa.
me sinun kiitostas.
1 Aika K. 16: 35,36.
30. Niin Pinehas astui edes, ja lepytti asiKiitetty olkon HERra Israelin Jumaan ;ja rangaistus lakkais. 4 Mos. 25: 7,8.
la *, ijankaittisudesta niin ijankaikkisuteen: ja
. 31. Ia se luettin hänelle wanhurstaudexi, susanotan kaikki Kansi»: Amen Halleluja!

27.

'

gusta

sukuun ijankaikkisesti.
4

32.

Mos.

25:

'i, 12, i).

,

'

,

Ps.

72: 18, 19.

Ia he »vihoitit hänen riitaweden tykö-

107. psalmi.
4 Mos. 20: 2.
Rehoitus HERran kiitoxeen pelastuxen edestensä.
Ps. 95.- I.
1. 'Kaikkinaisesta puuttesta. n. Fangiudesta.
tä
sydämens
Sillä
he
saatit
hänen
murhel33.
m.
Sairaudesta, iv. Meren hädästä, v. Ralexyi.
lisexi; niin että hän sanoisans
ajasta, ja wäkiwallasta.
34. Ei he hukuttanet niitä pakanoita, kuin lista
HERm heille kästenyt oli. 5 Mos. 7:
ii.Giittäkät HERraa; sillä hän on hywä,
nä*: ja tapahtui Mosexelle pahoin
*

Duom.

i:«i.

heidän täh-

ja

pysy
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Kiittäkän he siis HERraa hänen laupiuJudit. »3: 21. dens edestä; ja hänen ihmeittens tähden, jotka
Ps. iiB: i.
Ps. 1,6:1.
2. Sanotan HERmn lunastetut, jotka hän hän ihmisten lasten kohtan teke.
22. Ia uhratkan kiitosuhria; ja luetelkaa
on tustasta »vapahtanut.
koonnut;
jotta
hänen tekojans ilolla.
hän on maakunnista
3. Ia
iv. 23. Hotka haaxilla meresä waeldawat,
ja
pohjaisesta
ja
idästä lännestä,
etelästä.
ja hänen laupiudens

ijankaikkisesti.

21.

4. Jotka exyxisäwaelsit korwesa* umbi tietä; ja asiansa toimittamat suurilla mesillä.
ja ei löytänee Kaupungita
Wiis. 14: I, le.
näit
Eb». n: 38.
24. He
HERran työt, ja hänen ihsywydesä.
jajanowaiset;
ja
mens
heidän
sieluns
5. Isowaiset
il»vaipui heisä.
25. Kuin hän sanoi ja paisutti
6. Ia he huusit HERma heidän tustisans; man, joka aallot ylös nosti.
Ps 135: 6.
26. Niin he menit ylös taiwasta kohden, ja
ja hän pelasti heitä heidän hädistänsä.
sywyteen alas, että heidän sieluns ahtietä;
oikiata
että
menit
menit
wei
he
heitä
7. Ia
disturesta epäili.
asuin Kaupungiin.
8. Kiittäkän he siis HERma hänen laupiu27. Että he horjuit ja hoipertelit niinkuin
juopunu:
ja ei sillen neuwoa tietänet.
ja
jotka
dens edestä, hänen ihmeittens tähden,
teke.
28. Ia he huusit HERraa heidän tustisimhän ihmisten lasten kohtan
9. Että hän mwitze himoitzcwaisen sielun; sa; ja hän autti heitä heidän hädistänsä.
ja täyttä isowaisen sielun hytvydella.
29. Ia hän hillitzi kowan ilman, että aallot
11. io. Jotka istuwat pimeis ja kuoleman heitans asetit.
marjosi», fangitut ahdistuxesa ja mudasa.
30. Ia he tulit iloisexi, että tyweni; ja hän
8.
wei
36:
heitä satamaan heidän mielensä jälken.
Job.
11. Etta he olit Jumalan käffyä wastan to31. Kiittäkän he siis HERraa hänen lauwakorwaiset; ja olit ylönkatzonet ylimmäisen piudens edestä; ja hänen ihmeittens tähden,
jotka hän ihmisten lasten kohtan teke.
Lain.
'

asuaxensa.

,

suuren

seura-

V. 32. Ia ylistäkän händä Kansan
täytyi heidän sydämens onwaiwatta;
niin että he langeisit, kunnasa*;
kiittäkän händä wanhimbain
nettomudclla
ja ei kengän heitä auttanut.
*Ps-9: 12.
13. Ia he huusit HERma heidän tustisan33- Joka »virrat teki erämaaxi, ja wesilähautti
tet
ja
si»; hän
heitä heidän hädistänsä.
kuiwaxi maaxi.
14. Ia wei heitä pimeydestä ulos ja kuole34. Ettei hedelmällinen maa niitän kandanut*, heidän pahudensa tähden, jotka siinä
man warjosta, ja särki heidän siteensä.
laupiuKiittäkän
siis
hänen
he HERma
asuit.
Joel. 1: 10, :c.
15.
teki
dens edestä, ja hänen ihmeittens tähden, jotErämaan
35.
hän wesilammexi, ja kui12.

Sentähden

sa

seasa.

'

wan maan »vesilähteixi.
hän ihmisten lasten kohtan teke.
hän särke wastiportit; ja rikko rau36. Ia asetti sinne isowaiset; ja he »valmistit
salwat.
siihen Kaupungita, josa he asuit.
taiset
m. 17. Hullut jotka mngaistin heidän ylitze37- Za kyllvit pellot ja wiinapuita istutit;
taymisens tähden, ja heidän syndeinsä täh- ja sait jokawuotisen hedelmän. Hos. 2: 22.
den.
38- Ia hän siunais heitä ja he sangen suu18 Heidän sieluns kauhistui kaikki ruokaa; resti enänit; ja hän andoi heille paljo karjaa.
ja sait kuolintautinsi».
Job. 33: 20.
39. Jotka alas painetut ja sortut olit, pa19. Ia he huusit HERma heidän tussisansi»; hain wakiwallalda ja ahdistuxelda.
ja hän autti heitä heidän hädistänsä.
40. Kosta ylönkatze päämiesten päälle »vuoja
paransi
datettu
oli *; ja kaikki maa exyxisä ja autiana
heitä*,
20. Hän lähetti sanansa
ja pelasti heitä, ettei he kuollet. Wiis. 16:12. oli. 'Job. 12: 21. P5 .76: 13. Es. 40: 2).
ta

16. Että

'

000 o

3

41.

Ia
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41. Ia hän warjeli köyhää radollisudesta ;
109. psalmi.
»a enanft Kanen sukunsa niinkuili lauman.
l.
Aristus rukoile kostoa wihollisillensa; eri42. Naita wanhurstat nakewat ja iloitzewat'; ja jokainen paha suu pitä tukittaman.^ nomattain hänen pettäjällensä ludalle. v.
pyytä pelastetta heidän häwäistyxestänsä.
Job. 22: 29. 1) Job. 5: 16. Ps. 6;: 12.
.
Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
43. Kuka on taitama, ja näitä kätke; se
ymmärta HERran moninaisen laupiuden.
minun tiitoxeni, älä »vaikene.
. P5..28: i.
P5.,83: 2.
'

Psalmi.

108.

2. Sillä he owat heidän jumalattoman ja
Dawid kiittä Jumalata ja rukoile Jumalan psttäwaisen
awannet minua wastan: he
lasten puolesta, il. wakuutta iyiansä Juma- puhuwat minun kansani wietkalla kielellä.
la» awusta.
myrkyllisillä sanoilla owat he minun
3.
1

1.

suuns

Aa

wastan ilman

piirittänet; ja sotiwat minua

Psalmi, Dawidin weisu.

minun sydämen on walmis: syytä.
minä weisan ja kiitän*, niin myös
4. Että minä heitä rakastan, owat he minua
wastan; mutta minä rukoilen.
kunniani.
8.
minun
Ps. 57:
ja
minä
nouKandele:
5. He osottawat minulle pahaa hywän edes3. Nouse Psaltari
ja »vihaa rakkauden edestä.
tä*;
warahin.
*

sen
4. Sinua HERra minä kiitän Kansain seakiitosta sukukunnisa.
sa: minä weisan sinulle
ylitze
annos on
suuri

5. Sillä sinun
ten; ja sinun totudes

taiwas-

Ps. 35: 12, 13.
Aseta jumalattomat hänen päällensä*;
ja perkele seisotan hänen oikialla kädellänsä, f
*

6.

Matth. 26: 14. -j-loh. 13:2.
haman pilwiin asti.
7. Kosta hän duomitan, niin lähtekän siitä
Ps. 36: 6. Ps. 57.''i.
6. Korota sinuas Jumala taiwasten ylitze, ulos jumalattomana: ja hänen rukouxens olkon syndi.
ja sinun kunnias kaiken maan ylitze.
ystawäs
wapaxi
tuli8. Olkon hänen päiwänsä harwat; ja hä7. Että sinun rakkat
"

~

sit auta oikialla kädelläs, ja kuule minun ru- nen wirtans ottakon toinen.
Ap. 3.1: 20, 25.
loh. 17: 12.
Ps. 60: 7.
kouxeni.
Pyhäsäns
puhunut
lapsens
on
olkon*
orwoit, ja hänen
siitä
Hänen
li. 8. Jumala
9.
minä iloitzen: minä jaan Sikemin, ja mittan emändänsä lesti.
5 Mos. 28.- ,8 32, 41.
iO. Käykän hänen lapsens kulkiana, ja terSukochin laxon.
Ps. 60: 8.
jättan*:
myös
ja etzikän elatuxens töyhydesänsä.
on
on
miminun,
Gilead
Manasse
9.
Job. 20: 10.
nun, ja Ephraim on minun pääni wäkewys:
päämieheni.
minun
11.
mitä
on
Kaikki
hänellä on, korkorahainen
Juda
ottakon; ja muukalaiset repitän hänen hywyio. Moab on minun pesinastian, minä »ve;

,

'

*

nytän kengani Edomin päälle: Philisterein ylitze minä iloitzen.
11. Kuka wie minua wahwaan Kaupungiin?
kuka wie minua Edomiin ?
12. Etkös sinä Jumala? joka meitä heittänyt olet pois. Ia etkös mene ulos Jumala
meidän sotawakem kansi»?
13. Saara meille apua rustilamme; sil,
la ihmisten apu on rurha.
14. Jumalasi» me tahdomme urhollisia töitä
tehdä*; ja hän polke meidän wihollisem alas.
'

Ps.

12: 30.

,

Ps.6o:

14.

densä.

,

5

'

Mos. 28:

43, 44, 48.

Mön kengän hänelle hywää tehkö; eiyxikän
tä
armahtako hänen orwojansa.
13. Hänen sukuns olkon häwitetty*: heidän
nimens olkon toisesi» pollvesi» pyhitty pois.
5 Mos. 28: 61, 62.
Ps.Hi: 11.
12.

*

Hänen Isäinsä pahat teot tulkan muistoxi HERmn edesä; ja hänen äitinsä syndi ei
pidä pyhittämän pois.
2 Mos. 20:5.
Olkon
ne
alati
tasivoin edesä;
15.
HERran
hutkukon
heidän
ia
muistonsa maan pääldä.
14.

T )4-

'7.

i6.Ettei

Psaltari.
. 16. Ettei hänellä ensingän laupiutta ollut;
waan wainois radollista ja köyhää*, ja murEs. 53: 3, 4.
hellista tappaxensa.
Ia hän nchdoi kirousta, sin myös
pita hänelle tuleman: ei hän rahronur siunausta sin pira m-sös hänestä kauwas erkaneman.
18. Ia hän puki kirouxen päällens niinkuin
paitansa; ja se meni hänen sisallyxiinfä niinkuin wesi, ja hänen luihinsa niinkuin öljy.
19. Se olkon hänelle niinkuin waate, jolla
hän itzens »verhotta; ja niinkuin wyö, jolla
hän aina itzens »vyöttä.
20. Aiwa näin tapahtukon heille HERralda, jotka owat minua wastan, ja puhuwat
pahoin minun sieluani wastan.
11. 21. Mutta sinä HERra HERra, tee
minun kansani sinun nimes tähden; sillä sinun
annos on hywä, pelasta minua.
22. Silla minä olen köyhä ja radollinen :
minun sydämen on särjetty minusa.
23. Minä menen pois niinkuin marjo, kosta
se kulke pois; ja pudistetan ulos niinkuin kaskat.
Job. 3Y 23.
24. Minun polweni owat heikoxi tullet paastosta; ja »ninun lihani on laihtunut lihawu-

11o.

Ennustus

*

,

:

desta.

25. Ia minun täyty olla heidän pilkkansa
kosta he minun näkemät, niin he paätäns puMatth. 27: 35.
distawat.' Ps. 22: 8.
26. Auta minua HERra minun Jumalan:
auta minua sinun annos perästä.
27. Että he tundisit sen sinun kädexes; ja
:

-

että

sinä HERra sen teet.

28. Kosta he sadattawat, niin siuna sinä :
kosta he karkawat minua wastan, niin tulkon
he häpiään, mutta sinun palwelias iloitkan.
29. Olkon minun wainolliseni häwäistyxellä
puetetut; ja olkon häpiälläns werhotemt niin
kuin hamella.
Ps. 35:26.
kiitän
suuresti HERraa minun
30. Minä
suullani; ja ylistän händä monen seasa.
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i.

pappeudesta,

f)salmi.

Rristuxen waldakunnasta.
»Voitosta.

n

m.

1. Dawidin Psalmi.
<S<ERm sanoi minun HERmlleni: istu
*V »ninun oikialle kädelleni, siihenasti kuin
minä panen sinun wihollises sinun jaltais astinlaudaxi.
Match. 22: 44. Mark. 12:36.

I.

Luk.

,0:

Ap. T.

42.

'

2:

l.,«:

Ebr, 1: 13.

2.

l

34.

Kor. 15: 25.

12.

HERra läheltä sinun wätewydes waldlZionista: wallitze sinun wihollistes seasa.

kan*,

*

P5.4-

7.

Sinun woittos päiwänä palwele sinun
Kansas sinua mielellänsä pyhisä taunistuxisa':
sinun lapses synNytetän sinullef niinkuin kaste
3.

amurustosta.
Ps. 96: 9. -x Ps. 87: 4s 5.
ii. 4. HERm on wannonut, ja ei kadu sitä: sinä olet Pappi ijankaikkisesti, Melkisede*

kin säädyn jälken.

Mos. ,4:18. Ish.
l. 7: 11,15, 17.
m. 5. HERm on sinun oikialla kädclläs:
hän muserta Kuningat wihans päiwänä.
P5.45-'
6. Hän duomitze pakanoitten seasa*; hän
Ebr.

l.

5: 6.

1

6:

20.

,

täyltä maakunnat ruumeilla: hän muserra
monen maakunnan pään.
Es. 2: 4.
juo
riellä;
ojasta
Hän
sitträhden ko7.
rotta hän päänsä.
Luk. 24: 26.
111.
hywäin
listys.

flsitlMt.

Jumalan hengellisten ja ruumillisten
tekoin edestä, n. HERran
y-

1. Riitos

Halleluja.

i.i.g«>inä kiitän HERma kaikesta sydamsstäni*, hurffasten neuwosa ja seumtunnasa.
Ps 9: 2.
joka niis2. Suuret owat HERmn työt
'

tä ota waarin

:

hänelle on sula riemu niistä.

Syr. 43-.30.

Ps. 22: 23,
3, Mitä hän asetta se on kunniallinen ja jaköyhän
ja hänen wanhurstaudensi» pysy ijankaikkioikialla
lo
kädellä*,
hän
Sillä
seiso
31.
auttamasi» händä niistä jotka hänen sieluans sesti.
duomitzewat.
4- Hän on säättanyt ihmeillensä muiston;
*Ps. i6:«.
«.

;

armollinen ja laupias

HERra.

5-

Hän
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anda ruan" pelkäwäisillensä: hän
ijankaikkisesti.
liittons
muista
Ps. 104:14.
6. Hän ilmoitta Kansallens wäkewät työnperimisen.
sä ; andaxens heille pakanain
työt
kättens
owat
totuus ja oiHänen
7.
keus : kaikki hänen kästyns owat toimelliset.
8. Ne pysyivät wahlvana aina ja ijankaikkisesti ne owat tehdyt totudesa ja oikeudesi».
9. Hän lähetti Kansallens lunastuxen, hän
lupa liittonsa pysymän ijankaikkisesti*: pyhä
ja peljättäpä on hänen nimensä.
Icr. 31: 33.
11. ,O. HGRran pelko on
alku *, on hywä ymmärrys kaikille jotka
tekemät: hänen kiitoxens pysy ijankaikkisesti.
'Job 28: 28. San. l. 1:7. ly: I°. Syr. i: 16.

Hän

5.

*

:

*

se

i.

HERraa

sen

112. psalmi.
pelkäwäisten onni. n. Andeliai-

suden palkka ja jumalattomain onnettomus.
Halleluja!
I. i.Hsumas on
kuin pelkä HERraa: jo<l ta hänen
silnct,en himoiye.

sen

iO. Jumalaloin näke
ja närkästy:
puresiele hambaitans ja näändy f; siliä hän
mitä jumalattomat halajamat, tyhjäxi tule.
Ps. 37: 12, 13. 1- San. l. io 2«.
*

se

*

:

ll
n

z. psalmi.

Dawid neuwo kaikkia kiittämään HBRraa.
Osotta kunnia-arroon ja hedelmällisyden
tu-

i.

leman

HERralda.

1.1. Oiittätät te

Halleluja!

HERran palweliat kiittätat HERmn nime.
2. Kiitetty olkon HERran nimi, nyt ja ijantalktisesti!
Ps.ils:iB. Dan. 2-20.
3. Aurmgon koitosta hänen lastemiseens asti,
olkon HERran nimi kiitetty! Ps. 8:2.
Mal. 1: 11.
4- HERra on korkia ylitze kaikkein pakanain, ja hanen tunnians ylitze tailvasten.
on niinkuin
;

11.5.
HERra meidän
joka niin korkialla asu r
humalamme?
se
Ps. »38:6. Es. 57: 15.
6.
kuitengin
Ia
tatzo alimmaisia taiwasa ja
l28!l.
Ps.l-.2. Ps.
maasi».
2. Hänen siemenens on waldias maan pääl7. Jota köyhän tomusta ylendä; jawaiwailä: hurskasten suku pitä siunatuxi tuleman.
sen loasta korotta. 1 Sam. 2: 7. Job. 5:11
Ps. 25: 13. San. l. 20: 7.
Rikkaus jarunsaus on

8. Istuttaxens händä päämiesten siwuun;
hänen huonesansa; ja hänen wanhurstaudens pysy ijankaikki- hanen Kansansa päämiesten siwuun.
9- Joka hedelmättömät saatta huonesen
sesti.
asumaan;
etta han riemuisexi lasten äitixi* tupimeisä:
koitta
walkeus
arHurstaille
4.
le.
Halleluja!
1 Mos 21: 2.
ja
1 Sam. 1: 2°.
molliselda, laupialda wanhurstalda.
l.
2:
11.
Luk. 1: 57.
San. l. 13: 9.
5.
Es. 58: 8.
Ps. 97:
11. 5. Hywä ihminen on laupias ja mielel114. psalmi.
3.

*

*

läns laina"; ja toimitta asiansa toimellisesti.f

1. Israelin Ransiu, pelastus Egyptistä.
11. Ne
'Ps. 37:26. Luk. 6: 34, 35-l-Ps.is:3. lhmet
kuin siinä tapahduit.
pysy
ijankaikkisesti:
ei
6. Sillä hän
lvanhursM ikänäns unhoteta.- Es. 4?-15. Mal. 3:16. 1. i.Guin Israel Egyptistä läxi* Jakobin huone muukalaisesta Kansasta.
7. Kosta mngaistlls tule, niin ei hän pei'2 Mos. 12:41. l. I3:'lc.
tä hänen sydämens ustalda lujasti HERran
2. Niin Juda tuli hänen Pyhäxensä:
päälle. "P5.91:5. San. 1.3:24,25 1.28:i.
Is8. Hänen sydämens on wahwistettu ja ei rael hanen wallaxensa.
Mos. 6: 7. l. 19:5, 6
il. 3. Sen meri näki ja pakeni
pelkä; siihenasti tuin hän näke ilons wihollisislordani
palais takaperin, f
2 Mos. 14.-21, ,c
tansi».
Ps. 5l:«Pf. 66:6. 1- Jos.,: ,6.
-9. Hän jaka ja anda waiwaisten: hänen
':

2

*:

*

wanhurstaudensi» pysy ijankaikkisesti': hänen
f korotetun kunnialla.
sanvensa'2Kor.
-i-P5.92:».
9:9.

Wuoret hyppäisit niinkuin omat; jakukkulat niinkuin nuoret lambat.
2 Mos.
19.- iB. Ps. 18.8.
4>

'

5-

Mikä

Psaltari..
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Mikä sinun oli meri, ettäs pakenit? ja
14- HERra siunatkon teitä enämmin ja enämmin; teitä ja teidän lapsian.
sinä lordani, ettäs palaisit takaperin?
6. Te »vuoret, että te hyppäisitte niinkuin om15. Te oletta HERran siunatut*, joka taiat? te kukkulat niinkuin nuoret lambat?
war ja maan on tehnyt.
Match. 25: 34.
7» HERran edesä »vapisi maa ; Jakobin
16. Taiwasten taiwat owat HERran; mutta maan on hän ihmisten lapsille andanut
Jumalan edesä.
8- Joka kalliot muutta »vesilammexi, ja ki17. Kuollet ei taida HERraa kiittä; eikä
lven lvesilähtexi.
Mos. 17: 6. 4 Mos. 20:
ne jotka menewät alas hiljaisilleen. Ps. 6: 6.
Es. ;8: 18, 19. Bar. 2: 17.
115. psalmi.
Mutta
me kiitämme HERraa, hamas18.
i. Osotetan että HERra on kunnioitettawa Juta nyt ja ijankaikkiseen *, Halleluja!
mala; mutta pakanain epäjumalat owat mität-Ps. 113:2. Dan. 2: 20.
tömät, il. Rehoitetan kaikkia säätyjä HERran
siunausta eyimään.
116. pjalmi.
meille HERra, ci meille; waan sinun 1.
Dawid ylistä HERran armoa, jota hänen
nimelles* anna kunnia, sinun armos
pelasti, n. L.upaa tiitollisuden.
»vaarasta
ja totudes tähden. >
Ps- 79: 3.
L
minä rakastan: että HERm kuule
Jer. 14: 20, 21. Dan. 9: 5, 7, 18, 19.
2. Mixi pakanat sanomat: kusi» on nyt heiminun rutouxeni änen. Ps. 4:4.
dän lumalans ? Ps. 42.- 4, n. Ps. 79: 10.
Ps. io: 17. Ps. 34: 5, 7, 18.
2. Että hän korwansa kallista minun puolee3. Mutta meidän Jumalan» on taiwaisa:
mitä ikänäns hän tahto, sen hän teke.
ni ; sentähden minä auxeni huudan händä elinH.
aikanani.
Job. 23: 13. l. 42:
Ps. 135: 6.
epäjumalans
owat hopia
4. Waan heidän
3. Kuoleman paulat owat minun piirittäja kulda ; ihmisten käsillä tehdyt.
net, ja helwetin ahdistuxet owat minun löytänee *: minä tulin waiwaan ja tustaan.
Ps. ,35:15. Wiis. ,5: 15, is.
ja
Sam. 22: 5, 6.
suu,
puhu:
on
ei
Heillä
5.
heillä owat silPs. 18: 5, 6.
minä
mät, ja ei näe.
Mutta
auxeni huudan HERran ni4.
6. Heillä owat korwat, ja ei kuule: heillä me: o HERm pelasta minun sieluni.
owat sieramet, ja ei he haista.
5. HERm on armollinen ja wanhurstas;
ja
ja
owat
meidän Jumalamme on laupias.
kädet,
rupe:
Heillä
ei
oheillä
7.
wat jalat, ja ei käy; ja ei puhu kurkustansa.
6. HERm kätke yxikertaiset; kuin minä o8. Jotka niitä tekewät, owat mlden kaltai- lin kowin waiwattu, niin hän minua antti.
set *; ja kaikki jotka heihin ustaldawat.
7. palaja raas minun sieluni sinun lepoos; silla HERm reke
Cf.44:?.'
sinulle.
11. 9. Mutta Israel toiwokan HENran
8- Sillä sinä olet minun sieluni temmanut
päälle: hän on heidän apuns ja heidän kilpensä. pois kuolemasta *; minun silmäni kyynelistä,
io. Aaronin huone toiwokan HERran päälminun jalkani kom basturesta.
Ps. 71: 20.
le: hän on heidän apuns jakttpens.
Ps.B6:i3.
il. Jotka HERraa pelkawät, toiwokan
9. Minä »vaellan HERran edesä, elälvitten
myös HERran päälle: hän on heidän apuns maasi».
Ps. 56:14.
ja heidän kilpensä.
iO. Minä uston, sentähden minä puhun';
12. HERra muista meitä ja siuna meitä: mutta minä sangen waiwatan.
2 Kor. 4: 13.
hän siuna Israelin huonen, hän siuna Aaronin 11. Minä sanoin hämmästyxesäni': kaikki
;.

*

-,

«.

*

'

«

,

"

*

ihlniset owat walehteliat. f
Pf. 3,: 23.
13. Hän siuna ne kuin HERraa pelkawät,
-Z- Rom. 3:4.
n. 12. Kuinga minä maxan HERralle taiksekä pienet että suuret.

huonen.

'
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jotka

teti?

13. Minä otan sen autuallisen
saarnan HERran nime.

minulle en minä pelkä, mitä ihmiset minun tekisit.
Ps. 56:5Es. s°: 7, 8, 9.
Rom. 8l 31.
talkin; ja
Ebr. 13: 6.
7. HERra on minun kansani auttamasa

hän

nähdä iloni minun
8. Pammbi on ustalda HERran päälle,
Pf. 66; ,3.
15. Hänen pyhäinsä kuolema on kallis HER- kuin luotta ihmisiin. Ps. 62:9,10. Jer. 17:5.
mn edesä.
Pf. 9: 13.
9. Pammbi on ustalda HERran päälle,
päämiehiin.
14.

taiten

Minä

maxan

lupauxen»'* HERralle, minua; ja minä mhdon

hänen kansans edesä.

'Ps. 6,:

9.

wihollisistani.

O HERra, minä olen sinun palwelias, kuin luotta
Ps. 146: 2.
10. Kaikki paka»»at piirittäwät minua; mutsinun palwelias: sinun piikas poika *: sinä olet minun siteni wallallens päästä- ta HERmn nimeen minä heitä lyön maahan.
ii. He piirittäwät minun joka turilda: mutnyt.
'Wiis. 9:5.
ta
ja
Minä
uhria;
uhmn sinulle kiitos
17.
HErHERmn nimeen minä heitä lyön maahan.
12. He piirittäwät minua niinkuin kimalairan nime saarnan.
18. Minä maxan HERralle lupauxeni, kai- set *, ja he sammumat niinkuin tuli orjantappuroisi»; mutta HERmn nimeen minä heitä
ken hänen Kansans edesä.
lyön maahan.
kestellä
5 Mos. 1: 44. Ps 17: 15.
HERran
esitartanoisa:
19.
huonen
sysätän langemaan; mutMinua
kolvin
Halleluja!
13.
Jerusalem.
sinua
ta HERm autta minua.
11. 14- HENra on minun wäkewydeni, ja
117. psalmi.
minun wirteni, ja on minun autuudeni.
waroitus HVRran kiitoxeen, hanen armon2 Mos. 15: 2.
sa ja totudens edesä.
ja
autuden ani on wanhurstasten
15. Ilon
HERraa kaikki pakanat: ylistä- niajoisa:
Oiittäkät
oikia käsi saa woiton.
HERmn
"H- kät händä kaikki Kansa.
Rom. 15: n.
20:
1
7.
Kor.
15: 57. Ebr. ,3: 20.
Ps.
2. Sillahanen annons on woimallinen mei16. HERran oikia käsi on korotettu: HERdän päällemme; ja HERran totuus ijan- ran ojtia käsi saa »voiton.
Iohi: 17'
kaikkisesti. Halleluja!
17. En mina kuole, waan elän *, jaHERRom, 6: 9, 10.
ran tekoja luettelen.
118.
18. Kyllä HERm minua kuritta; waan ei
1. Rristus
kehoitta ustowaisia kiittämään Ju- hän minua, kuolemalle anna.
malala hänen hywydensä ja palastuxens edestä,
19. Awatkat minulle wanhurstauden portit,
v. Ustowaiset weisawat kiitoswirttä lunastuxen »ninun sisälle käydäxeni, kiittämään HERraa.
työstä.
20. Tämä on HERmn portti: wanhurffat
hywä,
HERraa: sillä hän on
siitä käywät sisälle.
i.i.Giittäkät
>3V jahanen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
21. Minä kiitän sinua ettäs minun rutouxekuulit;
ja autit minua
I.
I.
ni
Ps.i°6:
Ps. 136:
laupiudens
nyt
jonssa rakendajar hyljäisir,
kiwl
2. Sanokan
22. Se
Israel* hänen
pysy ijankaikkisesti.
rllllur
22:
on
24.
tulmatiwexi.
Ps.
Es. 28: 16.
21:
Mart.
12
10.
. 3. Sanokan nyt Aaronin huone: hänen lauMatth.
43.
Luk. 20: 17.
Ap. T.4:ii.
1 Pet. 2:6.
piudens pysy ijankaikkisesti.
4. Sanokan nyt kaikki jotka HERraa pel23. HERmlda se on tapahtunut; jaon ihkawät: hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti. me meidän silmäin, edesä.
5. Tustisani minä HERraa auxeni huudin :
24. Tämä on päiwä jonga HERra reA; iloitkam ja riemuitkamme hänesä.
ja HERra kuuli minua, ja pelasti.minun.
6. HERra on minun kansani; sentähden
25. O HERm auta, O HERm anna menest»)a!
26. Siv,
16.

minä olen

*

~

*

'

*

*
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Siunattu olkon
tule HERran
13- Minä luettelen huulillani, kaikki sinun
siunam teitä HERran huonesta. suus oikeudet.
Matth. Hi: 9. Mark. n: 9. Luk. 19: 38.
14. Minä iloitzen sinun todistustes tiellä, niinloh. 12: 13.
kuin kaikkinaisesta rikkaudesta.
27. HERra on Jumala, joka meitä Malis15. Minä tutkistelen sinun kästpjäs, ja tatzeta ': kaunistakat juhla lehdeillä, haman Al- len sinun teitäs.
tarin särmiin asti.
2 Kor. 3:18.
l. 4: 4, 6.
16. Minä halajan sinun oiteuttas, ja en un28. Sinä olet minun Jumalan, ja minä hoda
sinun sanojas.
kiitän sinua: minun Jumalani, sinua minä ym. 17. Tee hywästi palwelialles ; että milistän.
nä eläisin ja sinun sanas pidäisin.
29. Kiittäkät HERraa: sillä hän on hywä,
,8. Awa minun silmäni, näkemään ihja hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
mettä sinun L.aistas.
19. Minä olen »vieras" maan päällä; älä
119. psalmi.
peitä minulda tästyjäs.
1 Aika K. 29: 15.
Mmä psalmi on erinomainen lohdullinen o11:
13.
Ebr.
Ps. 39:
13.
petus Jumalan Sanan arwosta, tarpellisudesta,
20. Minun sieluni on muserrettu rikki ikäwoimasta, waikutuxesta, hyödytyxestä, wahwu»
desta ja muista omaisuxista ; joka jaka iyensä 22. wöitzemisestä *, alati sinun oiteudes jälken.
osaan, Hebrean ABC- lugun jälken: ja on jo«
Ps. 63: 2, ~
kaiyesa osasa 8. wärsyä.
21. Sinä mngaiset ylpiät kirotut; jotka siowat ne kuin wiattomasti eläwät; nun tästyistas poikkewat.
l.i.Hrutuat
22. Käännä minusta pois pilkka ja ylöntaja jotka HERran Laisi» waeldawat.
tze;
sillä minä pidän sinun todistuxes.
Ps-':
jotka
2. Autuat owat ne
hänen todistuxians 23. Istumat myös päämiehet ja puhumat
pitämät'; ja kaikesta sydämestä händä etziwät. minua wastan ; mutta sinun palwelias tutkistele sinun säätyjäs.
loh. 14: Hi, 2;. 1 loh. 3: 13.
jotka
Sillä
hänen teisäns waeldawat*, 24. Sinun todistuxes owat minun iloni: ne
3.
owat minun neuwonandajani.
pahaa.
tee
mitan
ei he
Ps. 128: 1.
kästenyt
sangen
olet
IV. 25. Minun sieluni tomusi» mata : »virpitä
»visusti
si4. Sinä
nun käsiys.
wota minua sinun sanas jälken.
26. Minä luen minun teitäni, ja sinä kuulet
5. 0 josta minun tieni ojetaisin pitämään sinun säätvjäs!
minua: opeta minulle sinun säätys.
6. Kosta minä katzo», kaikkia sinun kästyjäs,
27. Anna minun ymmärtä sinun tästpis tie;
niin en minä tule häpiään.
niin minä puhun sinun ihmeistäs.
7. Minä kiitän sinua oikiasta sydämestä; et28. Niin minä suren, että sydän sula mitäs opetat minulle wanhurstaudes oikeudet.
nusi»: wahwista minua sinun sanas jälken.
8. Sinun säätys minä pidän, älä minua
29. Käännä minusta pois määrä tie; ja suo
ikänäns hyljä.
minuUe sinun Lakis.
11. 9. kuinga nuorukainen riensä puhdis30. Totuden tien minä olen walinnut: sinun
rais t kosta hän iyens kaarra sinun
oikeudcs olen minä asettanut eteeni.
26.

nimeen *: me

joka

*

'

*

'

'-

,

*

*

sanas

31. Minä ripun sinun todistuxisas: HERm,
sydämestäni:
älä
io. Mina etzin sinua kaikesta
salli minua häpiään tulla.
älä salli minua exyä sinun käffyistäs.
32. Kostas minun sydämeni wahwistat; niin
11. Minä pidän* svdämesäni sinun sanas; minä juoxen sinun käffyis tietä myöden.
etten minä rikkois sinua wastan.
Ps. 19: »H. V. zz. Opeta minulle HERm sinun säätyjes tie'; että minä sen loppuun asti kätkisin.
12. Kiitetty olwo sinä HERra: opeta minulle sinun säätyjäs.
'P 5.25:4. P5.27:«.
PpPP 2
34. An-

jälken.

,

*
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-3- Anna minulle ymmärrys, tätteäreni si- meäs; ia pidän sinun Lakis.
Ps. 77 -3.
nun Latias; ja pitäxeni sitä toto sydämesäni.
56. Se olis niinun tawarani, että minä si35. Anna minun käydä sinun tästyis tietä: nun kästys pidäifin.
Viii. 57. Minä olen sanonut: HERra, se
sillä niihin minä halajan.
sydämeni
minun
on
minun perimiseni, että minä pidän sinun
Kallista
todistu36.
sinun
xiis, ja ei ahneuden puoleen.
sanas.
58. Minä rukoilen sinun kasivois edesä täy37. Käännä minun silmäni pois tatzelemasta turhutta'; waan wirwota minua sinun tie- destä sydämestä: ole minulle armollinen sinun
'

hcs.

*

San. l. 19: 27.

38. Anna palwelias lujasti

tä; että minä sinua pelkäisit,
39.

Käännä minusta

pois

sinun tästys pi-

se

pilkka, jota

sanas jälken.

Minä tutkin minun teitäni ; ja käännän
minun jalkani sinun todistustes puoleen.
60. Minä riennän ja en wiiwy, sinun käs59.

minä pelkän; sillä sinun oikeudes owat suloiset. tyjäs pitämään.
61. Jumalattomain joukko raatele minua;
40. Katzo, minä pyydän sinun kästyjäs:
mutta en minä unohda sinun Lakias.
wirwota minua sinun wanhurstaudellas.
vi. 41. HENra, anna annos minulle ta62. Puoli yöstä'minä
sinua kiittäpahtua sinun autudes sinun sanas jälken.
mään, sinun wanhurstaudes oikeuden tähden.
AP. T. i<: 25.
42. Että minä moisin »vastata minun pilttaitani;. sillä niinä luotan itzeni sinun sanaas.
63. Minä olen heidän kumvanins jotka si43. Ala ota totuden sanaa peräti pois mi- nua pelkäwät, ja sinun kästyjäs pitämät.
nun suustani; sillä minä toiwon sinun oiteutPs. 101: 4, v.
ms.
Ie». 15: »6.
64. HERra, maa on täynäns sinun hywyt44. Minä pidän alati sinun Lakis, aina ja täs*: opeta minulle sinun säätyjäs. 'Ps.3;: 5.

nousen

:

*

ix. 65. Hywästi sinä teit sinun palweliaas
ijankaikkisesti.
minä
ilosa,
»vaellan
sillä
etzin sinun kohtan HERra sinun sanas jälken.
45. Ia
,01:2.
kästyjäs.
66. Opeta minulle hywiä tapoja, ja taitoa;
Ps.
puhun
KuningasMinä »lffon sinun kästys.
sillä
46. Ha
sinun todistuxistas
ten edesa, ja en häpe.
67. Ennen kuin minä nöyrytettin, exyin minä;
kästyistäs,
joita
mutta nyt minä pidän sinun sangs.
minä
Ia
iloitzen
47.
sinun
68. Sinä olet hywä ja teet hywin: opeta
rakastan.
48. Ia nostan käsiäni sinun tästyihis, joita minulle sinun säätyjäs.
minä rakastan; ja puhun sinun säädyistäs.
69. Plpiät ajattelemat walhen minun päälpalwelialles;
Vii. 49. Muista sanaas sinun
leni; mutta minä pidän täydestä sydämestä sijota sinä annoit minun toiwoa.
nun kästys.
minun
waiturmani minun
50. Tämä on
70. Heidän sydämens on lihawa* niinkuin
,

wasimi, että sinun sanas wirwotta minun.
51. Mpiat

Ps.

94: 19.

irwittelewät minua sangen; en

,

rasiva; mutta minä iloitzen sinun Laistas.
5 Mos. 32: 15. Ps.i7:i° P5.73:?.
*

71. Se on minulle hywä ettäs minun nöy-

rytit; että minä sinun säätyjäs oppisin.
sentähden sinun Läistas poikke.
52. HERm, kuin minä ajattelen, kuinga
72. Sinun suus Laki on minulle otollisinä mailman alusta duominnut olet; niin mi- simbi, kuin monda ruharra kappaletta kuldaa ja hopiara.
nä lohdutetan.
Ps. 19: n.
X. 73. Sinun kätes owut minun tehnet ja
53. Minä hämmästyin jumalattomain täh-

minä

den; jotka sinun Lakis hyljäwät.
walmistanst": anna minulle
54. Sinun oikeudes owat minun weisuni, piaxeni sinun kästyjäs.

minun waelluxeni huonesa.
55. HERm minä ajattelen yöllä*

sinun ni-

74.

Ps

139:14.

*

ymmärrystä opJo». z.
,<-:

Jotka sinua pelkawät, ne minun näke-

mät
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auta minua: sillä
94. Sinun minä olen
iloitzewat sillä minä toitvon sinun saminä etzin sinun kästyjäs.
Kork. w. 2: 16.
Rom. 14:». 1 Kot. 6:
75. HERra minä tiedän sinun duomios
wanhurstaxi; ja sinä olet minua totudesa nöy95. Jumalattomat minua wartiotzewat
ryttänyt.
hukuttaxensa; mutta sinun todistuxistas minä
Ps. 38:
76. Olkon siis sinun annos minun lohdutu- otan waarin.

wät

ja

;

naas.

'

,0.

-

.

'

2,.

xeni; niintuins palwelialles luwannut olet.
96. Kaikista kappaleista minä olen lopun
tapahtua,
nähnyt;
mutta sinun tästys owat määrättölaupiudes
Anna
minulle
sinun
77.
että minä eläisin: sillä sinun Lakis on minun mät.
Es. 4°: 8.
xm. 97. Kuinga minä rakastan sinun Lailoni.
78. Josta ylpiät häpiään tulisit, jotta mi- kias? jokapäiwä minä sitä ajattelen. tässyilnua painamat alas walhellansa; mutta minä
98. Sinä teit minun mitawammaxi
ajattelen sinun kästyjäs.
läs kuin minun wiholliseni owat: sillä on mi79. Tulkan ne minun tygöni, jotta sinua nun ijankaikkinen tawamni.
pelkätvät, ja sinun todistuxes tundewat.
99. Minä olen oppenembi kuin kaikki minun
opettajani: sillä sinun todistuxes owat minun
Ps. '5-. 4.
86. Olkon minun sydämeni toimellincn sinun ajatuxeni.
iOO. Enämmän minä ymmärrän kuin »vansäädyisäs; etten minä häwäistäs'
autuutxi. Bi. Minun sielun ikäwöitze sinun
hemmat: sillä minä pidän sinun kässys.
*:
101. Minä estän jalkani kaikista pahoista
päälle.
minä
toiwon
tas
sinun
6.
Luk.
2:
että minä sinun sanas pidäisin.
teistä,
i Mos. 49: 18..
30.
Es. 49:
hiweldywät
iO2.
sinun
En minä poikke sinun oikeudestas: sillä
silmäni
82. Minun
nas jälken, ja sanowat: kostas minua lohdu- sinä opetat minua.
tat?
owat minun suulleni ma«Ps. 6:7, 8.
103. Sinun
hunaja.
minä
olen
niinkuin
tiammat
tuin
Sillä
nahka
83.
en minä unohda sinun säätyjäs.
104. Sinun tästys tekewät minun ymmärtä84. Kuinga kauwan sinun palwelias odot- »väisexi; sentähden minä wihan kaikkia »vääriä
teitä.
ta? kostas duomitzet minun »vainojani?
XIV. 105. Sinun
on minun jalkai85. Plpiät minulle kuoppia kaiwawat; jotja
perään.
*,
ta ei ole sinun Lakis
ni
walkeus f minun reilläni.
'San. 1.6:23. -j- 2 Pet. 1: 19.
86. Kaikki sinun kästys owat sula totuus:
IQ6. Minä wannon ja sin wahwana
he walhella minua waiwawat, auta minua.
päällä
errä minä sinun wanhurstaudes oipidän,
juuri
minun
maan
87. He olisit
lähes
hukuttanet; mutta en minä sinun kästyjäs hyl- keudet pitä rahdon.
Nch. 1°: 29.
sangen
olen
jännyt.
Minä
107.
kowin waiwattu
armollas;
että
wirwota
minua
perästä.
Wirwota
minua
HERra
88.
sinun
sinun
minä pidäisin sinun
todistuxen. Ps.4o: 9. iOB. Olkon sinulle, HERm, otolliset mipysy ijankaik- nun suuni mieliset uhrit; ja opeta minulle sinun
xil. 89. HERra sinun

se

sanas

'

*

sa-

sawusa:

sanas

sanas
,

suus

kisesti miwaisa.

sanas

sanas

oikeudes.
pysy
sugusta
totudes
Sinun
sukuun:
si
109. Minun sieluni on alati minun käsisäni,
90.
ja en unohda sinun Lakias.
nä perustit maan, ja se pysy.
na. Jumalattomat wirittäwät minulle pau91. Ne pysyivät tähän päiwään asti sinun
asetuxes jälken: sillä kaikki sinua palwelewat. lan; mutta en minä exy sinun kästyistäs.
m. Sinun todistuxes owat minun iiantait92. Ellei sinun Lakis olis ollur minun
lohduruxcni; niin minä olisin raadollisu, tiset perimiseni; sillä he owat minun sydämeni
ilo.
desani hukkunut.
ii2. Minä kallistan minun sydämeni teke93. En minä ikänäns unohda sinun kästyjäs sillä niille sinä minua lohdutat.
Pppp 3
maan
,
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maan sinun säätyis jälken, aina ja ijankaikki-

131. Minä awan suuni, ja huotan; sillä
minä halajan sinun kästyjäs.
sesti.
xv. 113. Minä wihan wiekkaita hengiä; ja 132. Käännä sinuas minun puoleeni, ja ole
minulle armollinen; niinkuins olet niille tottu-rakastan sinun Lakias.
kilpeni:
warjeluxen
ja
nut tekemään, jotka sinun nimeäs pakastamat.
114. Sinä olet minun
päälle.
minä toiwon sinun sanas
133. Wahwista minun käymiseni' sinun saja
pahanelkiset;
nasas,
ja älä anna wäkiwallan minua mallita.
te
115. Poiketkat minusta

minä pidän minun Jumalani kästyt.
Ps.l7: 5.
116. Tue minua sanallas, että minä eläisin;
134. Lunasta minua ihmisten wäkiwallasta ;
niin minä pidän sinun tästys.
älä anna minun toiwoni häpiään tulla.
H.
4,
Rom.
13;- Malista sinun tasivos' pallvelias pääl31:
5:
f.
Ps.
ja opeta minulle sinun säätys.
että
minua,
minä
le,
autetuxi
117. Wahwista
tulisin; niin minä halajan alati sinun säätyjäs.
4 Mos. 6: 25. Ps. 80: 4, 8, 20.
118. Sinä tallat alas kaikki jotka sinun saä136. Minun silmäni wettä »vuotamat, niindyistäs horjumat; sillä heidän lviettellyxens on kuin wirta ; ettei sinun täffyiäs pidetä.
xviii. 137. HERm sinä olet wanhurstas,
sula walhe.
119. Sinä heität pois kaikki jumalattomat ja sinun duomios owat oikiat
maan pääldä niinkuin loan; sentähden minä 138. Sinä olet wanhurstaudes todistuxet, ja
totuden wisufti kästenyt.
rakastan sinun todistuxias.
pelkän
että
minun
sinua,
120. Minä
niin
139. Minä olen lähes surmaxeni kiiwannut;
»vapisen
ja
duomioitas.
että
minun wiholliseni owat sinun sanas unhoh»värise,
sinun
ihoni
2:
11.
2:
12.
mnet.
Phil.
Ps. 139:
Ps.
xvi. 121. Minä teen oikeuden ja »vanhurs140. Sinun puhes on sangen koeteldu'; ja
kauden: älä minua hyljä niille, jotka minulle sinun palwelias sen rakkana pitä.
wäkiwaldaa tekewät.
Ps. 12:, 7. Ps ,8: 31. San. l. 3°: 5.
122. Wasta palwelias edestä, ja lohduta
141. Minä olen halpa ja ylönkatzottu; muthända; ettei ylpiät tekisi minulle wäkiwaldaa. ta en minä unohda sinun kästyjäs.
142. Sinun wanhurstaudes on ijankaikkinen
123. Minun silmäni hiweldywät sinun autuudes perän, ja sinun wanhurstaudes sanan ial- wanhurstaus; ja sinun Lakis on totuus.
'

sa

*

*

*

«.

*

143. Ahdistus ja tusta owat minun saawutjäl- tanet; mutta minä iloitzen sinun tästystäs.
ken ; ja opeta minulle sinun säätyjäs.
144. Sinun todistustes wanhurstaus pysy
minä
anna
anna minuUe ymmärrys, niin
olen*,
palwelias
ijankaikkisesti:
125. Sinun
ymmärrystä;
että
minä
minä
elän.
minulle
tundisin sinun
kaikesta sydämestätodistuxes. *Ps.iB:i. Ps. 36:1. Ps. 116:16. xix. 145. Minä huudan
minua;
jotaettä
että minä sinun
ni,
Jopa
aika
on
kuule
126.
HERm
HERra siihen
säätys pidäisin.
kin lekis: he omat sinun Lakis särkenet.
146. Sinua minä huudan, auta minua;
127. Sentähden minä rakastan sinun kästyettä minä sinun todistuxes pidäisin.
jäs, enä kuin kuldaa, ja parasta kuldaa.
128. Sentähden minä pidän wifusti kaikkia
147. Wamhin minä ennätän *, ja huudan:
sinun kästyjäs minä wihan kaikkia »vääriä sinun sanas päälle minä toitvon. Ps. i3«: s.
ken.

124. Tee palwelias kansi» sinun annos

'

:

teitä.

Ps.

148. Wamhin minä heran, tutkistelemaan

26: 5.

Ps. 5: 4.
Ihmelliset owat sinun todistu- sinun sanojas.
xes sentähden minun sieluni ne pita.
149. Kuule minun äneni sinun annos jälken:
HERm, wirwota minua sinun oikeudes jälken.
Ps. 68! 36.
julisteta»»,
niin se Ma150. Pahaneltiset »vainojat kartawat minun
izo. Kuin sinun sanas
ymmärryxen.
päälleni,
ja owat kaukana sinun Laistas.
ja
yxikertaisille
lista, anda
i;l. HERm
19:8,9.
»Tim. 3: »5.
Ps.
xvii. 129.

*

;

.

*
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isi. HERm sinä olet läsnä; ja sinun kästys
owat sula totuus. Ps. 19: i°. San. l. 8: 8.
aita tiesin, että
152. Mutta minä

172. Minun kieleni puhu sinun sanastas; sillä kaikki sinun kästys owat wanhurstat.
awullinen;
sen
sinä 173. Olkon sinun kätes minulle
perustanut.
kästys.
ijankaikkisesti
minä
olen
olet todistuxes
»valinnut sinun
sillä
xx. 153. Katzo minun mdollisuttani, ja pe174- HERra, minä ikäwöitzen sinun aulasta minua; sillä emba minä unohda sinun tuuttas, ja halajan sinun Lakias.
Lakias.
175. Anna minun sieluni elä, että hän sinua
ja sinun oikeudes auttakon minua!
päästä
ja
Toimita
minun
kiittäis;
minua:
154.
asiani
wirwota minua sinun
kautta.
niinkuin kadorer,
176. Minä olen
155. Autuus on kaukana jumalattomista, rulammas*, emf sinun palweliaas; sillä
en minä unohda sinun kästyjäs.
sillä ei he tottele sinun säätyjäs.
Es. 53: 6.
156. HERm, sinun laupiudes on suuri:
Luk. 15: 4.
t Ps. 23: I. loh. 10: H7.
wirwota minua sinun oikeudes jälken.
i2O. psalmi.
157. Minun wmnojaani ja »vihollistani on
monda; mutta en minä poikke sinun todistui. Dawid rukoile tulla pelastetuxi wiekkaista
ihmisistä, li. Osotta wäärän kielen wahingollixistas.
suden.
158. Minä näen ylönkatzojat, ja siihen
1. Weisu korkeimmas Kuorisi».
pidä.
tun, ettei he sinun
1.
kästyjäs;
huudan HERraa minun tustisani,
Katzo,
minä
159.
rakastan sinun
ja hän kuule minun rukouxeni.
HERra wirwota minua sinun annos jälken.
2. HERra pelasta minun sieluni walhettele16a. Sinun sanas on alusta totuus ollut':
kaikki sinun wanhurstaudes oikeudet pysyivät wista suista, ja »vääristä kielistä.
1 Sam. 24:10.
ijankaikkisesti.
l. 26: 19.
'loh. ,7:17.
11. 3- Mitä »väärä kieli taita sinulle
xxi. 161. Päämiehet wainowat minua iltehdä?
man syytä; mutta minun sydämeni pelkä si- ja mitä taita toimitta?
laf. 3: 5, 6.
nun sanojas.
4. Se on niinkuin wäkewän teräwät nuo162. Minä iloitzen sinun puhestäs, niinkuin let *; niinkuin tuli katawisi».
Ps. n 2.
joka
saalin löytänyt on.
Ps. 57:5. Ps. 59:8.
5. Woi minua, että minä olen muukalai163. Walhetta mina wihan ja kauhistun;
nen Mesikin seasi»! minun täyty
mutta sinun lakias minä rakastan.
Kedarin
164. Seitzemasti päiwäsä minä kiitän sinua, majain
6. Se tule minun sielulleni ikäwäxi,
sinun wanhurstaudes oikeuden tähden.
165. Suuri rauha on niillä, jotka sinun La- niiden tykönä jotka rauhaa wihawat.
kias rakastamat;,ja ei he itziäns lonkka.
7. Minä pidän rauhan, mutta kuin minä
puhun,
37:11,3».
niin he sodan nostamat.
Ps.
166. HERra minä odotan sinun autuutlas,
121. psalmi.
ja teen sinun kästys.
i. iLttä HVRralda tule apu.
Dawid
opetta
ja
pitä
sinun todistuxes,
167. Minun sieluni

sanas

*

sanaas

suu-

HHinä
-"»-

se

'

:

se

suuren

asua

seasa.

asua

,

ii- warjelus.
minä rakastan niitä sangen suuresti.
1-68. Minä pidän sinun kästys ja todistuxes:
Weisu korkeimmas Kuorisi».
I. sslNinä nostan silmäni mäkiin päin *; joista
sillä kaikki minun tieni owat edesäs.
xxii. 169. HERra, anna minun huutoni
minulle apu tule.
Ps. 3: 5.
tulla sinun etees: anna minuUe ymmärrystä
2. Minun apunimle
jojälken.
ja
ka
rancvan
maan
on
sanas
sinun
2 Aika K. 20: 12.
170. Anna minun rukoureni tulla sinun ePs. 124: 5.
tees: pelasta minua sinun sanas jälken.
v. 3. Ei hän salli
jalkas horjua; eikä
171. Minun huuleni tiittäwät, kostas mi- se torka joka sinua kätke.
Ps. 127: 1.
nulle opetat sinun säätys.
4- Ka"»-

*

*

smun
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Katzo, joka Israelia warjele, ei se torku silmät katzowat heidän emändäns käsiin niin
meidängin silmämme katzowat HERraa meieli maka.
on
kätkekön
sinua: HERra si- dän Jumalalamme, siihenasti että hän meitä
s. HERa
warjos
armayta.
oikialla
kädelläs.
*,
,
nun
sinun
~.,!!.
Ole
armollinen
ole
HERra,
4,
meille
Ps. 91:
3.
6. Ettei Auringo sinua poldais päiwällä, ei- meille armollinen ; sillä me olem sangen täytetyt ylönkatzestc».
kä Kuu yöllä.
pahasta,
kätkekön
kaikesta
sinua
4. Sangen täynäns on meidän sielumme
HERra
7.
!
hän kätkekön sinun sielus uloskäymises, ja rikasten pilkkaa, jaylpeitten ylönkatzetta.
10b.i2:4, 58- HERra kätkekön sinun
4.

:

«.

sisällekäymises, hamasta nyt ja ijankaikkiseen!
i.

ta.

122. psalmi.
Ustowaisien himo pitää Jumalan palwelusii Rauhan toiwotus Seurakunnalle.

124.
i.

tos

psalmi,

Seurakunnan holhous Jumalalda.

11. Rit«

sen edestä.

1. Dawidin Weisu korkeimmasil Kuorisi».
Dawidin »veisu korkeimmas Kuorisi»
I. Asllei HERra olis meidän kansamme'; niin
I.
iloitzen niistä kuin minulle sanotut 0Rom. 8: 31.
sanokan Israel.
«"l- wat; että me menemme HERran huo2. Ellei HERra olis meidän kansamme, kos6:14. iMa K. 13:* 15:* i<:* ka ihmiset karkawat meitä wastan.
»»eseen. 2S«m.meidän
jalkamme pitä seisoman,
2. Ia että
3. Niin he nielisit meidän eläwäldä; kosta
Ps. 42:3.
sinun porteisas Jerusalem.
heidän wihans julmistu meidän päällemme.
Ps-84-'.
4. Niin wesi meitä upotais: kostet käwisit
3. Jerusalem ol» rakettu Kaupungix», ,o- meidän sieluin» ylitze.
honga on tuleminen kokoon. «Aika K .6: 6.
s. Niin ylpiät meden aallot käwisit meidän
4. Että sukukunnat astuisit sinne ylös, HERsielum ylitze.
ran sukukunnat, Israelille todistuxexi; kiittäil. 6. Kiitetty olkon HERra, joka ei meimään HERran nime. »AikaK 31:4- l. 35:3. tä anna raäteluxexi heidän
hambaillens.
s. Sillä siellä owat istuimet raketut duomitMeidän sielumme pääsi niinkuin lindu lin<
7.
ta": Dawidin huonen istuimet.
dumiehen paulasta *. Paula on särjetty, ja
»Aika K. 17: 7, »c. l. 19: 8.
San. l. 6:5.
me olemma päästetyt.
ii. 6. Toiwottakat Jerusalemille rauhaa: he
apum
on
niniesa, joka
8.
Meidän
HERran
menestykön jotka sinua rakastamat !
i«
ja maan tehnyt on.
taiwan
Ps.
7. Rauha olkon sinun muureis sisällä, ja
onni sinun huoneisas!
125. psalmi.
tähden, mi8. Minun weljeini ja ystälväini
Ustowaisten wahwus Jumalasi», v. Loinä loimotan nyt sinulle rauhaa !
wotus hywille ja pahoille.
9. HERran meidän Jumalamme huonen
i. Weisu torteinlmas Kuorisi»,
tähden, etzin minä sinun parastas.
i. skotta HERran päälle ustaldawat, ci he
<x) lange *, waan pysywät ijankaikkisesti
123. psalmi.
Matty. 7: »4.
i. Ruinga Jumalan lapset turwawat luma» niinkuin Zionin »vuori.
1.

*

*

*

:,.

~

*

laan. n. Rlönkayotan mailman lapsilda.

l.

Jerusalemin ymbäri owat wuoret; ja
l. clftinä nostan silmäni sinun tygos, joka a- HERm on Kansans ymbärillä, hamasta nyt
ja ijankaikkiseen.
Pf.;- 5.
sut taiwaisa.
_2. Katzo, niinkuin palwcliain silmät katzo3. Sillä Jumalattomain waldikka ei pidä
wat heidän isändäins käsiin niinkuin piikain pysymän »vanhurskasten joukon päällä; ettei
1.

Weisu korkeimmas Kuorisa.

,6: 18.

2.

"

:

wan-
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4. Kuin nuolet wäkewan

wanhurstat ojennms råslätts waarytesn.

kädesä, niin

owat

nuorukaiset.
'Es. 14: sn. 4. HERra tee hywästi hywille, ja hurs5. Autuas on se, jonga »viini on niitä täysydamille.
ei ne häwäistä, kosta heillä wihollisttänsä:
kaille
portisa tekemistä on.
jotka
poikkewat
wääriin
tens
teihinsä;
Mutta
kansa
5.
niitä HERra aja pois pahantekiäin kansa;

128.

«uutta rauha olkon Israelille !
Ps. I2«:6. Gal. 6: 16.

126. psalmi.

i.

san-

pelastus hengellisesta
Murhen päälle seurawainen ilo.

Jumalan lasten

geudesta.

Psalmi.
onni työnteosa.

HKRraa peltäwäisten
Awiosa ja lapsisa.
i.

n.

I.

I.

on
Hiluruas
ka, ja

jokainentuin

HERraa pel«

hänen reillänsä waelda.
,«:l.
1. Weisu korkeimmasa Kuoris.
Ps.
Ps. ,19: i, 2,
l. Oosta HERra päästä Zionin fangit; niin
2. Sillä sinä elätät sinus kattes töistä': au«3V me olemma niinkuin unda näkewäiset. tuas sinä olet, ja sinulle käy hywästi.
2. Silloin meidän suumme naurulla täyts1 Mos. 3: 19.
emändäs
on niinkuin hedelmältän, ja meidän kielem on täynäns riemua":
Sinun
11.3
linen »viinapuu sinun huones louttaita ymsilloin sanotan pakanoisa: HERra on suuria
Job. 2'. bäri: sinun lapses niinkuin öljypuun wesat, siheidän kohtansa tehnyt, s
-f 5 Mos. 4: 34.
nun pöytäs ymbärillä.
Ps. 127: 3.
on suuria tehnyt meidän kohtaml. iz: «2. Hes. 19: io.
San. l. 5: 18, 19.
z. HERra
l. 2.1.
me: siitä me olemma iloiset. Neh.
4. Katzos, näin se mies siunatan, jotta
'~
fangiuxennne
meidän
käännä
4. HERra
HERma pelkä.
16.
'4,
4):
wirrat
Es.
eteläsä
niinkuin
f.
5. HERm siuna sinua Zionista*; ettäs näet
Es. 51: I°'
1- 2 Mos. 14:
I°sJerusalemin onnen kaikkena sinun elinaikana^
ne
u. 5. lorta kaneleilla
"P5.»34:3.
ilolla niittäicoar.
6. Ia saat nähdä sinun lästes lapset *: rau6. He menewät matkaan ja itkewät, ja wie- ha olkon Israelille! 7
Job. 42: 16.
wät ulos kallin siemenen; ja tulemat riemulla',
-s Ps.«s: 5- Gal. 6: 16.
ja tuomat heidän lyhtensä.
Es. z^ io.
»

~

*

*

*

«:

*

*

*

':

*

"-

?»

*

*

127.

:

psalmi.

l.

129. psalmi.

Seurakunnan pelastus wainosta. v.

Ruinga kaikki tvönteendö kllsakin noitten rangaistus.
Opetus
ilman HNRan siunausta, on turha,
i. Weisu torteimmas Kuorisi»,
Että lapset owat Hllißran lahja.
i.
owat usein minua ahdistanet,

n)ai«

l.

li.

hamasta

minun nuorudestani, sanotan nyt IsSalomon »veisu korkeimmas Kuorisi».
I.
ei HERra huonetta rakenna, niin he rael.
2. He owat usein minua ahdistanet hamasta
hukkan työtä tekemät jotka sitä rakendawat: jos ei HERra Kaupungita warjele, minun nuorudestani; mutta ei he minua «voitniin wartiat hukkan walwowat. Ps. 12 l 3. tanet.
2. Se on turha että te warhain nousetta ja
3. Kyndäjät owat minun selkäni päällä kynhiljain maata menettä, ja syötte leipänne su- dänet", ja »vakonsa pitkäxi »vetänet.
rulla*; sillä hän anda ystäwillens heidän maaEs. 51.' 2».
*lob.2°:iB. -x Ps. 61:6.
4. HERm joka »vanhurskas on, on jumatesansa.f
11. z. T^ayo lapsir orvar HGRran lah- lattomain köydet katkoinnut.
ja, ja kohdun hedelmä on ando.
11.5. Tulkon häpiään jakäändytön takaperin,
i,
1 Mos. 30:
taitti jotka Zionita wihawat.
Ps. nz: 9.
Qqqq
6.01.

,

:

*

,
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6. Olkon niinkuinruoho kaltoin päällä, joka ennen kunvettu kuin se rewäistän ylös.
,

Job. 8:

Kun. 19: 26.

Es.

12.

37: 27.

II- 3-

hamasta

Israel toiwokan HERran päälle
nyt ja ijankaikkiseen.

*

',

Wal. w. 3:26.

niittäjä ei kättäns täytä; eikä lyhJoista
132. psalmi.
syllämä.
tensito»a
l Dawidin apkerus HNRran
asumasiasta. v.
8. Eikä yxikän ohitzekäypä sano olkon HEr- Jumalan
lupaus wala Mesiaxesta ja hänen
ran siunaus teidän päällänne me siunamme
7.

:

-

:

waldakunnastansa.
1. Weisu korkeimmasa Kuorisi».
I. Muista HERra Dawidita, jakaikkia ha150. psalmi.
"l nen waiwoiama.
Ratumus psalmi, i. Ruinga murhellinen siePs. s<: 9.
n
2. Joka HERralle wannoi, ja lupauxens
lu rukoile sondein andexi saamista,
wahwasi, toiwosa sitä odotta.
Jakobin wäkewälle.
En minä mene minun huoneni majaan ;
i. Weisu korkeimmasi» Kuorisi»,
engä
»vuoteseni pane maata.
i.
minä huudan sinua, HEREn minä anna silmäini unda saada; enM.
P5.69: 2. Ps. 88:7
gä
2 Sam. 7: 2, ,c.
torkkua.
silmälautaini
tuule
2. HERm
minun äneni: waarinotta-

teitä HERran nimeen.

Ruth.

,:

4.

*

1 Ma K. 17: 1, :c.
sinun torwas minun rutousteni änestä.
kuin minä löydän sian* HER5.
Siihenasti
3. Jos sinä HERra soimur sondia:
ralle,
wäkewät» asumisexi.
pyss
Jakobin
kuka
9:2,2.
Job.
HERra
siis
Ap.T. 7: 4«.
Ps. 143:^2.
6. Katzo, me kuulimma hänestä Ephratasa:
on andexi anda4. Sillä sinun
me
olemma sen löynnet metzän kedoilla.
mus; errä sinua peljäräisin.
7. Me tahdomma hänen asuinsioins mennä,
11.5. Minä odotan HERma: minun sieluni odotta, ja minä toiwon hänen sanansa jakumarta hänen jalkains astinlaudan edesä.
I.Aika K. 28: 2. Ps.
1.
päälle.
8.
Nouse HERra sinun lepoos, sinä ja si6. Minun sieluni wartioitze HERma, huomen wartiasta toiseen huomen wartiaan asti. nun wäkewydes Arkki.
4 Mos. 1°: 35, ,6.
2
Ma
K.
6:
147,
41.
Ps. 119:
148.
9. Anna sinun pappis puke heitäns rvan7. Israel loimotan HERmn päälle: sillä
ja sinun
riemuitkan.
HERmlla on armo, ja runsas lunastus hä- hurskaudella;
pois sinun woideltus* kasio.
käännä
Alä
2
Sam.
,4.
nelle.
24:
8. Ia hän lunasta Israelin kaikista syn- woja, sinun palwelias Dawidin tähden.
P5.,8.Matth. 1: 21.
neistänsä.
-n 11. HERra on wannonut* Dawidille to1 3 1, psalmi.
tisen »valan, ja ci hän siitä wilpistele: sinun
nöyrvdensä.
i. Dawid tunnusta
v. Neuwo ruumis hedelmästä mina istutan sinun istuimelmuitakin toiwomaan HERran päälle.
Sam. 7 '2.
les.
1 Aika K. 17: n.
Ap.
H 3°.
Ps. 89: 4, 20.
1. Dawidin weisu korkeimmas Kuorisi».
i2. Jos sinun lapsrs minun liittoni pitämät,
ei minun sydämeni ole ylöspaisu1.
nut*, eikä minun silmäni ole ylpiät; ja minun todistuxeni jotka minä heille opetan;
engä niinä waella suunsa asioisi», jotka minul- niin heidän lapsensa myös pitä sinun istuimellas istuman iiankaikkisesti.
2 Aika K. 32: 25.
le työlät owat. f

kan

*

,»:

*

-

.

*

2

-

!.

:

,

*

Ps. ie» :5.

San. l. 16: 5.

-f Syr

3:2:, 23.

2. Kosta en minä minun sieluani asettanut
ja waikittanut; niin minun sieluni tull wieroi
tetuxi niinkuin lapsi äitistans wieroitetan. >
,

13.

Sillä HERra on

Zionin »valinnut;

ja

tahto sitä asuinsiaxcnsa.
14. Tämä on minun leponi ijankaikkisesti:
tasa minä tahdon asua; sillä se minulle kelpa.
15.

Mi-

Psaltari.
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Minä hywästi siunan hänen elatuxensa ;
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Halleluja.

ylistäkät HERran nime: kiittäkät HERran palweliat.
Ps- '34:
2. Te kuin
huonesa, meiHERran
seisotta
man.
dän Jumalan, esihuoneisa.
Es. Si s i°.
- 17. Siellä minä annan puhjeta Dawidin
3. Kiittäkät HERraa, sillä HERra on hysarwen minä »valmistan kyntilän woidel- wä ja weisatkatkiitosta
hänen nimellensä; silLuk. 1: 69.
lä se on suloinen. '
f i Kun. 11: 36.
tulleni.sf
Luk. 2: 32.
4 Sillä HERra on itzellens walinnut Ja18. Hänen »vihollisensa minä häpiällä pue- kobin, Israelin hänen omaxensa.
H Mos. 19: 5.
tan; mutta hänen päälläns pitä hänen kruu5 Mos. 7: 6.
11.
tiedän
että
21:
Minä
nunsa kukoistaman.
Hes.
27.
HERra on suuri,
5.
ja meidän Jumalamme kaikkein jumalitten y133. psalmi.
Ps 97-y- Ps-m: 5.
litze.
Sopnvaisuden ylistys ja hyödytys.
6. Kaikki mitä HERra tahto, niin hän teke taiwasa ja maasa, meres ja kaikesa sptvn1. Dawidin weisu korkeimmasa Kuorisa.
jck
Ps. 115: 3.
kuinga
kuinga
hywa
<uloinen desä..
Oayos,
pillvet
7.
Joka
weljexer
nosta maan arista; joka pitsöwinnoia kesken käisen
se on» erra
leimauxesta saten saatta, ja tuulen ulos
nänsasurvar.
ja hänen köyhillens kyllä annan leipää.
16. Hänen Pappinsa minä puetan autuudella; ja hänen pyhänsä pitä ilolla riemuitze:

1.

'-

,

*:

;

*

!

*

">

San. l. 6: 16, »c.

Syr. 25:1,2.

se kallis woide*,

tuo tawaroistansi».
Ie»-. 1°: 13. l. s, .- 17.
Egyptisä
8. Joka esikoiset
löi sekä ihmisis-

joka Aaronin
päästä wuota koko hänen partaans, joka wuo- tä että karjasta. 2 Mos. 12: ,9,30. Ps. 7°: 51.
2 Mos. 29: 7.
9. Ia andoi merkkins ja ihmens tulla Egypta hänen waatettens liepesen.
tin
keskelle, Pharaolle ja kaikille hänen pal3. Niinkuin Hermonin Hlste joka tule alas
2 Mos. 7:*".
Sillä siellwlupa HERra fiu- welioillensa.
Zionin wuorella:
löi; ja tappoi wäio.
monet
pakanat
ijankaikkisesti.
Joka
nauren, ja elämän alati ja
kewät Kuningat.
Jos. 12:
11. Sihonin Amorrerein Kuningan, ja Osalmi.
gin
Basanin Kuningan *; ja kaikki Kanaan
HERran palwcliain ustollinen wiran toimi- lvaldakunnat.
4 Mos. 21:
N,s kiitoxella ja siunauxella.
12. Ia andoi heidän maansa perimisexi, Is2.

Niinkuin

,

*

*

13P4.

*

*

Weisu korkeimmasa Kuorisa.
perimisexi.
kiittäkät
HERRAA kaikki HERran raelille hänen Kansallens
Oatzo,
11.
136:
Ps
pallveliat, jotka yöllä seisotta HERran
13. HERra sinun nimes pysy ijankaikkiseshuonesa. 2 Mos. 27: 21. 3 Mos. 8: 35.
pysy sugusta sukuti: HERra
1.

">

I

Aika K. 9:33.

Ps.

135:1,2.

sinun muistos

hun.
2. Nostakat kätenne Pyhää päin; jakiit14. Sillä HERra duomitze Kansans; ja
2:
1 Tim.
8.
täkät HERraa.
palwelioillens armollinen. 5 Mos. 32: 36.
on
3. HERra siunatkon sinua Zionista ; joka
m. 15. Pakanain epäjumalat owat hopia ja
taiwan ja maan tehnyt on.
kulda ; ihmisten käsillä tehdyt.
Ps. ,15 44 Mos. 6:23.
Ps. 128:5.
-16. Heillä on suu, ja ei puhu; heillä owat
silmät, ja ei näe.
135. psalmi.
17. Heillä owat korwat, ja ei kuule: eikä
l. HERran palwelioita kehoitetan kiittämään
ole henge heidän suusansi».
HERraa. 11. JuKstetan Jumalan tekoja woi18. Jotka niitä tekemät, he owat niiden kalman ja armon waldakunnasa. m Epäjumalain
ja kaikki jotka heihin ustaldawat.
taiset;
palweliat häwäistan. iv. Neuwotan kaikkia
iv.
kiittämään HERraa.
19. Te Israelin tuonesta kiittakätHEßraa,
O. q q q 2
'

*

*

-

*
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raa, te Aaronin huonesta kiittäkät HERraa. lä hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
Mof. 14: 21, 2:.
Ps. >iz: 2, 3, 4-20. Te Lewin huonesta kiittäkät HERraa:
andoi
14. Ia
Israelin käydä sen testeldä;
te kuin HERraa pelkätte kiittäkät HERraa. sillä hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
2i. Kiitetty olkon HERra Zionista, joka
15. Joka Phamon sotawäkinens punaiseen
.'
upotti*; sillä hänen laupiudens pysy
Halleluja
mereen
asu.
Es. 3»: 9.
lerusalemis
*» Mos. 14: ,7.
ijankaikkisesti.
136. psalmi.
16. Joka johdatti Kansans korwen läpitze;
Rehoitus HERran kiitoreen: 1 Hänen hy- sillä hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
wäin tekoins edestä yhteisesti luomisesa Ran17. Jota suuret Kuningat löi; silla hänen
sansa holhomisesa. m. suotuen ylöspitämisesä. laupiudensa
pysy ijankaikkisesti.
tappoi
wäkewät Kuningat: silla hä1.1.Kiittäkät HERma sillä hän on hywä;
18. Ia
laupiudensi»
pysy
laupiudens
ijankaikkiijankaikkisesti.
pysy
nen
sillä hänen
1 AikaK. 16: 34.
sesti.
19. Sihonin Amorrerein Kuningan*; sillä
Ps. i°6: 1.
hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
Ps. 107: 1. Ps. 118: i.
Kiittäkät
jumalittm
2.
kaikkein
5 Mos. H: 32, 33.
4 Mos. 21: 21.
lumalata*;
*

2

,

*

*

".

.

*

laupiudensi» pysy ijankaikkisesti.

sillä hänen

Ia Ogin Basanin Kuningan
laupiudens pysy ijankaikkisesti.
5 Mos. 3: 1, v.

20.

sillä

*;

hänen
Mos.
3. Kiittäkät kaikkein herrain HERma'; sillä hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
21. Ia andoi heidän maansa perimisexi';
i Ti»N. 6: 15.
sillä hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
»Jos. 12: 7. Ps.i3s:i2.
4. Joka yxinäns suuret ihmet teke *; sillä
22. Perimisexi palweliallens Israelille; silla
hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
Ps. 77.- 15.
5. Joka taiwat toimellisesti on tehnyt; sillä
23. Hän muisti meitä, kosta me olimma
painetut alas; sillä hänen laupiudensi» pysy
hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
6. Joka maan on leivittänyt weden päälle'; ijankaikkisesti.
sillä hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
24. Ia lunasti meitä wihollisistamme sillä
laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
1 Mos. 1:9. 20.
10:
hänen
Ps. 104: 5. Jer.
m. 25. Jota anda taitelle lihalle ruan';
l. 51: 15.
7. Joka suuret »valkeudet on tehnyt *; sillä sillä hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
Ps. 104: 14, 27. Ps. 145: 15.
hänen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
26. Kiittäkät taiwan lumalata; sillä hä1 Mos. 1: 14.
8. Auringon päiwää hallitzemaan; sillä hä- nen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
nen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
*

5

10: 17.

i

Kor. 8:

5,

6.

*

*

*

;

*

1,.

*

-

*

9.

Kuun ja tähdet yötä hallitzemaan;

hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti.
11. ic>. Joka Egyptin esikoiset löi*;
nen laupiudensa pysy ijankaikkisesti.
'

2

Mos.

12: 29,

sillä
sillä hä-

137-

Ennustus

I

Surullisudesta Babelin fangiu-

Fangittuin
malan tygö.

desa.

Psalmi.

il.

toiwosta

ja pyynnöstä

Ju-

wirtain tykönä me istuimme ja
i.i.Almbelin
itkimme,
heidän testeldänkosta me Zionin mllistimme.
zo.

Israelin ulos
hänen laupiudens pysy ijankaikkisesti. 2. Meidän tandelemma me ripustimme pajuihin, jotta siellä olit.
Mos. 12: 27.
12. Wäkewällä kädellä, ojetulla täsiwarrel3. Siellä he tästit meidän weisata, jotta
la*; sillä hänen laupiudens pysy ijankaikki- meitä fangina pidit, ja iloita meidän itkujamme *: Weisatkat meille Zionin wirsiä.
sesti.
*5M054:34punaisen
jakoi
*;
Syr. 22: 6.
meren
Jota
tahtia
si
l
-13.
11.

Ia

sä*; sillä

wei

*

2

*

4. Kuin-

4. Kuinga me

wieralla maalla?

»veisaisimme HERran »veisun

11.5. Jos minä unhodan sinua Jerusalem ;
niin olkon minun oikia käteni unohdettu.
6. Tarttuko» minun kieleni suuni lakeen, ellen minä sinua muista ; ellen minä tee lerusalemita minun ylimmäisexi iloxeni.
7. HERra muista Edomin lapsia' Jerusalemin päiwänä s, jotka sanowat: repikät maahan, repikät maahan, haman hänen perustuWal. w. 4: 21, 22.
xeens asti. Jer. 49:
12.
l.
2.
Obad.
v. 11, 12.
35;
25:
-f
Hes.
8. Sinä häwitetty tytär Babel*: autuas
on se joka sinulle kosta, niinkuin sinä meille tehnyt olet. f
Ilm. K. 18: 16. -s Jer. 52: 29.
9. Autuas on se joka sinun piskuiset lapses
otta ja paista kiwiin.
Es. 13: is.

ni:

8.
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minun tähteijankaikkinen,
on
laupiudes
sinun

HERra teke siihen lopun

HERra

*

älä sinun käsialas hylja.
Ps- 57 3.
13 9»
Dawid julista i. Jumalan kaikkitietäwaisyttä. ii. Jokapaikasa läsnä olemista, m Ihmisen ihmellista luomista, iv. Loiwotta
Jumalan
iyellensä
-

Psalmi.

wihollisille rangaistusta

,

ja

neuwoa.

Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
sinä tutkit minua, ja tunnet mi«V nun.
Ps. 17:3.
2. Joko minä istun eli nousen, niin sinä sen
tiedät: sinä ymmärrät Mamba minun ajatureni.
3. Joko minä käyn eli matan, niin sinä olet minun ymbärillani, ja näet kaikki minun
tieni. J0b.34: 21, 22. Ioh.«: 17. Ebr.4:l3.
138.
4. Sillä katzo, ei ole sanakan minun kieDawid kiittä Jumalatahänen hywydens edes- leni päällä, joita et sinä HERm kaikkia tietä, ii. Neuwo myös Runingoita sitä tekemään, dä.
Job. 42: 2.
m. Lurwa ustalluxella Jumalan suojeluxeen.
tehnyt minun jälkimäisen ja
olet
Sinä
5.
1. Dawidin.
ensimäiseni; ja pidät sinun kätes minun päälI. AHinä kiitän sinua kaikesta syydämestäni: läni.
<vl jumalitten edesä minä sinulle kiitosta 6. Senkaltainen tieto on minulle ylön ihmellinen, ja ylön kortin, etten minä woi sitä käweisan
2. Minä tahdon kumarten rukoilla sinun pyEs. 40:28.
sittä.
Ps. 147: 5.
*, ja kiittä sinun nimeäs,
n.7.Kuhunga minä menen sinun hengestäs?
hän Templis puoleen
ja totudes tähden ; sillä sinä teit ja kuhunga minä sinun taswois edestä pasmun annos
ja
kenen ?
nimes sanas suurexi kaikkein ylitze.
8. Los minä astuisin ylös taiwaseen niin
*Ps.s!«niin
huudan,
minä
sinä siellä olet': jos minä »vuoteni helwetisä
-3. Kosta
sinua auxeni
; ja annat minun sielulleni
minua
tatzo, sinä myös siellä olet.f
mtennaisin,
kuulit
sinä
wakewyden.
Am. 9: 2.
Ps. 86: 16.
Job. 22: 12.
-x Job. 26: 6.
suuren
ja
11. 4. HERra, sinua kiittäwät kaikki Kusiiwet,
minä
ottaisin
amuruffon
Jos
9.
ningat maan päällä; että he kuulemat sinun asuisin meren ärisä:
sanoja.
10. Niin sinun kätes sielläkin minua johdaPs. 47: 10.
tais, ja sinun oikia kätes pidäis minun.
Ps 68: 30. Ps. 102: 16, 23.
11. Los minä sanoisin: pimeys kuitengin
5. Ia weisawat HERran teillä, että HENminun: niin on myös yö walkeus mipeittä
ran kunnia on suuri.
Ps. 147: 5.
nöyymbärilläni.
ja
nun
6. Sillä HERra on korkia,
katzele
12. Sillä ei pimeys sinun edesäs pimitä, ja
riä; ja ylpiät tunde kaukaa
Ps. «3 .'5,6.
yö
1:
l.
ii.
Luk.
48 52.
14:
»valista niinkuin päiwä pimeys on niinkuin
in. 7. Jos minä lvaellaisin ahdisturen keswalkeus.
lak. 1: 17.
m. 13. Sinun hallusas owat minun munasja lähetät kätes
kellä, niins wirwotat
minun wihollisteni »vihan päälle: sinun oikia kuuni sinä peitit minun äitini kohdusi».
kätes warjele minua.
14. Minä kiitän sinua sen edestä, että minä
Ps. 7.7.
'

«.

i.

I.

*

,

Psalmi.

,

,

*

suus

:

,

:

Qqq.q 3

niin
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niin aiwan ihmellisesti tehty olen*: ihmelliser main käsistä, warjele minua määristä ihmisis«n?ar sinun rekos, ja sen minun sieluni tä ; jotka ajattelemat minun käymiseni kukista.
s.Plpiät asettamat paulat ja nuomt minun
kyllä rierä.
Job. 1°: 8, »c.
eteeni, ja wenyttäwät werkor tien wiereen:
15. Ei minun luuni ollet sinulda salatut, kostehty
minä
olin;
minun eteeni panemat he paulan, Sela l
kosta
ka minä siinä salaises
niin
olin.
maan sisällä
taitawasti koottu
Jer. 18: 22.
näit
en
miminun,
16. Sinun silmäs
kosta
7. Mutta minä sanoin HERralle: sinä olet
päiwät*
minun
ollut,
ja
wielä
kaikki
na
walmistettu
Jumalani: HERra kuule minun rukojotka
ani.
kirjoitetut,
kirjaas
olit
»vielä
oleuxeni
sinun
man piti, joista ei yxikän silloin wielä tullut
8. HERra, HERra minun wäkewä apuni:
sinä »varjelet minun pääni sodan aikana.
ollut.
Job. 14:5Ps-3?:iz.
kuinga
owat
minun
kallit
edesäMutta
9.
HERra älä salli jumalattomalle hänen
17.
ni Jumala sinun ajatuxes? kuinga suuri on himoansa, älä wahwista hänen pahaa tahtoansa, ettei hän ylpennyis, Sela!
heidän lukunsa ?
ie?. Heidän sappensi» jotka minua piirittä18. Jos minä heitä lukisin, niin ne olisit
heidän huuldensi» waiwa, langetkon
usiammat kuin sanda: kosta minä heran, olen wät, japäällensä.
tykönäs.
millä »vielä
heidän
Pf. 7-17.
11. Tuliset hiilet pitä heidän päällens putoVi. 19. Jumala, joffas tappaisit jumalattoman*: hän anda heidän langeta tuleen, ja sy»nat; ja werikoirat minusta poikkeifit.
häpiallisesti;
wään
puhumat
kuoppaan ettei heidän pidä ylösnouse20. Sillä he
sinusta
*

*

ja

smun wihollises turhan lausumat

(sinun ni-

,

man.

*

Ps.

11: 6.

Rlelllakkarin ei pidä menestymän
21. HERra, minä tosin wihan niitä, jotka maan päällä: häijy uoäärä ihminen karsinua wihawat; ja minä närkästyn heistä, jot- koreran jakukisieran.
ka karkawat sinua wastan. Ps. 119: 136, ,39.
13. Sillä minä tiedän, että HERra radolja köyhän oikeuden toimitta.
22. Täydestä todesta minä heitä wihan*; lisen asian
14. Tosin wanhurstat kiittäwät sinun niftntähden oivat he minulle wiholliset.
meäs, ja wagat asumat sinun kastvois edesä.
Ilm. K. 3 16.
ja
Jumala,
koettele
23. Tutti minua
141. pjalmi.
minun sydämeni: kiusit minua, ja ymmät>
ajattelen.
26:
2.
i.
rukoile,
kuinga
mina
Dawid
että Jumala händä kuuko
ra
Ps.
24. )a kayos, jos mina pahalla tiellä ja synnistä warjelis. v. Suojelis jumalattomes.)

12.

,

*

-

lienen ; niin

saara minua ijankaikkisille
140. Psalmi.
wainoa.

main wäjymisestä.

Dawidin Psallm.
minä auxeni huudan sinua, riennä sinuas minun puoleen: ota korwiis
l. Rukous »vihollisten
11. wainoitminun äneni, kosta minä sinua huudan.
ten rangaistuxen julistus; ja ahdistettuin toiwo.
2. Kelwatton minun rutouxeni sinun ede1. Dawidin Psalmi, edelläweisajalle.
säs niinkuin siuvuuhri; minun kätteni ylönnys
Mof, 29:* z°:*
pelasta minua pahoista ihmi- niinkuin ehtouhri.
sistä: warjele minua määristä miehistä, Ps. 20: 4. I Tim. 2: 8. Ilm. K. 5: 8. l. 8:3.
3. HERm warjele minun suuni; ja warjez. Jotka pahaa ajattelemat sydämisänfä; minun
ja jokapäiwä sotaan hangitzewat.
le
huuleni.
4. He hiomat kieldäns niinkum kärme: kyy4. Ala kallista minun sydändäni mihingän
pahuteen, pitämään jumalatoinda menoa pakärmen myrkky on heidän huuldens alla
la! Ps. 55: Ps. 57: 5. Ps- 64 :4. RIUN. 3: I). hointetiäin kansi»*, etten minä söisi niistä jot5. Warjele minua, HERra, jumalatto- ka heille telpawat.
Pf. 28:3.
uelle.

i.

i-

2

*

«.

5. )lVan-

5. XVanhurstas lyötän minua ystävällisesti*, ja nuhdelkan minua, se olkon niintu'n öljy minun pääni päällä: sillä minä
wielä rukoilen heidän pahuttans wastan.
6. Heidän opettajans sysättäkö» kiween;
niin sitte kuullan minun opetuxeni suloisexi.
il. 7. Meidän luum owat hajotetut haudan reunalla niinkuin joku maan repis ja kaiwais.
8. Sillä sinua, HERra, HERra, minun
silmäni katzowat*: minä ustallan sinuun, älä
nlinun sieluani hyljä.
Ps. 25: 15.
9. Warjele minua siitä paulasta, jonga he
asetit eteeni, ja pahointekiäin ansasta.
10. Jumalattomat langewat toinen loisens
kansa omiin »verkkoihinsa*: siihenasti kuin minä pääsen ohitzen.
17.
Pf- 7
,

*

'

»

-

142. psalmi.
ahdistuxen alla. v. Ustallus Ju-

l. rvalitus
malan apuun.
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143. psalmi.

Ratumus psalmi l. Ruinga murhellinen sielu tunde syndinsä, ja niitä andexi ano. n Rukoile wirwotusta ja pelastusta tustasa»

Dawidin Psalmi,

i.

i. 6>ERm tuule minun rukouxen, ota minun
*V anomiseni korwiis; sinun totudes tähden, tuule minua sinun wanhurstaudes tähden.
2. Ia älä käy duomiolle palwelias kansa;
sillä ei yxikän eläwä ole waka sinun edesäs.
2 Mos. 34:7.
Job. 9: », 3.
Ps-13°: 3.
Rom. 3: 4.

3. Sillä wihollinen* waino minun sieluani,
ja lyö minun elämäni rikki maahan asti: hän
pane minun pimeyteen, niinkuin kuollet mail-

masa.

*

2

Sam. 17:

1.

4. Ia minun hengeni on minusi» ahdistettu:
minun sydämeni on minusi» kulutettu.
5. Minä muistelen endisitä aikoja: minä ajattelen kaikkia sinun tekojas, ja tutkistelen sinun kattes töitä.
Ps. 77: 6, 12.
6. Minä lewitän käteni sinun puolees: minun sielun jano sinua, niinkuin karkm maa*.
Ps.s,:,.
Sela!
Ps 42: 3.
7. HERm tuule minua nopiasti, minun
hengeni talo: älä tasivojas minulda tätte; etten minä niiden kaltaisen tulisi, jotka hautaan

Dawidin oppi, rukoelda, kosta hän luo1 Sam. 22.- 1.
las oli.
l. 24: 4. P5.57: l.
I. 2.§«>inä huudan HERran tygö minun a"l nelläni; ja rukoilen HERraa mi<
nun änelläni.
ajatuxeni
minun
hänen
Minä
»vuodatan
3.
edesäns*; ja osotan hänelle minun hätäni.
menewät. f
-r Ps 88: 5.
Ps. 28:1.
62:
11.
9.
minua
kuulla
Pf.
8. Suo
warhain
sinun ar4. Kosta minun hengeni on ahdistuxes, niin mojas; sillä sinuun mina toiwon ilmoita mitiellä jota mi- nuUe tie, jota minä käyn; sillä minä ylönnän
sinä tiedät minun käymiseni"
paulat
minun eteeni.f sieluni sinun tygös.
nä wasllan, asettamat he
Ps 25: 1.
minun »viholminua,
HERm,
'Pf. 77: 4- 5 T -4°: 6. Pf. 141: 9
9. Pelasta
5. Katzele oikialle puollelle, ja näe, siellä ei lisistani ; sinun tygös minä pakenen.
Uikän tahdo Minua tuta: en minä taida Paeio. Opera minua retemaän sinun suosios
ta, ei tottele kengän minun sieluani.
jälten; sillä sinä oler minun Jumalani:
11. 6. HERra sinua minä huudan, ja sa- sinun hyxvä hengeo Noiekän minun rasaisnon: sinä olet minun toiwoni, ja minun osa- ra riera.
Ps. 27: n. Ps.B6:n.
Pf- 73: 26.
11. HERm wirwota minua sinun nimes tähni*, elälvitten maalla, f
5 Ps. 116: 9.
den: wie minun sieluni hädästä ulos sinun
waari
minun rukouxeftani, silla m wanhurstaudes tähden.
Ota
7.
nua waiwatan sangen: pelasta minua wainol12. Ia teloita minun wiholliseni* sinun laulisistani; sillä he owat minua wäkewemmät. piudes tähden: ja kadota kaikki jotka minun
8. W>e minun sielun sanZeudefta ulos, kiit- sieluani ahdistamat; sillä minä olen palwelias.f
tämään sinun nimeäs: wanhurstat kokonduPs. 136: 17,18. -i-Ps.z6:»6. Ps.«6:i6.
wat minun tygöni, kostas minulle hywästi
1.

*

*

*

:

:

"

«

.

,-

*

T44. psal-
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psalml.

ta meidän lnmbamme potkisit tuhannen, ja
144.
Dawid kiittä woiton edestä, jonga hän o- ta tuhatta meidän kylisämme.
mista Jumalalle, n Rukoile edespäingin apua.
14. Että meidän härkäm olisit wahwat työiv. puhu mailman lasten mielisuosiosta, ja Juhön; ettei yhtän wahingota, eikä »valitusta,
malan lasten oikiasta autudesta.
el» kannetta olis meidän kaluillamme.
1. Dawidin Psalmi.
15. Autuas on Kansa jolle niin käy : waa«
1. siitetty olkon HERra minun turmani, jo- autuas on
Ransa, jonga HGRra Ju"V ka minun käteni opetta sotimaan, ja malana on.
Psi3j.- !H.

sa-

l.

,

se

minun sormeni tappelemaan.
2

Sam. 22: 35.

Ps.

se

145. psalmi.

i8:35,: 35, 40.

2. Minun laupiudeni ja minun linnani, miDawid ylistä 1. Jumalan kunnian korkeutnun warjeluxeni ja minun »vapahtajani: mi- ta. 11. L.emdiaindä hallitusta, ui. Armon awa.
nun kilpeni, johon minä ustallan*, joka minun
i. Dawidin kiitos.
Kansani minun alani waati. Ps. 18: 2, 3.
ylistän
sinua minun Jumalani, si3. HERra, mikä ihminen on, ettäs händä i-sss>ina
na Kuningas; jakiitän sinun nimeäs aikorjat? eli ihmisen poika, ettäs hänestä otat
waarin? Job. 7: 17. Ps 8: 5. Ebr. 2: 6. na ia ijankaikkisesti.
2. Jokapäiwä minä kunnioitan
sinua; ja
4. On sittekin ihminen tyhjän werta*: hä- kutän
ja
sinun
nimeäs
aina
ijankaikkisesti.
kato
niinkuin
warjo.
nen aikansa
f Ps. 39:12.
Ps-34-2.
Ps. 146:2.
Ps. 62: ic>. -Z- Job. 8: 9. l. 14: 2. Ps. lc>»: 11. 3. Suuri
on
HERm,
ja sangen kunniallija
tailvas,
11.5. HERra kallista sinun
astu nen, ja hanen
suurudens on simomatoin.
alas: rupe wuorihin, että he suitzisit.
Job. 5:9.
Ps. 18: 8, :c.
Ps. 104: 32.
4- Sllku pila sugulle'jutteleman sinun töi6. Anna leimauxet iste, ja hajota heitä: amms, ia sinun »voimastas puhuman.
bua sinun nuolias jakauhistuta heitä.
5 Mos. 4:1c,.
l. 6: 7.
ylhäldä,
ja
kirwota minua,
7. Lähetä kätes
5. Minä ajattelen sinun suuren tunnias kauja pelasta minua suurista mesistä*, ja muukaneutta, ia sinun ihmeitäs.
laisten lasten käsistä.
Ps. 18: 17, 18.
6. Että puhutaisin sinun
45,
-k Ps. iz:
ihmellisten töides
46.
ja sinun suurta hermuttas minä
8. Joiden suu puhu »valhetta, ja heidän oikia wolmasta:
juttelen.
kätens on petollinen oikia käsi.
7- Että sinun suuren hywydes muisto ylistet9. Jumala, minä weisan sinulle uden wirja sinun wanhurstaudes
ren: minä soitan sinulle kymmenen kielisellä täisin,
kiitetäisin.
11.
ja
8.
Armollinen
laupias
on
HERm, his°,
18:
s'Ps.
Psaltarilla. jokaKuningoille
io. Sinä
woiton annat; das wihaan ja sangen hywä.- 2 Mos. 34: 6,
4 Mos. ,4: il.
ja sinun palwelias Dawidin wapahdat murP 5.86.5,15. P5.!«.,:«.
Joel. 2:1;.
Jon. 4-2.
hamiekasta.
9. Suloinen on HERm kaikkille; ja ar11. Päästä myös minua ja pelasta minua
kaikkia tekojansa.
Wiis «: 24, 25
muukalaisten lasten kädestä; joiden suu puhu mahta
10.
Kiittäkän
sinua
petollinen
kätens
ja
on
walhetta, heidän oikia
HERra kaikki sinun tekos; ,a sinun pyhäs kiittäkän
oikia käsi.
sinua.
11. Julistakaa sinun waldakundas
m. 12. Että meidän pojat kastvaisit nuorutunniata:
sinun »voimastas.
desims niinkuin wesat; ja meidän tyttäret, ia puhutan
12. Että sinun woimas tulis
niinkuin Templin kaunistetut seinät.
ihmisten lapsille ttettäwäxl, ja sinun waldakundas suuri
Job. 21: 11.
iz. Meidän aittam olkon täynnä, jotka run- kunnia.
13. Sinun waldakundas on ijankaikkinen
jat elatuxet andaisit toinen loisens perästä : etwalda*

.

*

*

s

*

*

*

«.

.
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sugusta

7- Joka oikeuden saatta niille kuin wäkiwaldaa karsiwät, joka isowaiset rawitze: HERra
sukuhun.
ill. 14. HERra tuke kaikkia kaatuwaisia; kirwotta fangitut.
ja nosta kaikkia sullotulta.
8. HERra awa sokiain silmät: HERra noswarrioyewar
ta
sinua;
kaikkein
kukistetut': HERra rakasta wanhurstaita.
sillnär
15.
ja sina armar heille ruan ajallansa.
Ps- -47: s.
warjele
wierat; ja holho orwo,04:27.
36:7.
9.
HERra
Ps.
Ps.

waldakunda; ja sinun

"

Sinn awar käres, ja rawiycrkalkn ja, ja lestejä *; ja junialattomain tien hajotta.
Ap. T. »4: 17.
kvm eläwär, suosiolla.
Ps. 68: 6.
io. HERra on Kuningas ijankaikkisesti: si17. Wanhurstas on HERra kaikisa teisäns,
nun lumalas Zion sugusta sukuhun *, Halja laupias kaikisa töisänsä.
2 Mos. 15: 18.
leluja.'
jotka
hända
18. Läsnä on HERra kaikkia
P5.145: 13.
jotka
häntotudesi»
auxens huutawat; kaikkia
da auxens huutawat.
34 i»» 19.
Ps.pelkäwäiset
147. psalmi.
teke
mitä
hala- i propheta kehoitta kaikkia ihmisiä ylistämään
hända
19. Hän
jamat ; ja kuule heidän huutons ja autta
HVRraa. Erinomattain herättn hän Seuraheitä.
Ps.i°:i7.
kundaa Jumalalle kiitosta weisamaan.
20. HERra »varjele kaikkia jotka hända rat.i.Kiittäkät HERma, sillä meidän lumakastamat; ja hukutta kaikki jumalattomat.
latamme tiiltä on kallis asia*: se kiipuhuman
21. Minun suuni pitä
HERran tos ">
jakaunis.
on
suloinen
*Ps. 92:,. ,
ja
kaikki liha kunnioittakan hänen
kiitoxen;
2. HERm mkenda Jerusalemin; jakoko*
pyhää nimeensä, aina ja ijankaikkisesti
16.

*

.

.

*

-'

,

«.

hajotetut Israelille.
5 Mos. 3°: 4. '
3. Hän pamnda muretut sydämet; ja sito
*

146. psalmi.

lumalata tule alati kiittä. n. M pidä uskallettaman ihmisiin, waan Jumalaan; sillä
hän on woimallinen ja ijankaikkinen auttaja.
i. Halleluja!
i.
HERraa minun sieluni.
1.

heidän kipunsa.

P5.103:

Ps. 34:

19.

Pssi:,9.

Es. 6i: 1.
ja kutzu heitä kaikkia
luke
tähdet;
4. Hän
26.
Syr. 43: -,6,9.
nimeldänsä.
Es. 4°:
on
meidän
ja suuri
Suuri
HERmmme,
s.
Oiitä2. Minä kiitän HERma niinkauwan hänen
»voimansa; ja hänen wiisaudens. on
kiito- määrätöin.
kuin minä elän: ja minun
Ps. 139: 6.
6. HERm ojenda mdolliset*; ja jumalatxen weisan, niinkauwan tuin minä täällä olen.
tomat maahan paista f
Ps. 146: 3.
Ps. 24: 2. Ps. 104: 33. P5.145: 2.
11. 3. Alkar ustaldako päämiehiin: ihm,>
-Z-Luk. i: 52.
7. Wuoroin weisatkat HERralle kiitossasir he owar*, ei he woi miran aurra.
Ps. 62: I«. Ps. 118: 8, 9. Jer. 17.- 5. nalla; ja weisatkat meidän HERmllemme kan4. Sillä ihmisen hengi pitä erkaneman, ja delella.
taiwan pilwillä peittä, ja anda sahänen täyty maaxi tulla jällens*: silloin owat 8. Jokapäälle:
jokaruohot wuorilla taswatten
maan
kaikki hänen aiwoituxens hutas.
1 Mos. 3
Sam.
12:
7.
ta.
1?.
Ps. l°4 14. Ap. T. 14: 17.
apu
se,
jonga
Autuas
on
9. Jota elainden anda heidän ruokansa; ja
Jakobin Ju5.
mala on: jonga toiwo HERmsa hällen lu- Karnen pojille, jotta händä auxens huutawat.
Jer. 17: 7,
Job. 39:
Matth. 6: 26. Luk. 12: 24.
malasans on.
io. Ei hän mielisty hewoijcen wätewyteen ';
6. Jota taiwan ja maan, meren, ja kaikki
jotka niisä owat, tehnyt on*: joka totuden pi- eitä hänelle kelpa miehen sääriluut.
Ap. T. 14 15.
tä ijankaikkisesti.
*P5.33.'i7.
11. HERralle kelpawat ne jotka händä pelIlm. K. ,4:7.
Rrrr
käwät,
3.

*

*

.

-

:

,

*

«.

*

~

-

Psaltari.

682

käwät, ja jotka hänen laupiuteens ustalda-

jotka hänen

wat.

sanans toimittamat.

Job. ;7 ,2. Syr. 39 33n. 12. Rlista Jerusalem HGRraa: kiira -9. Wuoret ja kaikki kukkulat: hedelmälliset
puut jakaikki Sedripuut.
Zion sinun lumalatas.
porttis
Sillä
hän
io. Pedot, jakaikki eläimet: madot ja fiisal13.
wahwista sinun
wat; ja siuna sinusi» sinun lapses.
lvilliset linnut.
mwiäriis;
ja
11. Maan Kuningat ja kaikki Kansat: pääsaatta
rauhan
Hän
14.
sinun
pamhilla
ja kaikki Duomarit maan päällä.
sinua
nisuilla.
miehet
tze
12. Nuorukaiset ja neitzet, wanhat nuorten
15. Hän läheltä puhensa maan päälle: hänen sanans nopiasti juoxe.
kansa:
16. Hän anda lumen niinkuin willan hän
13. Kiittäkän HERran nime: sillä hänen
hajotta härmän niinkuin tuhwan.
ainoan nimens on korotettu *, ja hänen suuri kunnians ylitze maan ja taiwan.
Job. 37: 6. Syr. 43: 14.
San. l. ,z: 10. Es. 12: 4.
palat;
kuka
17. Hän heittä rakensi» niinkuin
pakkaisens
edes kestä?
hänen
14. Ia hän korotta sarwen Kansallensa *:
ja
sanansa,
ne:
kaikki
18. Hän läheltä
sula
hänen pyhcms kiittäkät, Israelin lapset.
hän
anda tuulensa puhalda, niin wedet juoxewat. Kansa joka händä lähin on, Halleluja!
19. Han ilmoirra Jakobille simansa, ja
*Ps. 132: 17.
Israelille saäryns ja öikeudensa.
149. psalmi.
20. Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille*;
1 Seurakunnan tule kiittä Jumalata hänen
eikä he tiedä hänen oikeuttansa, Halleluja!
hywydens edestä, n. Erinomattain woiton edes5 Mos. 4:7,8.
tä, hengellisten »vihollisten yliye.
-

-

:

*

*

Psalmi.

Halleluja!
148.
Rehoitetan HVRraa kiittämään, l. Aaikkl I. «Weisatkat HERralle usi weisu ': pyhäin
hengelliset ja hengettömät luondokappalet taiseurakunnan pitä händä kiittämän.

wasa

n Raikki seka järjettömät, että järjelliset
luondokappalet maan päällä.

'P5.96: 1.
lapset
Iloitkan Israel tekiasims: Zionin
,°o.- z.
Halleluja!
riemuitkan Kuningastansi».
Ps.
l.i.Niittätät HERma taiwaista; kiittäkät
3. Heidän pitä dantzis hänen nimens kiittämän*, harpuilla ja kandeleilla pitä heidän soitchmM-torteudesa. Luk. 2: 14.
taman, s
2. Kiittäkät
2 Sam. 6: 14.
Ps. 87: 7.
kiittäkät händä kaikki hänen sotawätensä.
-x 2 Mos. 15: 2°. Ps. 68: 26. Ps. 81: 3» 4.
Ps. ioz: s,. Luk. 2: ,3.
4. Sillä HERra ratasta Kansaansa: hän
3. Kiittäkät händä Auringo ja Kuu: kiittä- kunnioitta nöyriä autudella.
.

2.

*

händä taitti kirktat tähdet.
4. Kiittäkät händä te taiwasten taiwat

5. Pyhät pitä

kät

ja tämän

iloitzeman

kunnialla; ja kiit-

heidän wuoteisansi».
Heidän suusans pitä Jumalan ylistys
1 Mos. 1: 7.
oleman; ja taxiteräiset miekat" heidän käsiEph. 6: 17. Ebr. 4: 12.
5. Heidän pitä HERran nime kiittämän; sänsä.
ja
ne
tulit.
Ps. 33' 6:9.
Jim. K. 1: 16.
sillä han kästi
luoduxi
6. Hän ylös pitä ne aina ja ijankaikkisesti:
7. Jostamaan pakanoille, ja mngaisemaan
hän asetta heitä, ettei heidän toisin käymän Kansoja.
;

wedet jotka taiwasten päällä owat.

'

11. 6.

'

pidäis.

11. 7.

Job. 14:

5.

Jer. 33:

walaskalat

ja kaikki sywydet.

8.

25.

Kiittäkät HERma maanpäällä,

te

Jer. 3,: 35.
8. Tulija mket, lumi ja sumu: tuulispää,

siin
'

,

Kuningaitans sitomaan' kahleiHeidän
ja heidän jalombiansi» mutatahleisiin. f

-s Es 41: 15. Mik. 4: 13.
iB.- i«.
Ia tekemään heille kirjoitetun oikeuden:

Matth.
9.

tämä
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683

tämä kunnia pitä kaikille hänen pyhillens ole- tekoinsa tähden kiittäkät händä ylönpaldisen
suurudens tähden,
man, Halleluja!
3. Kiittäkät händä Basunilla: kiittäkät
händä Psaltarilla ja kandeleilla.
150. psalmi.
4. Kiittäkät händä harpuilla ja dantzilla:
edespannan HERran Riitoren l.
Päätöxeri
kiittäkät händä harpun kielillä ja huiluilla.
l>. Syy.
m
iv.
:

Muoto.

paikka.

1.

1.

2

Halleluja!

HERma hänen pyhäsänsä*: tiitGiittäkät
tätät hällda hänen wätewydens awaru-

desa.

11.

"

2.

Es.

6:

Mos. 15:

2«.

1

Ps

Sam. iz :

6.

Ps.

68: 26.

14?: 3.

5. Kittäkät händä kilisewillä Symbaleilla
kiittäkät händä kumisemilla Symbaleilla.
IV. 6. R,aikki joilla hengi

~

Kiittäkät händä hänen »voimallisten HERra

Psaltarin

,

Halleluja '.

:

on, kiirräkän

Ilm. K. 5:

13,

«.

loppu.

Salomon Sananlastut
Salomon Kirjain Esipuhe.

ni»nitetän Salomon „in»ellä: ensimmäinen on »»roverKia, ft on, Sananlaskut; jota taitan oitei»
lutzulta, hywäin tapain tirjaxi: Sillä siinä hän opetta kaunisti elämään sekä Jumalan että ihmisten edeKausaa Isällisesii Jumalan lästyjin totuutta, toisinans hauluttele,
sä. Ia erinomaisesti pyytä hän nuortajluualisille
andain
tietä:
hywin tapahtu, ja taas, kuinga kowin pahat rangaista»».
waat»,
kninga
toisinans
mailman j«
Sillä nuori mäki on itzestäns hembiämbi kaikkeen pahuteen, omat myös
ja
ymmärtämään
ylön
pahoja
tapoja
ja
ja
petosta
mielkautta
heikot
seisomaan
Perkelen
kaikkinaisia pahennueikä moi hallita itzeensä. Waan jos ei heitä hywin kasmateta ja opeteta, niin he turmella»», enxia mastan;
nenkuin joku luulekan: sentähden tarmitzemat he hywiä opettaita ja hallitzioita, jotka heitä neumowat, kurittawat, rangaisewat, nuhtelemat ja Jumalan pelkoon ja Lakiin alati totuuttamat, mastoin Perkelen, »nailman ja lihan pahaa haukutusta; niinkuin Salomo tasa kirjasi» kaikella ahkerudellarunsasti teke. Ia asetta ha«
nen oppins sananlastuihin, että kukin sitä nopemin sen käsitäis ja pareminin muistosans pidäis: niin että jokainen ihminen, kuin tahto hurstaxi tulla, pidäis tämän kirjan jokapäimäisnäKäsikirjanans ja Rukouskirjanallsa: sitä alati lukis, ja elämäänsä siinä katzelis.
Sillä jombikumbi tie hänen edesäns-on, taikka hän anda Isäns itzeens kuritta, eli Bömelin rangaista.
Ia se olis hywä, että nuorelle mäelle aina muistutettaisin, että heillä olis wahwa tieto siitä, että heidän täyty kärsiä, taikka Isäns witzaa, «li Bömelin miekkaa: niinkuin Salomo tasa kirjas aina uhka uppiniskaisille
kuolemata. Sillä ei taida muutoin tapahtua, ettei Jumala heitä rangaise. Niinkuin aina näky, kuinqa i!»-mellisesti tottelemattomat, tylyt ja pahan juoniset hukkuivat, ja miimein Bömelin kasiin joutumat, kosta he
»vähemmin usiomat ja suruttomasti elämät. Tämän todistamat julkisesti. Hirsipuut, Rattat ja muut mestaus
paikat Kaupungein teiden mieresä, jotka Jumala mailinalliselda Esimaltalda, on andanut siihen panna, kaikille pelmoxi, jotka e» salli heitäns Jumalan sanalla neumotta, ja ei ole manhemmillensa kuuliaiset.
Sentähden kutzu Salomo täft kirjasansa kaikki hulluxi, jotta Jumalan kästyn katzowat ylön. Mutta ne
taitamaxi, jotka niistä tottelemat. Eikä puhu ainoastans nuorukaisista, jotka hän kuitengin erinomaisesti o«
aikoinut opetta, mutta kaikista säädyistä, ylimmäisistä niinkuin alimmaisistakin. Silla niinkuin nuorella »väellä on heidän mirhensä mastoin Jumalan Lakia: niin on myös muilla säädyillä heidän mirhensä, jotka omat
paljo pahemmat tuin nuorten. Niinkuin sananlastus sanotan: jota wanhembi sitä pahembi. Ilen»: Ei wan»
muuta pahutta muisa korkiammisa säädyisä olis, kuin ahneus, ylpeys, wiha,
hus estä hullutta. Ia
main», »c. niin on tämä wirhi aina kyllä paha, että he tahtomat olla musat ja taitamat niisä, joihin ei heidän mitan tulis. Ia jokainen on nopia tekemään niitä, kuin heildä on kieltty, ja unhohtamaan mitä heille
on kästetty. Joka on hengellises mirafa, on olemanansa taitama mailmallisisa. Ia taas: joka mailmallises
mirafa on, ei ole mähembatä tietHmänänsä, kuinga hengellinen wirka hallita». Senkaltaisia tyhmiä owat

Rrrr

2

.

kaikki

684

Salomon

i.

Luk.

kaikki maakunnat, kaikki Kaupungit ja kaikki huonet täynäns: joita tasa kirjasa sangen paljo nuhdellan: j«
sangen ahkerasti neumotan, että itzekukin ottais Mirastansa waarin, ja jota käsketty <m, ustollisesti toimitais
ja tekis. Eikä ole mitan parembata kliin kuuliaisus se on että kuki» otta waarin siitä kuin hänelle uskottu
ja käsketty on tehdä. Senkaltaiset kutzutan taitamani: maan tottelemattomat hulluri, maikka ei he sila mielelläns kuulla eli niin kntzutta tahdo.
Toinen Kirja kutzutan K°>«l«K, jonga me kntzumme Saarnajax», ja on Lohdutus Kirja: sillä kosta ihminen sen ensimmäisen kirjan opin jälken elä kuuliaisudesa, ja otta waarin ustotusia Mirastansa, silloin asetta
itzens sitä mastan Perkele, mailma ja hänen oma lihansa himo niin komin, että «hmmen mäsy ja snuttu säätyyns, jakatu kaikkia mitä hän tehnyt ja alkanut on. Sillä kosta ei se menesty hänen mielens jällen, niin
ja työ, suuttumus ja kärsimattömys, niin että ihminen hellittä kätens ja jalkansa, jättä työns,
nouse waiwa
ja ei woi enä mirkans töitä tehdä. Sillä kosta ei Perkele taida oikialda puolelda tictämättömyden, halun ja
pilaisuden kautta estä kuuliaisudesta; niin hän tahlo estä wasemmalda puolelda, waiwan ja »vastoinkäymisen
lautta. Niinkuin Salomo ensimmäises kirjasa neuwo kuuliaisilleen: senkaltaista hekumata ja hembeyttä wastan:
niin hän täsä kirjas opetta oleman kärsimällisin ja lujan kuuliaisudesa, mastoin suuttumusta ja maimoja, etta
kuoleman helke, ilolla ja rauhalla. Ia jota ei hän taida estä «li muutoin asetta, pitä silhän aina odotaismennä,
kyllä se toiste palkita», »c.
lans andaman
Kolmas Kirja kutzutan Weisuxi, josa Salomo kiitta lumalata kuuliaisuden edestä, niinkuin Jumala,»
lahjan edestä; sillä josa huonesa Jumala ei itze hallitze ja mallitze, silloin ei yhdesakän fäädys ole rauhaa eli
luuliaisutta. Waan kusa kuuliaisus ja hywä hallitus on, siinä Jumala asu, suuta anda ja hala rakasta morsiandans hänen sanallansa, ja se on hänen suuta andamisensa. Kosta siis josakusa maakunnas eli huonesa hywin käy eli menesty, lahden edellisen kirjan jällen (niin paljo knin mahdollinen on) siinä myös tämä Kolmas
Kirja meisattakon, kiittäin ja kunnioitta»»» lumalata, joka ei ainoastans meille ole senkaltaista opettanut,
mutta myös on itze tehnyt. AMEN!
,

,

8. Poikani, tuule Isäs kuritusta; ja älä
i.
hyljä äitis kästyä.
l. 6:20. l. 19: 2°.
i. Sananlaskuin esipuhe wiisauden käsittämiSillä
on
sinun pääs päällä otollinen
9.
ja hyödytyxestä. 11. waroitus pahain kansestä
käädyt
ja
kaunistus,
sinun kaulasas.
sakäymistä karttaman, m wiisauden neuwo,
l. 4: 9. l. ,5.- il.
käändymyreen: tyhmäin rangaistus, ja tottele11. iQ. Poikani, jos pahanjuoniset sinua hauwaisten onni.
kuttelewat, niin älä heihin suostu, l. ,6: ,9.
1. Salomon, Dawidin pojan, IsraelinKukäy meidän

Luku.

se

ningan

11.

sananlastut.

Jos he sanowat:

kansamme:

me »vajymme werta, ja »viritämme pauloja
2. Oppia wiisautta ja kuritusta: ymnuhtettoman eteen ilman syytä.
märtä tiedon puhetta.
12. Me nielemme hänen, niinkuin helwetti
neuwoa,
3. Wastan otta ymmärryxen
; ja
eläwäldä
hurstan niinkuin hautaan pudowanhurstautta, oikeutta ja siweyttä.
*

*

tamme.

l. 14: 15.

4.

Että tyhmät wiisaxi tulisit:

5.

Jota lviisas on,

set taidon ja ymmärryxen.saisit.

se

ja nuorukai-

tuultan, että

13. Me löydämme taikellaista kallista tawama; ja täytämme meidän huonemme saalista.

14. Koettele meidän kansamme (»): »neillä
hän kaikilla
pitä yxi kukkaro oleman.
se

tulis: ja joka toimellincn on,

wiisammaxi
(2) Ebr. sinä saat arpas heittä meidän keskellämme.
ottakon neuwon.
15. Poikan, älä »vaella heidän kansans.es6. Että hän ymmärräis sananlastut ja niiden selityxen: »viisasten opin ja heidän tapau- tä jaltas heidän rettildänsä.
16. Sillä heidän jalkansa juoxewat pahuxensa.
»verta »vuodatta7. HERran pelto on wiisauden alku *: tyh- teen; ja he kiiruhtamat itzens
maan.
Es. 59:7. Nom. 3:15.
mät hyljäwät wiisauden ja opin.
17. Sillä turhaan werkot wiritetän linduin
Job. 28: ,8. Ps. >i>: io. San. l. 9: 10.
Syr. 1: 16, 17.
silmäin edesä.
18. Itze
*

I. 2.

Sananlastut.

Luk.
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warjele pahalda tieldä ja haurellisesta himosta,
18. Itze he myös wäjywät toinen toisensa m.
Osotetan hywille hywin ja pahoilla pahoin
werta; ja petoxella seisowat toinen loisens henkäywän.
gen perään.
19. Niin kaikki ahnet tekemät, ja ahneus on I. poikani, jos sinä otat minun puheni, ja
l. 4:
minun kästyni kätket, 1.
i.
isännillensä surmaxi.
,:

m. 20. Wiisaus

la änens ilmoitta,
«i.

ulkona walitta, jakaduill. «:i,,c.

Kansan edes portisa, ja tuotHän huuta
Kaupungisa,

edes
sanans
Kuinga kauwan

sanoden:
22.
te tyhmät tahdotta olla taitamattomat ja pilkkakirwet rakasta nauroa? ja te hullut wihata opetusta?
23. Käändäkät itzenne minun kurituxeni puota

leen: katzo, minä tuon teille minun hengeni edes, ja ilmoitan teille minun sanani.
24. Että minä kutzuin teitä, ja te estellitte
teitänne: minä kokotin käteni, ja ei yxikän ottanut siitä »vaaria.
Es. 65:,. 1.66:4.

Jer. 7:

1;.

».

2. Niin anna korwas kuulla »viisautta, ja
taiwuta sydämes ymmärryxeen.
3. Sillä jos sinä ymmärystä ahkerasti halajat, ja rukoilet taitoa.
lak. 1: 5.
; japyöhopia
niinkuin
4. Jos sinä sitä etzit
rit sen perään niinkuin tawaran.
5. Niin sinä ymmärrät HERran pelwon,
ja HERran tunnon löydät.
6. Sillä HERra anda wiisauden, ja hänen suustansa tule taito ja ymmärrys.
Job. ,2: 8
7. Hän anda toimellisten hywin käydä; ja
suojele niitä jotka »viattomasti waeldawat.
8. Warjele hurstat, ja holho pyhäinsä retket.
Ps.i: 6.
Silloin
sinä ymmärrät wanhmstauden ja
9.
duomion, oikeuden ja kaiken hywän tien.
11. io. Jos wiisaus sinun sydämees tule, ja
taito on sinulle kelwollinen.
ii. Niin hywä neuwo sinun warjele, ja ymmärrys kätke sinun.
12. Tembamaan sinun pois pahalda tieldä,
ja niiden seurasta, jotka toimettomia puhuwat:
13- Ia hyljäwät oikian tien, ja waeldawat
pimeitä retkiä.
*

'

25. Te hyljäisitte kaiken minun neuwoni; ja
ette tahtonet minun kuritustani
26. Niin minä myös nauran teidän wahingotanne; ja pilkkan teitä, kosia teidän päällenne tule se jota te pelkätte.
Ps. 2: 4.
Ps. ,7: '~ Ps 5?: ?. San. l. ;: ,4.
27. Kosta se tule jota te pelkätte niinkuin
raju ilma, ja tuffa niinkuin tulispää: kosia
teidän päällenne tule ahdistus ja waiwa.
28. Silloin he minua auxens huutamat, ja
en minä kuule heitä: warhain he etziwät minua,
ja ei löydä minua. Job. 27: 9.
Jer. n n.
14. Jotka iloitzewat pahoista töistänsä,
l. 14: 12.
8:
18.
Mlk.
,:
'?.
Hes.
4. Zak. 7
riemuitzewat pahoisa menoisans.
opetusta,
ja
Että
ottanet
ei
15. Joiden tiet owat wastahakoiset, ja retket
29.
he »vihaisit
ja häpiälliset.
wäärät
pelkoa.
wastan HERran
:

:

:

30. Eikä tytynet minun neuwooni; mutta
laitit kaiken munln kurituxeni.
31. Niin pitä heidän syömän tiensä hedelmästä ; ja neuwostansa rawituxi tuleman.
32. Sillä tyhmäin himo tappa heidän, ja
hulluin onni kadotta heidän.
tur33. Mutta joka minua kuule, hän
wallisest, ja ei mitan pahaa pelkä.
Ps. 112: l zc.

asu

,

Luku.

16. Ettet sinä rybtyis wieraseen.waimoon joka ei sinun ole, joka suloisilla sanoilla puhuttele.
«7: l-

-1- Ia hyljä hänen nuorudens johdattajan, ja
unhotta Jumalansa liiton.
18. Sillä hänen huonensakallistu kuolemaan,
ja hänen
19.

askelensa kadotettuni tygö. l. 5: 5.
Jokainen kuin menejoudu.
hänen tygöns, ei

palaja, eikä elämän tielle
20.

Ettäs waellaisit hywää tietä, ja pitäisit

hurstasten tiet.
m. 21. Sillä wanhurstat asuwat maasi», ja
hyödyttäwäistä
i. Neuwotan sitä oikiata ja
eyimään.
wagat
v.
Opetetan,
että
siinä pysywät. Ps. ,7.9,«- Matth 5.- s.
wiisaus
wiisautta
Rrrr 3
22. Mutta
2
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Salomon
n 3. Luk.
22. Mutta jumalattomat hukuteta» maasta; nen wermans mitan
toiwotta taita.
ja ylönkatzojat siitä teloitetan.
Matth.,,.- 45, 46.
Job. 18: 17. Sam. l. 10: 7,
16. Pitkä ikä on hänen oikialla kädellänsä;
rikkaus ja kunnia hänen wasemmallansa.
3. Luku.
l. 8:18, 35. 1.9:
;<,.

i,.

Salomo neuwo noudattamaan wiisautta ja
HERran peltoa, jota myötans tuo hyödytvxen.
m.
>i. Mstä wiisauden noudattaitten onne.
Rielda armottomudesta, ja pahain waarallisesi.

ta
l.

seurasta.

soitan, älä unhohda minun Lakiani';
V mutta sinun sydämes pitäkön minun käskyni.
*sMos. 8:1. 1.,°: 16.
2. Sillä ne saattamat sinulle pitkän ijän,

hywät wuodet ja rauhan.
3. Armo ja totuus ei sinua pidä hyljämän:
ripusta ne kaulaas, ja kirjoita sydämes taul. 7: 3.
luun,
l. 6: ii.
4. Niins löydät armon ja hywän toimen,
Jumalan ja ihmisten edesä.
5. Luota itzes HERraan kaikesta sydämestäs ; ja älä luota sinun ymmärryxees.
1 Aika K. 28: 9.
San. l. 22: 19.
6. Mutta ajattele händä kaikisa teisäs, niin
hän suM oikein johdatta.
7. Älä ole wiisas mielestäs*; waan pelkä
*l. 28: 26.
HERraa, ja wäldä pahaa.

17. Hänen liens owat iloiset, ja kaikki hänen astelens rauha.
18. Hän on elämän puu* niille jotka häneen
rupewat; ja autuat owat ne jotka hänen pitämät.
»j. 11.- ,c>.
19. Sillä HERm on wiisaudella maan perustanut, ja taiwat toimella walmistanut.
Jer. ic>: 12. 1.51.15.
2c>. Hänen wiisaudesans owat sywydet eroitetut, ja pillvet pisaroihewat kasten.
21. Poikani, älä salli näitä
silmistäs tulla
pois, niins tulet onnellisexi ja wiisaxi.
22. Se on sinun sielus elämä'; ja
sinun
(2) on otollinen.
loh. 17: ~
(a)Ebr. kaulas.
23. Silloin sinä murhetoinna waellat teisäs;
ettes jalkaas luokka.
24. Et sinä pelkä maata panduas, mutta
matat; ja sinun unes on sinulle makia.

suus

'

P5.4.'9.

P5.91.-5.

Ettei sinun tarwita pelkämään äkillistä
hirmua; eitä jumalattomain häwitystä, kosta
16.
Es. 5: 21. Rom.
tule.
Ps.il,: 7, 8.
8. Sillä se on sinun nawalles terwellinen ; ja
26. Sillä HERra on sinun lohdutuxes, hän
wirwotta sinun luus.
9. Kunnioita HERma tawamstas, ja kai- »varjele sinun jalkas, ettei sitä saawuteta.
l, 18: io.
2 Mos. 2;: 19.
kesta wuoden tulos esikoisista.
111.
Ala
27.
estele tarwitzewalle hywää tehdä,
5 Mos. 26: i. Tob. 4: 7. Syr. 4: i. Luk. 14: 13.
jos
on
täytetän
io. Niin sinun riihes
sinulla wam, ettas sen tehdä taidat.
ylitze.
28.
Ala sano ystälvälles: mene ja tule jäl.
sinun wiinatuurnas »vuota
älä
lens,
hylja;
11. Poikan,
huomena minä sinulle annan; kosta siHERran kuritusta
ja älä ole karsimatoin kosta hän sinua rangaise. nulla on.
5 Mos. 24:14.
Job. 5: 17. Ebr. 12: 5. Ilm. K. 3: 19.
29. Ala pyydä sinun ystälväs wahingota; jo12. Silla jota HERm rakasta sitä hän ranka hylväsä toitvos asu sinun tykönäs.
gaise, ja on hänelle otollinen niinkuin poika
30. Ala tenengän kansa toru ilman syytä;
l 13: -4.
jos ei hän mitan pahaa sinulle tehnyt.
Isällensä.
11.13. Autuas on se ihminen joka wiisauden
zi. Ala kiiwoittele »väärää miestä; ja älä
löytä, ja se ihminen joka ymmärryxen käsittä. noudata hänenrettiänsä.
Ps. 1:
parembi
kaupita
on
Sillä
tuin
San.
l.
händä
l.
,4,
14.
1:15.
4:
15.
kaupita hopiata: ja hänen hedelmäns on pa32. Sillä pahaneltiset owat HERralle kaurembi kuin kulda.
Job. ,8: 15.
histus; mutta hänen salaisudcns? on hurstasSan.!. z: io, n.
l. 16: 16.
tM tykönä.
*P5.25:i4.
15. Hän. on kaUimbi tuin pärlyt', M ha33- IU«:

25.

se

*

*

~

z.

4. 5- Luk.

on HERran kizz. Jumalattoman huonesa
maja

rous; mutta

wanhurstan

687

Sananlastut.
siunatan.

älä astu pahain tielle.

San. l. 1:15.

se

Ps.

1: 1.

l. 1:

;i.

15- lätä pois, ja älä käy siinä: karta sii34. Hän pilkka' pilkkaita; mutta nöyrille
armon,
ja mene ohitzen.
tä,
>;.
anda
?,7:
hän
Ps 55:
f Ps.
16. Sillä ei he maka, jollei he ole pahoin
San. 1.1:26. -f Es. 66:,. i Pet. 5:5. lak. 4:'".
35. Miisat kunnian perimät; mutta tyhmät tehnet; eikä lewä, jollei he ole wahingota teh'

häpiän saamat.

4.

net.
17.

Huku.

Salomo opetta esimerkillänsä, wanhemmitneuwosta waaria ottamaan, n N?aroi pahain kansakäymisestä, ja ylistä hurstasten retkiä,
m. Räste sydändä, suuta, silmiä ja jalkoja war1.

ten

tioiyemaan; ettem me ajatuxilla, puheilla ja

Ps. Z6 5.
Sillä he syömät jumalattomuden lei:

pää; ja juomat wääryden wiinaa.
18. Mutta wanhurstasten ntki paista niinkuin walkeus; käy eoes, ja »valista haman
isoin päiwään asti.
19. Mutta jumalattomain tie on niinkuin
pimeys ; ja ei he tiedä kusi» he langewat.
20. Poikani, ota waari minun sanoistani;
ja kallista korwas minun puheisiini.
21. Ala niitä anna tulla pois silmistäs: pidä ne sydämesäs.
22. Sillä ne owat niiden elämä, jotka niitä
owat löytänet; ja owat terwelliset koko heidän
ruumillensa.
m. 23. Warjele sydämes kaikella ahkerudella; sillä siitä elämä tule.
24. Pane pois sinuldas paha suu ; ja määrät huulet anna olla sinustas kaukana.
25. Katzokon sinun silmäs oikein eteensä; ja
sinun silmas laudat olkon oikiat edesäs.
26. Koettele jalkais astelet; niin kaikki sinun ties, wahwistuwat.
27. Ala poikke oikialle eli »vasemmalle puolelle*: temma sinun jalkas pois pahudesta.
Es. z°: 21.

töillä syndiä tekisi.
I. Ouulkat minun lapseni teidän Isänne kuri">
tusta '. ja ottakat waari, oppiaxenne
ja wiisammaxi tullaxenne. 'l.i: 8. l. i, i.
2. Sillä minä annan teille hywän opetuxen:
älkät hyliätkö minun Lakiani.
3. Sillä minä olin Isäni poika, hoikka ja ainoa äitinäni.
4. Ia hän opetti' minua, ja sanoi minulle:
anna sydämes otta minun sanani wastan: pidä minun käsiyni niins elä saat. >>" 5
I Aika K. 28: 9.
wiisaus,
Osia
5.
osta ymmärrys: älä unohda, älä myös poikke minun puheitani.
6. Ala händä hyljä, niin hän sinun kätke:
rakasta händä, niin hän sinua warjele.
7. Sillä wiisauden alku on, osta »viisautta;
za kaikella saadulla osta taitoa.
8. Pidä händä korkias kunniasi», niin hän
5. Luku.
sinua korotta; ja saatta kunniaan', jos sinä
1
2:
i. Huoruden rvahingollisuopetus
;o.
Sam.
wiisauden
hända rakastat.
il
2lwio-rakl-'auden
pääs
jalosti
ja
desta.
oitiasta käytsxestä ja
kaunista, kun9. Hän sinun
-.

,

*

'

'

suloisudesta. m. Haurellisuden rangaistmesta.
nioitta sinua ihanalla Kruunulla. l.i: 3.
10. Kuule siis minun poikani, ja ota minun hoikan, ota waari minun wiisaudestani talpuhem; niin ikäs wuotta on monda.
lista torwas minun oppiini, l. 2.- 1, 2.
2. Ettäs pidäisit hywän neuwon; ja sinun
11. Minä johdatan sinua wiisauden tielle, ja
huules pitäis toimm.
saatan sinua käymään oikialla retkellä.
1. 3. Sillä porton
12. Niin että koffas »vaellat, ei sinun käyhuulet owat niinkuin
mises ole ahdas ; jakostas juoxet, niin et sinä mesileipä; ja hänen kitansa liukkambi tuin
:

c»

toukka sinuas.

Pidä kuritus, älä hyljä händä: kätke
on sinun «lämäs.
händä sillä hän
mene jumalattomain astelille; ja
13.

;

11.14. Ala

öljy.

Ps.

55:22.

San. l.

6: 24.

(2) Ebr. wieran waimon.

4- Mlltta wiimeiseldä tarwas kuin toir»:o-ho, ja teräwä tuin taxi teminen miekka.
5.

Hänen
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5. Hänen jalkansa menewät alas kuolemaan ; ja hänen astelens joutuwat helwettiin.
l.

6.

5. 6.

Salvmon
«:

18.

l. 7: 27.

Ei hän käy kohdastans elämän tiellä:

Opetus

i.

Luk.

6. Luku.
Takaamisen waarallisudesta. n.

L.aistuden wabingoUisudesta.
käytöxistä ja rangaistuxesta.

m pahanelkisten

iv.

Seiyämän kau-

wian karta»nisesta. v. wanhemhuikendelewaiset owat hänen astumisens, niin histawaisen
kunnioittamisejja.
bain
vi.
wahin
ettei hän tiedä kunga hän mene.
gosta.
lapseni,
nyt
mmua minun
7. Niin kuulkat
i. poikani, jos sinä takat lähimmäises; niins
ja älkät poiketko minun puheistmii.
ja
hänestä;
ties
olet kiinnittänyt kätes muukalaiseen.
kaukana
8. Olkon sinun
älä lähesty hänen huonens owe.
I.
l. 17: 18. l. 20: 16. I. 22: 26.
15.
ja
muukalaisille,
andais
2.
Sinun
kunniakas
sanoisas olet sinä paulaan istu9. Ettes
olet
julmille.
nut
sinä
saawutettu puheisas.
»vuosias
10. Ettei muukalaisetrawitaisi sinunH>aras3. Tee siis poikani näin: pelasta sinus; sillä sinä olet tullut lähimmäises käsiin: joudu,
tas, ja sinun työs olis toisen Huonesa.
nöyrytä itzes ja »vaadi lahimmäistäs.
ii. Ia sinä wiimen huokaisit, kostas elämäs ja hywydes tuhlannut olet. Syr. 19:;.
4. Ala anna silmilles unda, eitä silmälautais torkkua.
12. Ia sanoisit: woi! kuinga minä olen »vihannut hywää neuwoa? ja minun sydämeni 5. Kirwota sinus niinkuin metzäwuohi pois
käsistä: niinkuin lindu pyytäjäns käsistä
on hyljännyt kurituxen?
engä
opettajani
ändä;
en
ole kuullut
Ps. "4: 7.
13. Ia
11. 6. Mene laista mypriäisen tygö: katzo
kallistanut korwaani opettajani puoleen ?
Job. 12.- 7.
14. Minä olen lähes kaikkeen pahuteen jou- hänen menoansa, ja ope.
ei
teetyhtän
Waikka
tunut, kaiken Kansan ja seurakunnan kestellä.
hallitziata,
hänellä
7.
ja
ja
kaiwostas,
täjätä,
wettä
mitä
ole.
lähtesisändää
11.15. Juo
täs wuota.
8. Kuitengin malmista hän elatuxensa su16. Anna luondolähtes wuota ulos, ja we- wella; jakotoo ruokans elon aikana.
l, 30: 25.
siojas kujille.
pidä
yxinäs;
yxikän
ja
ne
ei
muu9. Kuinga kauwans laista makat? kostas
17. Mutta
il:,

:

kalainen sinun kansas.
nouset unesta?
10. Mata wielä wähä, ota wielä unda pää18. Sinun kaiwos olkon siunattu, ja iloitze
Ma!.
2:
nuoruves
14.
häs: laste kätes wähä yhteen, ettäs wielä le»vaimosta.
sinun
hirwi,
naaras
on
niinkuin
wätä woisit.
l. ,4 33, 34suloinen
19. Se
ja otollinen niinkuin metzäwuohi; hänen rak11. Niin töyhys akista tule päälles' niinkuin
kaudens sinua aina rawitkon; ja iloita sinuas matkamies, ja waiwaisus niinkuin »varustettu
l. 2c>: i).
Mies.
aina hänen rakkaudestans.
m. 20. Poikani, mixis annat muukalaisen m. 12. Jumalaloin ihminen, »vahingollinen
mies, kaivele suunsa wäärydellä.
sinuas pettä, ja halajat wierasta syliä?
Syr. 9: 11, 12.
13- Iste silmää', nyhtä jallvoillans, kokotl.,»: I°.
21. Silla HENran edes owat kaikkein ihtele sormillansa.
tiet;
Wäärys
ja
on hänen spdämesäns, ja aihän tutki kaikki heidän astelenmisten
14.
l.
16:
pahaa:
17. koi
In.
si». Job. 24: 21. San 15:
hän saatta riidat matkaan.
l. 12: 19.
Ebr. 4: iz.
15. Sentähden tule pikaisesti hänen kadotu22. Jumalattoman wäärys käsittä hänen ; xensa; ja hän akista muserretan rikki,niin ettei
ja hänen syndinsä paulat ottawat hänen kiinni. hänellä yhtän parannusta ole.
iv. 16. Kuusi on joita HERm wiha, ja seiPs. 9: 17. San. l. n:6.
pitä
ettei
knoleman,
cv»da«
hän
kauhistu hänen sielunsa.
Hänen
tzemätäPlpiät
silmät', petollinen kieli f, kädet
nut opetta ihiöns ; ja hänen suuresi» tyhmyde17jotka
sansa tule hän petttpxi.
-

*

*

;.

'

6. 7.

Luk.

Sananlastut.
Haurellisen naisen irstaisus
wäisen nuorukaisen surma.

jotta wuodattawat wiqtoinya »verta.
*

l. 16.- 5.

-f- l.
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il.

I2:«.

,

ja hänen mieldy
m. »Varoitus

sen-

portonaista kartamaan.
18. Sydän jota Vahingollisia ajattele, ja- kaldaista
1.
nopsat
pahmeen juoxemaan
hoikan, kalke minun sanani, japidä tykölat jotka owat
näs minun käffyni.
19. Wäärä todistaja, joka »valheita tuot»veljesten
2.
ja
walille.
Ota waari minun kästyistäni, niins elä
jota saatta riidan
ta;
ja minun Laistani, niinkuin silmäs terässaat;
kästyt;
ja
älä
pidä
V. 20. Poikani,
Isäs
—

se

Mja äitis.Lakia.

1.1: 5.

,

.

21. Sido ne alati yhteen sydames päälle, ja
l. 3: 3. >. 1<7».3.1,
lipusta ne taulaas.,
22. Kostas waellat, niin ne johdattamat sinua: kostas leivät, niin he warjelewat sinua:
kostas herat, niin he puhuttelewat sinua.
,Mos6: 7.
Ps.'-5..',/
'^
23. Sillä kästy on yiintuin tyntila, ja Laki
niinkuin walkeus*, ja, opin kuritus on elämän
tie.
Ps. 19 :9- Ps.'i9:ios.
VI. 24. Ettäs warjellaisin pahasta wuimosta,
,

.

*

ja muukalaisen
l.

makiasta kielestä.
2:

l. 5:3.

16.

tä.

Ps.i7.-8.

Sido ne sormiis ", kirjoita ne sydämes
tauluun, f
'2 Mos. 1;: 16. f 5 Mos. 6: 8
l. II 18. San. l. ;: ;.
4- Sano.wilsaudelle.: sinä olet minun sisareni :ja kutzu toimi ystäwäxes.
11. 5. Että hän sinua warjelis
muukalaisesta
waimosta, ja »vierasta, jonga sanat siljat o3.

:

,

»vat.
l. 2: 16. l. 5:
6. Sillä minä kurkistelin
ta läpi häkin.

huoneni akkunas-

7. Ia näin tyhmän nuorukaisen taitamatja äkkäisin hänen poikain joutomain

seasa

,

;.

,

25. Hlä himoitze sydämesäs hänen kauneut- kosi».
8. Joka käweli kaluilla hänen nurkkainsa
tans, ettes wietelläisi hänen silmäins kiilosta.
26. Sillä porto saWa seiwäldä pois; mut- taaitze; ja asteli sitä tietä, joka meni hänen
l. 5: 8.
ta a»vio waimo saatta kännin elämän.
huoneseensa.
kosta päiwä ehtolla oli, ja
27. Taitako jotu katte tulenpoweenfa, ettjo yö ja pimiä tuli.
ei hänen waattensa pala ?
loh. z 20.
joku
ic>. lakatzo, händä kohtais waimo, porton
käwella,
päällä
hiilden
28. Eli taitako
»vaatteilla, kawala.
>
ettei hän jalkojansa polda?
tapahtu.,
joka.lahimma,sens
11. Tuima ja hillimätöin
jonga jalat ei py29. Niin sen
mngaisemata
synet
se,pääse
«i
huonesans.
waimoa lähelldele:
12. Nyt on hän ulkona, nyt kaluilla, ja wäjoka häneen .ryhty.
,
30. Ei se ote markalle niin suuri häpia, jos jy joka nurkasa.
Hän otti Känen kiinni, ja suuta andoi
hgn wSast^hsngeDsipitexi,,kosta nälkä on.
'31. Jos hän käsitetä», anda häs» sen seitze-, hanen ja sanoi hapemätä
saä14. Minä olen tehnyt kiitosuhrin, ja olen täman kertaisesti Mens kaiken
:

:

/

:

,

'

dl!M

>'-'
0.'.5o.'.5kansa,

«'^

Mutta zoka waimon
huoruteek
se on tyhmä: ja. joka.sielunsa kadotta
;.
tahto, st.min teke.
hapiä
ja
tule hänen päällen-,
Rangaistlls
33.
l)älpäistyxens
pyhitä pojs.
ja
ei
sä;
Sillä
tuwaus ei
wihaM
miehen
34.
päilväna.
händä
koston
n
hän Mstä
35. Ei hän lukua pidä sowittajastä; eikä ota
lahjoja, waikkas paljo annaisit.
32.

lange,

-

:

I.

7. tutu.
wiisauden muistutus waarin ottamiseen.

näpänä täytanyt lupauxeni.
zMos. 7: 15, 16.
15. Sentähden olen minä tullut sinua wastan, warhain sinua etzimään, ja olen nyt sinun löytänyt.
1,5. Minä olen korjasi»' walmistanut »vuoteeni, Egyptin kirjawalla waattella.
17- Ia olen hywän hajuistxi tehnyt minun
kammioni, mirrhamilla, Aloella ja Kanelilla.
18. Tule, harjoittakamme kyllin hekumatä
aamuun, asti, ja huwitelkam meitäm keffenämme rakkaudella.
Ssss
19. Sil-
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Sillä ei mies ole kotona: hän on pitmennyt.
matkalle
källe
20. Hän on ottanut mhasäkin myötänsä;
ja tule kotia äffsn määrätyllä päiwällä.
21. Ia niin händä haukutteli monella sanalla, ja waatei hända makialla puhella.
22. Hän meni hänen kansans nopiasti, niinkuin teurastettawa härkä; ja niinkuin jalkapuuhun jolla tyhmät mngoitan.
23. Siihenasti kuin hän nuolilla* ambu hänen maxansi» läpitzen: Ia niinkuin lindu itzens
kiiruhm paulaan, ja ei tiedä sitä hänen henl. 5: 4.
gellens tvaamUisexi.
lii. 24. Niin kuultat siis minua, minun
lapseni,,ja ottakat waari minun suuni sanoista.
25. Mön sinun sydämes poiketko hänen
teillens: älä salli sinuas mielellä hänen reckil19.

7- 8.

siinä mitan petosta
*

Ps.

Luk.

eli wääryttä.
,19: ,5,, 160.

Ne kaikki owat selkiät Wille jotka niitä
ymmärtämät, ja oikiat niille jotka taidon löytämät.
io. Ottakat minun kurituxeni ennenkuin hopia ; ja pitäkät korkiambana minun oppini kuin
tallin tulda.
Job ,z: 15. San. l. 3: 14, ,5.
9.

l.

11.

,6: 16.

Sillä wiisaus on parembi kuin pärlyt;

kaikki mitä ihminen

hänen wertaisensi».

hänellms

ja
toiwotta, ei ole

asun

11. 12. Minä wiisaus
toimen tykönä;
ja minä taidan anda hywän neuwon.
13. Se on HERran pelto, »vihata pahaa,
ylpeyttä, tuimutta ja pahoja teitä; sentähden
wihan minä petollista suuta.
lensä.
14. Minun on neuwo ja woima, minun on
26. Sillä hän on monda haawoittanut ja toimi ja wätewys.
langettanut; ja kaikkinaiset woimalliset owat
15. Minun kauttani Kuningat hallitzswat, ja
Neuwonandajat,
oikeutta saattamat.
tapetut.
häneldä
jottiet;
owat
helwetin
Dan. 2: 21.
27. Hänen huonens
16. Minun kauttani Päämiehet wallitzewctt,
ka menewät alas kuoleman kammioon.
l.»: 18.
waldamiehet ja kaikki maan duomarit.
1.5:5. 1.9:18.
17. Minä rakastan niitä jotka minua rakasja jotta wamhin minua etziwät, ne
tamat:
Luku.
8.
loh 14:
1. He ijankaikkinen wiisaus, Jumalan poika, löytämät minun.
18. Rikkaus ja kunnia on minun tykönäni,
kuyu kaikkia häneldä sitä oikiata
oppimaan n. Julista »voimallisia ja ijankaikkisia pysywäinen tawam ja wanhurstaus. !. 3 >6.
töitäns ja omaisuriansa. m Rertoi kuyumisen19. Minun hedelmäni on parembi kuin kulda
si, kuuliaisuden hyödytyren osoturella.
ja rikkain kulda; ja minun tuloni parembi kuin
1./z?ikö wiisaus huuda, ja toimi julista än- »valittu hopia.
l. I:2°,
20. Minä waellan wanhurstauden tietä, ja
dänsä.
2. Korkialla paikalla seiso hän, teiden ja kuoikeuden askelilla.
jain wieresä.
21. Että minä pysywäisen perinnön saattaijoista
Kaupungin
owilla,
3. Porteilla,
si- sin niille jotka minua rakastamat, ja täyttäi*

-'.

-

>»"

«.

sälle kaydän, hän huuta:
4. Te miehet, minä huudan teitä;

sin heidän tawaransi».

ja minun
22. Minä olen ollut HERmn oma hänen
lapset:
teidens alusi»: ennen kuin mitan tehty oli, olin

änen on teidän tygönne te ihmisten
minä.
Ps. 49:2,3.
5. Pmmartakat te tyhmät wiisautta; ja te
23. Io ijankaikkisudesta olen minä asetettu,
sydämiin.
pangat
alusa ennen tuin maa oli.
houkkiot
puhun
6. Kuulkat, sillä minä
wielä ollut, silloin minä
sitä kuin kor24. Kosta ei
syndynet:
opetan
jo
kia on, ia
olin
sitä kuin oikia on.
kosta ei lähtet wielä wettä
7. Sillä minun suuni puhu totutta; ja mi- kuohunet.
nun huuleni wiha jumalatoinda.
25. Ennen tuin »vuoret oli perustetut, ja
Ps. 45: 8.
puheni
ei
ole
oikiat',
owat
kukkulat »valmistetut, olen minä syndynyt.
8- Kaikki minun
26. Ei
Job. 15:7. Ps. 65:7.

8. 9.

10.

Luk.

Sanalllassl
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pnrmjata kuritta, hän saa häpiän?
26. Ei hän ollut wielä maata luonllt, ja
7.
piirin
jota
jumalatoinda
maan
muoria.
päällä
;
ja
on eikä
mitä
nuhtele, hän häwäistän.
minä
olin
taiwan,
hän
6.
Kosta
»valmisti
Match.
7:
27.
8. Ala rangaise pilttajata, ettei hän sinua
siellä, kosta han sywyden »visusti mittais.
28. Kosta hän pillvet rakensi ylhälle,ja sääsi wihais ': nuhtele Miisasta, ja hän ratasta sinua, f
sywyden lähtet.
1.2'.:9. 1- l.28! 2».
ja
aret
»vetmääräis,
meren
Anna
niin hän wiisammaxi tule:
wiisalle,
hän
9.
29. Kosta
ten eteen asetti määrän, ettei he astuis randans opeta wanhurstasta, niin han opisi» eNäne.
ylitze *: kosta hän maan perustuxen lasti, f

sen

'

-

Job. )8

:

Ps.
I-P5.24: 2.

I°, ii.

Jer. 5:

104: 9.

10.

«.

ja pyhäin tieto
waikutin;
Syr
16, 17.
Ps. m: ia. L.
30. Silloin minä hänen kansans
11.
jokapäiwä,
jaleikitzin
minun
kauttani
edesäns
Sillä
hänen
ia iloitzin
sinun päiwäs enätän, ja itäs wuodet lisätän l. 3: 16. l. 8:33.
>oka aika:
piirin
paalia
minun
ja
maan
12. Los sinä olet tviisas, niins itzelles
31. Jaleikitzin
olet; mutta jos sinä olet piltkaja, niins
ilon on olla ihmisten lasten kansa.
m. 32. Niin kuulkat siis minua, te lapset:
kannat.
autuat owat ne jotka minun tieni pitämät.
11.13.
l, 7: 11.
33. Kuulkat kuritusta, olkat »viisat; ja äl- letoin ei tiedä mitan.
owella,
kät hyljätkö sitä.
14. Mu huonens
torkialla istuimel,oka mmua kuule: la, yllmmäises siasi» Kaupungisa.
34. Autuas on ihminen
joka minun owellanilvalwo jokapäi»vä,ja war15. Että hän haututtelis litkiä jotta siit'
pihtipielisäni.
täywät
ohitze, ja tietäns »vaella
minun
tioitze
jota tyhmä ou, yan tulkan täi
elaman
loytä
joka
minun
16.
Se
hän
Sillä
35.
ja hullulle
löytä ', ja on HERralle otollinen:
hän:
l;: 16. 1 loh. 5: »i i '2.
17. Wamstettu wefi on matia, ja salattu
wastan syndiä teke, leipä on suloinen.
36. Mutta joka minua jokainen
kuin minua
wahingoitze
18. Waan ei hän tiedä, että siellä kuollet (-i)
sielunsa:
hän
owat: hänen wiemns owat helwetin sywydesä
wiha, hän rakasta kuolemata.
l. 2: 18.
l.? '.7.
~

,<-

.

.

:

-

'

sen

se

,

,

sano

'

9.

Luku.

Cli)

Se ijankaikkinen wiisaus kuyu, wieraspidon wertauxen alla, kaikkia hänen armons osallisilleen, li. Osotetan, hullun »vaimon malauxen alla, »väärän opin wietellys pahuteen.
1.

1.

»Miisaus rakensi huonensa;
seitzemän patzasta.

ja »vuoli

siihen

Wiisauden

s. 0. kad:.!!,:- 'Alitut.'
io. Luku.

e-oiius,

ja tyhmyden muoto,

ja

onni.
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ilo; mutta hullu po:
2. Ia teurasti teuraans, sekoitti wiinans ja Hunsas poika on
ta on äitillens mmh '
walmisti pöytänsä.
20.
l. 17.- 21, 25. -!. !;: H4<
3. Ia lähetti piikansa, korkeista Kaupungin l. 15:
2. Määrin saatu tawam ei ole:
saleista tutzumaan.
wapautta kuoli
4. Joka tyhmä on, hän tulkan tänne, ja mutta wanhurstaus Syr.
l.
11: 4.
5: ,o.
hulluille sanoi hän:
3. Ei HERm anna wanhurstasten ftcluill
5. Tulkat ja syötät minun leilvästäni; ja
kärsiä; mutta jumalattomain wäärin
nälkää
Mtä miinasta, jonga minä sekoitin.
saadun hän hajotta.
Luk. 14: 15.
tönOä,-,' n,,,""^.
elä;
te
4. Petollinen käsi tete
meno,
Kullu
niin saatte
"".'

"

"

-

IQ. 11. Lllk.
6c) 2
omon
,
22. HERran siunaus rete ritkaxi, ilman
rem käsi jaaria r,.
waiwara.
1.13:4.
1.>9-.i5. l. 20: i).
23. Hullu teke pahaa ja naura sitä*; waan
5. Joka suwella koko, hän on toimellinen;
l.«: n l. 15 21.
mutta joka elon aikana maka, hän tule hä- »viisas pitä siitä »vaarinsa.
pelkä,
se hänelle tapiään.
24. Mitä Jumalatoin
pään
paalia;
pahtu
ja
mitä
*;
himoitzewat,
sitä
6. Siunaus on wanhurstan
wanhurstat
tta jumalattoman suun peittä wäärys.
Wiis. 3
heille annetan.
25. Jumalaloin on niinkuin tuulispää, jo7. Wanhurffan muisto pysy siunauxesa;
ka mene ohitze ja tyhjäxi muke'; mutta wan-<an jumalattomain nimi pitä mätänemän.
-/.

*

-

*

-

>°.

38hurstas pysy ijankaikkisesti
Ps. 37 ,6.
P 5.37: 9,
26. Niinkuin etikka teke pahaa hammasten,
-8. Joka sydämestäns »viisas on, hän otta
kästyt wastan: mutta jolla hullut huulet owat, ja sawu silmäin; niin on laista niiden mielestä
«,

'

'«'

-

se saa haawoja.

9. Joka nuhtettomasti waelda, hän elä murhetoinna; mutta joka määrällä liellä waelda,
hän tule ilmei.
io. Joka silmää iste*, hän waiwaa matkan
saatta; ja jolla hullut huulet owat, hän saa
haawoja. *l. 6:
l. ,6: ;c>. Syr. 27: 25.
11. Wanhurstan suu on elämän lähde; mutta jumalattoman suun peittä wäärys.
12. Wiha riidan saatta; mutta rakkaus
peittä kaikki rikoxet.
1.17: 9. Syr. 6: 5.
i Pet. 4: 8.
13. Toimellisten huulisi» löytän wiisaus;
waan tyhmäin selkään tarwitan witza.
1.19:29. I. :c>: ;o. 1.26.-2.
14. Wiisat opin kätkewät ; waan hulluin
suu on läsnä wahingota. l.«: 13.
—15. Rikkan tawam on hänen wahwa Kaupungins'; mutta köyhys teke köyhän pelkurixi.
,-.

'

l. 18-.

i,.

Wanhurstas teke työtä

tämisexi;
.

nixi.

hengen ylöspi-

mutta jumalattoman saalis on

syn-

hänen lähettämät.
pelko enändä päiwiä waan
HERran
jumalattoman wuodet wähetän. Ps. 55: 24.

paha, jotta
27.

;

28. Wanhurstan toiwo on ilo; mutta juma-

Ps.

lattomain toiwo kato.

San. l. 11:

29.

112:

,0.

22.

HERran tie on hurffastsn wäkewys;

mutta pahointekiät owat pelkurit.
30. Wanhurstas pysy aina kohdallans tutistamata; mutta jumalattoman ei pidä
l. 2.- 22.
man maan päällä.
l. 14.- n.
tuotta
waan
wiisauden;
31. Wanhurstan

asu-

suu

»vääräin kieli hukutetan.

32. Wanhurstan huulet opcttawat terwellisiä asioita; waan jumalattoman suu on täy-

näns wääryttä.

11.

Luku.

Hywäin awuin harjoituxen ylistys; ja pahain
elkein muodotoiy wahiygallisus.
waaka oN HERmlle kauhistus;
mutta oikia plindari on
otollinen.
; M05 .,9: 35, 36.
5M0f.25: ,2- 14, ,s.
l. 20: 10, 22.
San. l. 16: 1,.

hänelle

17. Joka turituxen otta wastan, hän on elämän tiellä; mutta jota rangaistuxen heittä
2. Kusa ylpeys on, siinä on myös ylönkapois, hän mene määrin
tze*; mutta wiisaus on nöyräin tykönä.
l. ,6: 18.
l. 18.-3.
18. Petolliset sirut peittämät wainon ; ja jokapctnettete hän on tyhmä.
3. Wiattomus johdatta siwiät; waan pa19-'Josa paljo puhutan, siitä el syndi ole hus kukista pilttajat.
kaukana; mutta joka huulens hillitze, hän on
4. Ei rikkaus aum wihan päiwänä; mutta
toimellinen.
wanhurstaus wapahta kuolemasta.
l. 10: 2.
20. Wanhurstan kieli on kallimbi hopiata;
Hes. 7: 19.
mutta jumalattoman sydän on niinkuin ei
5. Wiattoman wanhurstaus tete
'

tasaisexi mutta jumalatoin
21. Wanhurstan huulet monda mwitzewat; masa menostlnsa.
ta hullut kuolemat hulluko

mitan.

,

>-

11. 12.

Luk.

Sanan

Jumalisten wanhurstaus pelasta heitä;
waan lväärlntekiät käsitetän wiettaudesansi».
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6.

l.

l.

5:2,.

l.

12: 12.

,;:

6.

.w.

'~a

>

anhurstasten himo on ainoastans hy»n jumalattomain odotus on kiukku.
8:

13,

San. l.

14.

ic>: 18.

7. Kosta jumalaloin ihminen kuole, niin ei
24". Muutama jaka omastans, ja
enämja
toiwoa;
jota
wäärintekiät
yhtän
odotmän*:
ole
toinen säästä josa ei pidäis, ja tule
tule tyhjäxi.
koyhemmäxi.
tywat,
«Ps. ,12:9.
8. Wanhurstas »vapahdetan waiwasta'; ja
25. Sielu joka siuna, tule rikkaxi; ja
jumalatoin tuie hänen siaansa.f
juotta, se myös juotetan.
2 Kor. 9: 6.

se

saa

-j- San. l. 21: iz.
Wiis 5: 4.
26. Jota jylvät sala, händä Kansi» kiroile;
9. Ulkokullatun ihmisen suun kautta petetän mutta, joka myy, hänelle tule siunaus.
hänen lähimmäjsens; waan wänhurstat ym27. Joka warhain hywää etzi, hänen hymärtämät sen, ja pelastetan.
win menesty; mutta joka pahaa noudatta, hä'

10.

Kaupungi

iloitze kosta wanhurstan

hy-

win käy; ja riemliitze kosta jumalaloin hukku.

Job

27:

San. 1. 2«:

2,.

12» 28.

Wanhllrstasten siunauxen kautta Kau-

11.

pungi korotetun; waan jumalattoman
kautta kukistetan.
12.

suun

nelle pahoin tapahtu.

28. Joka rikkauteensa luotta hän hukku;
waan wänhurstat wiheriötzewät niinkuin lehti.
l. 14:

29.

11.

Joka huonens murhellisexi tete, hän saa

tuulen perinnöxi; ja hullun täyty

Joka lähimmäistäns häwäise se on hul- wella.

lu; mutta toimellincn mies on wai.

Panetlelia ilmoitta salaisuden; waan
jolla on ustollinen sydän, hän sala sen.
l,
l, 20: 19.
25! 9.
ei
neuwoo
ole,
siinä Kansa hukku:
Josa
14.
13.

30. Wanhurstan hedelmä on elämän
joka »viisas on, hän käändä sielut.
1.3 -«.
paljo
kuinga
kärsi,
31. Että wanhurstas
paljo enämmin jumalaloin ja syndinen.
*

1

on, siinä
»osa monda neuwonandajata
hywin käy.
l.
1. 2°:

waan

15:

,8.

22.

15. Joka toisen taka, hän tule wahingoon;
waan joka siitä itzens pitä pois, ha« on mur-

»viisasta pal-

Jumalisten

keys.

Ptt.

4: 17, 18.

12.

luku.

toimellisus; ja jumalattomain il-

hetoin.
16. Waimo joka otollinen on, pitä kunniitzens mielelläns kuritta anda, se tule
an; waan wäkewät pitäwät rikkauden.
V> tomellisexi; mutta joka mngaisemata olla
1.6:,.

17.

l.

'

,7:

,8.

se on tyymäi l. iz:
Hywä saa lohdutuxen
ta häijy mies hyljatän.

Armias mies tete ruumillensa hywää'; tahto,

waan se jota julma on, saatta lihans murhelScn-n, 3: 12.
lisexi.
1.5:18.
*

2.

i.

l. 15:

5..

H

18. Jumalattoman työ on turha; waan jo3. Ei ihminen wahwistu jumalattomudesa;
ta wanhurstautta kylwä, sillä on hywä palk- waan wanhurstan juuri on pysywäinen.
ka.
Hos. ie: 12.
lal. 3: 18.
4. Ahkera waimo on miehensä kruunu";
Sillä
elämän;
19.
waan häijy on niinkuin märkä hänen luisans.
wanhurstaus saatta
waan joka pahaa pyytä, hän saatta kuoleman.
l 31: ia, 11.
2Q.
sydän
on
kauhistus HERPetollinen
/. Wanhurstaften ajatuxet owat wilMe-»
'

ralle; waan »viattoman tie on hänelle otollinen. mat; waan jumalattomain aiwoitus on pe21. Ei jumalattomia auta waikka kaikki katollinen.
'-ns yhteen pistäisit*; mutta wanhurstan sie6. Jumalattomain sanat wäjywät werta ;

suu

wapahta 'heitä.
waan hurskasten
*l. «.-zo.
"is waimo ilman midota on niin7. Jumalattomat kaatumat, ja ei ole sitte
olis kullainen käädy kuonon enä; muttS wanhurstaften huone pysy.
l. 14.' v.
l
s-sjg
s
S
8. Toi-

''astetan.
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Lut.

Toimellincn mies neuwosans ylistetan; 25. Sydämellinen murhe tiwistele; waan
waan petollinen tule ylönkatzotuxi.
lohdullinen sana iloitta.
26. Wanhurstas on parembi lähimmäistäni
9. Parembi on nöyrä joka omans katzo,
ja
kuitengin
olla,
jota
puutsa;
tuin se
tahto isoi
mutta jumalattoman tie »viettele hänen.
Sni-.lo:
tu leipää.
27. Ei petollisen asia menesty; mutta ahke10. Wanhurstas armahta juhtaansa; mutra saa hywän tawaran.
ta jumalattoman sndän on halutoin.
28. Wanhurlmuden tiellä on elämä; ja hä11. Joka peldonsa wiljele, se saa leipää ylnen polguillans ej ole kuolemam. l. 8:35.
däisesti; waan joka turhia ajele takaa, ston
8.

»°.

lphmä.

1.28:19.

S»».:°:

Luku.

13.

;°.

12. Jumalaloin halaja aina pahaa tehdä*;
Osotetan niika onni hywiä awuja, ja mitä
mutta wanhurstan juurikanda hedelmän.
wahingo pahoja elkia, seura.
*1.,°:',.

1. 15^21.

otta Isans, kuri
13. Ilkiä käsitetän omisa sanoisansa*; waan
pilkkaja.
16,17.
mngaistusta. ,
pääse
15,
7:
e»
hädästä.
Ps.
wanhurstas
l.
l. 15. 5. .
1.,,
San.
l.
los
17.
5:
Ps. 9:
hywää
2. lHuunsa hedelmästä kukin nautitze hy-.
14. Suun hedelmäistä tule paljo
il' iintuin kukin käsilläns tehnyt on, kostetan w3ä*; waan jlimälättomain siMwaarpttä.
°,h
:
'
-l-P5.62:,-.
1.13- 2.
säg
Kor.
Joka
suunsa
27
5:
3.
hän
yhmän mielestä on hänen tiens otolli- waan.joka suuns toimettoMsti awaja/se
'

2:

'

'

'

...

!).

:<:

2

10.

nen; mutia ivujus otta neuwon.

osotta kohta wihansi»; waan

16. Tyhmä

joka peittä wääryden,

se1. on kawala.
,8.

hämmästyxeell, ,

.

*

SA,z:

28.

4. Laista pyytä ja ei saä; mutta

wat

vldäisesti.

!:«:

.

4.

l.

,

wiriät saa-

«:

27.

l. 14: 17.
l.21: z.
15:
5. Wänl)urstas wiha walhstta; mutta ju17. Joka totuden puhu, st wanhurstauden
ilmoitta; mutta joka määrin todista, hän malatoin hawäise ja pilkka itziäns.
pettä.
l. 14: 5.
6. Wanhurstaus »varjele nuhtettoman; mut-,
puhu,
pistä
jumalatoin meno kukista syndisen. l. n 6.
ajattelemitta
niinta
hän
18. Joka
kuin miekalla; waan wiisasten kieli on tenvel7. Moni on köyhä suuresi» rittaudesi» ; ja
linen.
möni on ritas
iKor. 6: 10.
l. 19: 15.

,

:

1 Tim.6:
Totinen suu pysy wahlvana ijankaikkiPhil. 4: 11.
HHrä kieli ei pysy kauwan.
8. Rittaudellans taitq jotu lunasta hengenJotka vah>. c ajattelevat, niiden sydä- sä; mutta jota köyhä on, ei hän tuule kurijotka rauhaa neuwowat, tusta.
mes on petts:
niillä on ilo.
9. Wanhurstaften walkeus tete iloiseri*;
21. Ei wanhurstan mitan ivaama tapah»vaan jumalattomain kynttilä sammu, f
du*; waan jumalattomat pahudella täytetän.
Ps. 9?:
-x Job. 21: 17.
Ps. «2: 4.

l>

..

*

«.

*Ps.9>:
huulet owat HERralle tauhis-

San. l.

l°.

'k

Ylpeitten

2«: 20.

seasa on

aina riita; mutta,
wc>an joita oikein teke»vät, owat hä- wiisaus jaätta ihmisen toimellisexi.
.'toliiset.
*l. 6:16, 17.
11. Rikkaus »vähene tuhlatesa; waan toosa
23. Kawala sala taitonsa; waan hulluin sy- pitäin se enäne.
dän ilmoitta hulluutta,
l. io
12. Wiiwytetty toiwo waiwa sydändä;
14.
l. laistan waan kosta se tule jota hän toiwo,. se on
24. Ahkera käsi saa hallita.
täyty weronalaisexi tulla.
puu.
Ps.l4: 7.
Ps. 12^l,
.
l.13: 4.
19:
katzo ylön.
-13. lokg
10.

'~

"

;'.

'

man

sanan

'
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13. 14- Luk.
4. Josa ei härkiä ole, siinä seimet puhtana
itzensä*; mutta jota tästyä pelkä, hän rauhaowat;
1 Sam. 2: ,0.
waan josa juhdat työtä tekewät, siinä
loh. 12: 4,.
sa waelda.
tuloa
oppi
kyllä
on elämän lähde*, malton.
14. Wiisan
l. ,8: 4.
5. Totinen todistaja wälttä walhetta; waan
tamaan kuoleman paulaa.
l. 12:17.
15. Hywä neuwo on otollinen; waan ylön- waäm todistaja rohtiasti walhettele.
löydä;
ja
ei
wiisautta,
Pilkkaja
on
kowa.
l.«:
6.
8.
etzi
tahoitten tie
teke
waan
taitti
waan
huotiasti
saawat.
toimellisesti;
16. Wiisas
toimelliset wiisauden
7. Mene pois tyhmän tyköä; sillä et sinä
hullu ilmoitta tyhmyden.
ope mitan häneldä.
iv. Jumalatoin sanansaattaja lange onnettoniutsen; waan totinen lähetys on terwelli8. Toimellisen wiisaus on, tiestäns otta
waarin; waan tyhmäin hulluus on sula petos.
Eph. 5: 15,'»7.
-18. Jota turituxen hyljä, hänellä on köyjota
rangaisTyhmä
ja"häpiä;
waan
anda itzens
naura syndiä; mutta hurskasten
hys
9.
hywä
wälillä
on
suosio.
ta, hän tule kunniaan.
io. Kosta sydän on murhellinen, niin ei au19. Kosta toiwo tule täytetyn, niin sydän
'

*

iloitzc; mutta joka pahutta wälttä,

hän

on ta ulkonainen ilo.

11. Jumalattomain huonet tutistetan; waan
hulluille kauhistuxexi.
1. 10: 3°.
20. Jota »viisasten kansa känstendele, hän jumalisten majat wiherjöitzewät.
l. 11: 8.
l. IH: 7, 21.
tule wiisaxi; waan jota hulluin kumpani on,
12. Monella on tie mielestäns oikia; waan
hän tule wahingoon. l. 1: 10.
21. Pahus noudatta syndisiä; mutta wanwiimeifeldä johdatta se kuolemaan, l, ,6: 25.
13. Nauron jälken tule murhe, ja ilon pehurstaille tostetan hywydellä.
22. Hywällä owat perilliset lasten läpsisi»; rästä on suru.
waan syndisen tawam wanhurstalle säästetan.
14. Tyhmälle tapahtu laittamisensa jälken;

waan hywä ihminen asetetan hänen ylitzens.
Job 27.- 17.
köyhän
tynnösä,
waan
Paljo
ruokaa on
15. Taikamatoin usto taitti ; mutta ym23.
märtäwäinen otta tiestänsä waarin.
jotta wääryttä tekewät, ne hukkuivat.
16. Wiisas pelkä ja kartta pahaa; waan
24. Jota wiyaans säästä, hän wiha las; waan joka
1, 28 14.
rakasta,
tyhmä
paätähawin mene.
aihändä
hän
tansa
l. 3:
l. 19: 18.
tanans sira kurirra.
Äkillinen
teke
ihminen
hullun töitä*; ja
17.
1, «: 15. l. 23: 13.
l. 29: 15. Syr, 30: 1, 2. kawala ihminen tule wihattawaxi.f
lak. 1: 20. -Z- San. l. 12: 16. l. 16: 32.
25. Wanhurstas syö, että hänen sielunsa
mwitaisin; waan jumalattomain »vatza on ty18. Taitamattomat periwät tyhmyden;
tymätöin.
waan se on toimellisten Kruunu, että he toi-.

«.

*

I4«
s.uetellan wiisauden

mellisesti tekewät.

Luku.

ja tyhmyden tekoja

,

ja

molembain hedelmita.

'

l.

12.'

sen teollansa.
l. 3i:

4.

tumarta hywiä ', ja ju-

malattomat wanhurstaften porteisa.
Ilm. K. 3: 9.
'

waimo rakenda huonensa*; waan

«Wiisas
<<v
hullu kukista

19. Häijyn täyty

111, 11.

se

20. Köyhää wihawat hänen lähimmäisenskin; waan rikkalla on monda ystäwätä.

l. 19: 4.

waelda oikiata tietä,
pelkä
21. Joka katzo lähimmäisen ylön, hän teke
jota wiheljäistä
HERraa; mutta joka poikke pois tieldän- syndiä; waan autuas on
armahta.
sä, ylönkatzo hanen.
22. Jotta wiettaudesa waeldawat, niildä
3. Tyhmän suusi» on ylpeyden witza*; waan
puuttu*; muna jotta hywää ajattelewat,
»viisasten huulet warjelewat heitä.
niille tapahtu hywys ja ustollisus. f
Job. 32: 17 v.
2.

Joka

se

se

*

>

'

M.

,:
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.-f

<z.

iss

»G

»7»

j,

Sani

2

iz. ,
~

-,^.

Josa työtä tehdän, siinä kMavon; waan

jota tyhiin puheisiin. Otp,.

köyhl)s.

l. 13:4.

/

;

24. Wiisasten rikkaus on heidänKruununs*;
mutta tyhmäin hulluus on hulluus.

'Saarn. 7: ,2, i,.
25. Ustollinen todistaja wapahtg hWey;
waan wääm toWaja pettä.
v

Luk. 14. 15.

4. Terwellinen kieli on elämän puu; waan
walhettelewainen saatta sydämen kiwun.
Syr. 28: 16.

5. Tyhmä laitta

Isäns turituxen; waan
hän tule taitawaxi.

jota rangaistuxen otta,
I.

12!

l. 13:

!.

I.

Wanhurstan huonesa on yldäkM *:
»vaan jumalattoman saalis on hawindö.
1.13:7.
7. Wiisasten huulet jakawat tleuwoa ; waan
6.

*

JokajaHERma velka, hänellä on wah-,o. tyhmäin sydän ei ole niin.
wa linna, hänen lapsens warjellan. l. i«:
8. Jumalattoman uhri on HERralle kau27. HERran pelko on elämän lähde; että histus *; waan jumalisten rukous on hänelle o. .
kuoleman nuora wälttä taitan.
tollinen
*l. 21: 27.
Syr. -4: 2,, 22, 2».
Kuningalla
paljo
wäke,
on
on
28. Kosta
9. lunmlattoman tie on HERralle kauhisse
hänen kunniansa; waan kosta wähä on N)äke, tus; waan joka wanhurstautta noudatta, on
se teke päämiehenpitkämielinen,
hänelle rakas.
kehnoxi.
io. Kunitus on sille paha jota hyljä tiensä;
»viisas;
on
on
se
29. Joka
waan jota äkillinen on, se ilmoitta tyhmyden. ja jotarangaistusta wiha, hänen pitä kuoleman.
11. Helivelti ja kadotus on HERmn edesä;
zo. Lepyinen sydän on ruumin elämä; waan kuinga
paljo enämmin ihmisten lasten sydämet?
kateus on märkä luisa.
Job. 26: 6. Ebr.4:
31. Joka köyhälle teke wäkiwaldaa, hän
12. Ei pilkkaja ratasta sitä jota händä ranlaitta hänen luojaansa *; waan jota armahta
waiwaista se tunnioitze lumalata. *l. 17:5. gaise; ja ei hän mene wiisasten tygö.
32. Pahudensa tähden jumalaloin kutists13. Hloinen sydän tete iloiset taswot'; waan
tan; waan wanhurstas on kuolemasatin rohkia. kosta sydän on surullinen, nun rohkeus muke.
*l. 17: 22..
Saarn z:i.
33. Toimellisen sydämesä lepä wiisaus ';
sydän etzi wiisautta;
mutta mitä tyhmäin mielesä on, se tule ilmei.
14.
tyhmäin suu. tyhmyLellä mwitan.
'l. i?: 2.
l. 29: ii
Surullisella ihmisellä, ei ole kostan hy34. Wanhurstaus korotta Kansan; »vaan
»väa päiwää*; waan jolla h»)wä sydän on,
syndi on Kansan häpia.
35. Toimellincn palwelia on Kuningalle otol- hänellä on jokapäiwä wiems pito.
Saarn. 5: 11, 15, 16.
linen; waan häpiällistä palweliata ei, hän kärsi.
16. Pammbi on wähä HERmn pelwosa,
..
Ps. loi: 6, »c.
26.

'

i).

,

.

*

15.
Mdespäin puhuta,»

menosta

kuin suuri Mlvam ilman leivota. Ps.

Luku.

wusaudcn

ja tundomertcistä.

ja tyt)Myden

San. l, 17:

17.

Parambi

~'

,

Sam. 4: 6.

37: 16.

on ateria kaalia mtkaudesa,

wasiaus hillitze wihan*; mutta tosuloinen
wa sana saatta mielen karwari.

18. Wihainen mies saatta toran mattaan;
mutta tärsiwällinen asetta riidan.
*!.
l. 29: LH.
15.
l. ic>: 12.
M4: 6.
2. Wiisasten kieli saatta opetuxen suloisexi";
19. Laistan tie on.orjantappurainen; waan
waaan tyhmäin suu aina hullutta splke.
hurstasten tie on t<Mnen.
20. Wiisas posta iloitta Isänsä; ja hullu
1.14- ,3. '
joka
paikasi»,
3. HE3Nan silmät tatzelewat
ihminen häwäise äitinsä. I.10: 1. l 17: 25.
l. 19.13.
sekä pahat että hywät. !, Job. 51:4.
1.29:3.
l.
:i.
S>ili. 5:
21. Hullulle on tphmpsiloxi*; waan toimcllinen
-

'

15. 16. Luk.
mellinen mies pysy oikialla tiellä.
*

I.

ic>: 22.

l.

12:
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Jokainen ylviä* on HERralle kauhistus;
ehkä he kaikki yhtä

5.

ja ei pääse mngl.,'stmata,

12.

*l. 6:i6, ,7. 1.15:25.
22. Aiwoitus mute ilman neuwota; waan pidäisit.
6. Laupiuden ja totuden kautta pahateto
josa monda neuwonandaiata on, on wahsowitetan, ja HERmn pellvolla paha wälwa.
l. 11:1^.
23. Se on ihmisen ilo, että hän toimella detän.
on
»vastata taita; ja aitanans sanottu
7. Jos jongun tiet owat HERralle kelwolliniin hän myös käändä hänen »vihamiehenset;
1.25:11,15.
Koi. 4-s.
otollinen.
ylöspäin;
johdatta
sä rauhaan.
wiisim
24. Elämän tie
»välttämään hcllvettiä joka alhalla on.
8. Pammhi on wähä wanhurstaudesi», kuin
ja
kukista*,
ylpeitten
suuri saalis wäärydesi». l ,5: ,6, 17. l. 17: i.
25. HERm
huonet
1:
rajat.
15,
Luk.
51
9. Ihmisen sydän aitoi tiensä; waan.HEßwahwista lesten
1 Pct. 5: 5.
m johdatta hänen käymisensä

se

sana

*

26.

Iltiäin aiwoituxet olvat HERralle tau-

histuxexi; waan toimellincn puhe on otollinen.
27. Ahneudelda woitetut kukistamat oman
huonensa'; »vaan joka lahjoja wiha, saa elä.
Hab. 2: 9.
28. Wanhurstan sydän ajattele »vastausta;
waan jumalattoman suu ammunda pahaa.
29. HERm on kaukana jumalattomista;
waan hän kuule wanhurstaften rutouxet.
loh. 9:^l.
30. Suloinen kasivo iloitta sydamen : hywa
sanoma tete luut
lihawaxi.
31. Korwa jota tuule elämän rangaistusta,
on asuwa wiisasten seasa.
32. Jota ei itzens salli kuritta, se ylöntatzo
sielunsa: waan joka rangaistusta tuule, hän
tule wiisaxi.
33. HERran pelto on kuritus »viisauteen;
l. ,8: 12.
ja kunnian edellä käy nöyrys.
Ap.T. 14: 22.
1 Pet. 1: 6.
1.5: 6.
16. Luku.
jumalattomuden erinkaldaija
lumalisuden
*

l«<»

waikutus.

l. 19.-

nen

21.

20.-

24.

11.

Kuningan

waaka on HERralda';

Oikia

ja taitti painotiwei kukkarosi», owat

tekonsa.
12.

*

l. 11:

Kuningan edesä on

häne»

1.

kauhistus määrin teh-

dä; sillä wanhurstaudella istuin wahwistetan.
l. 25: 5. l. 29: 14.
Wiis. 6: I.
Kuningalle
Oikia
neuwo
on
13.
otollinen:

ja joka oikein puhu, händä mkastetan.
14. Kuningan wiha on kuoleman sanansaattaja *; jawiisas mies lepyttä hänen. *l. 20: 2.
15. Kosta Kuningan tastvo on lepyinen, siinä on elämä; ja hänen armons on niinkuin

hiljainen sade.
l. 19: 12.
16. Ota »viisautta tygös, sillä se on parembi kuldaa; ja saada ymmärrystä on tallimbi
hopiata.
1.3.-14, 15. 1.8: ic>.
Siwäin
tiet
wälttäwät pahaa; ja jota
17.
»varjele,
se
sielunsa
tiestäns otta waarin.
18. Jota aletan, se ensisti tule ylpiäxi; ja
'slpeys on aina langemuxen edellä
1. ii.'2. l. ,8: 12. Syr. io: 16.
19. Parembi on nöyränä olla siweitten kan-

aikoi sydämesäns; waan HERmIAhminen
*l. 19:
sa,
da tule kielen wastaus.
*

l.

21.

Ennustus on

huulisa: ei häsuunsa puhu
duomiosa wäärin.
pundari ja

IQ.

kuin jata suurta

saalista ylpeitten kansa.

Joka jongun asian wiisasti alka, hän
löytä
2. Jokaitzen mielestä on hänentiensä puhdas;
onnen'; ja se on autuas, jota itzens luotl.«:
2.
Mutta HERra tutkistele sydämet,
ta HERraan.
1.19:2.
21. Toimellinen mies ylistetä» wiisaudensa
3. Anna HERmn halduun sinun työs; niin
tähden; ja suloinen puhe lisä oppia.
sinun ailvoituxes menesty.
Ps. 37. 5.
22. Wiisaus on elämän lähde*, hänelle joP5.55:«3. »Pet. 5 .-7.
tähtensä;
tete
taitti
niin
ta
sen saanut on; waan tyhmäin oppi on hul4> HERm
itze
luus,
myös jumalattoman pahaxi päiwäxi.
l.
Jer.,»:

2;.

20.

*

Tttt

iz: 4.

23.

Wii-
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23.

puhu'toimellisesti; ja

Wiisas sydän

nen huulens

opettamat hywin.

hä-

16. 17.

Luk.

7. Ei sowi tyhmäin puhua korkeista asioista;
paljo »vähemmin Päämiehen walhetella.
8. Jolla wam on lahjaa anda, se on niinkuin kallis kiwi; kuhunga hän itzens käändä,

24. Suloiset sanat owat mesileipä: ns lohduttamat sielua, ja wirwottawat luut.
25. Monella on tie mielestäns oikia; waan niin hän wiisana pidetän. l. ,8: 16. l. 21: 14.
johdatta wiimein kuolemaan.
l. 14: »2.
saatta häncllens
9. Joka syndia peittä,
wahingoon,
ystälvvden*;
26. Moni tule
»vaan joka asian ilmoitta, se saatomaan
kautta.
ta Ruhtinat eripuraisexi
l. 1°: 12 S»)l-. 6:5.
t-iz:?.
taiwa
onnettomutio.
waikuttawat
Sanat
enämmän toimelli27. Jumalatoin ihminen
pala niinkuin tuli.
tykönä, kuin sata haawaa tyhmän tykönä.
ta; ja hänen

se
suuns

se

suureen

suusans
lak

sen

3: 6.

28. Wäärä ihminen saatta riidan*;
nettelia teke Ruhtinat eripuraisexi.
*

l.

1. 2«:

,8: 6.

ja pa-

2.

Wiekas ihminen haututtele lähimmäistänsä ; ja johdatta hänen pahalle tielle.
li:

ic>, 16.

ei
30.
ja jota huulians purestele,

saatta.

*

l.

Niskuri tosin etzi wahingota; waan jullähetetän händä wastan.
12. Parembi on kohdata karhua, jolda pojat

ma Engeli

29.

Jota silmää iste,

Saarn. 7: 6.

11.

se hywää ajattele*:
se pahaa mattaan

10: 20.

owat otetut pois, kuin hullua hulludesansi».
Duom. 18: 25.
13. Joka kosta hywan pahalla *, ei hänen

huonestans pidä pahus luopuman.

Rom. 12: ,7.
1 Thess. 5: 15.
1 Pet. 3: 9.
14. Riidan alku on niinkuin wesi, joka itzens

*

Harmat hiuxet owat kunnian Kruunu*, leikka ulos: Lakka riidasta ennenkuins siihen
wauhurstauden tiellä. *l. 20: 29. sekannut.
15. Joka Jumalattoman hurstaxi sano, ja
32. Kärsilvällinen on parembi tuin wäkewä; ja jota hillitze mielensä, on pammbi tuin joka wanhurstan soima Jumalattomaxi; ne
»voitta.* l. 14: 17. l. 19:
molemmat owat HERralle kauhistus.
se jotaKaupungin
Arpa
19, 22.
syliin,
waan
Es. 5: 2). Hes.
heitetän
HERmlda
-33.
l. 18: 18.
16. Mitä tyhmä teke kädesäns rahalla, ettei
tule kaikki sen meno.
hänellä ole sydändä osta »viisautta?
17. Luku.
l. 3°:
1. Iy ic>.
ainian; ja weli tule julLasH myös ulosmaalatan jumalisuden ja juMäwä
17.
rakasta
malattomuden laatu ja waikutus.
1 18: 24.
ki hädäsä.
«6)uiwa pala, siinä josa rauha on, on parem18. Se on tyhmä ihminen, jota tätens ta«3V bi tuin huone teurasta täynäns riidasa.
ritze, ja taka lähimmäisensä.
1.6: 1.
l,
31.

jota löytän

'

"-

,;:

22.

:

l> 15: 16,

17.

l. 16:8.

11:

15.

l.

10: 16.

l. 22: 26.

se

2. Toimellincn palwelia hallitze häpiällisiä
19. Jota toraa rakasta,
rakasta syndiä;
lapsia*; ja hän jata perindötä weljein wälillä. ja joka owensa korotta,
etzi onnettomutta.
20. Häijy sydän ei löydä mitan hywää; ja
Syr. 10: 28.
lange onnettomuteen.
3. Niinkuin tuli koettele hopian, ja ahjo kul- jolla paha kieli on,
tyhmän
sydämet.
synnyttä,
21.
tutkistele
Joka
hänellä on murhe
lan; niin HERm
tyhmän
ja
26
:2.
I°.
ei
ole
l. 10:1. l. 15.- 20.
iloa.
Isällä
Jer.
17:
Ps
; ja pepahoista
sydän
waarin
22.
teke
elämän
suloiseri;
otta
suista
Iloinen
4. Paha
tollinen kuuldele mielelläns wahingollista tieldä. waan surullinen sydän kuiwa luut. «.15.-13.
23. Jumalaloin otta mielelläns salaisesti lah5. Jota köyhää syljestele, häwäise hänen
luojaansa* ja joka iloitze toisen wahingosta, ei joja, muttataxens lain teitä.
1. 14: 3,.
2 Mos. 2,: 8.
Syr. 20: 21.
pääse mngaisemata.
lapset;
ja
6. Wanhain Kruunu owat lasten
24. Toimellincn mies laitta hänens wiisasti;
waan tyhmä heittele silmiäns sinne ja lanne.
lasten kunnia owat heidän Isänsä.
6.
Tob.
14: 15.
25. Hullu
Job. 42: ls. Ps. 128:

se

'

se

se

se

>

*
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i- 18. 19 Luk.
2;. Hullu poika on Isäns suru, ja äitillens tule, pitä hänen nöyrän oleman, f
murhe, joka hänen synnyttänyt on. 1. 19: 13. *l. 16: 18. l. 29: 23. -Z- 1. 15: 33. 1 Pet. 1: 6.
26. Ei ole se hywä, että »vanhurstalle teh13. Joka wasta ennenkuin hän kuule, se on
8.
Syr.
dän wäärin; taikka että siitä Ruhtinasta lyö- hänelle hulludexi ja häpiäxi.
vän, joka oikein duomitze.
14. Ihmisen hengi ylöspitä hänen heikkou27. Toimcllinen mies taita puhens tallella densi»; waan murhellista henge kuka woi kär1. 15: 13.
l. ,7: 22.
siä?
pitä; ja taitama mies on kallis sielu.
sydän
1. 20: 15.
15. Vmmärtäwäinen
saa wiisauden;
28. Jos tyhmä wai olis, niin han tvilsaxi ja wiisasten korwa etzi taitoa.
16. Ihmisen lahja teke hänelle awaron sian,
luetaisin; ja toimellisexi, jos hän suunsa pija
1:
»:

däis kiinni.

lak.

saatta suurten Herrain

19.

1. 17:8.

18. Luku.
L.awiammat opetuxet

ilkeyden pahudesta, ja

jumalisuden hyödytyxestä.

l.

eteen.

2i

:

14.

17- Jokaitzella on ensisti omasi» asiasans oikeus; waan kosta hänen lähimmäisens tule,
niin löytän.
18. Arpa asetta riidan, ja eroitta »voimal-

se

Eripurainen etzi mitä hänelle kelpa, ja sekoit1. l6:
listen waihella.
m itzens kaikkiin asioin.
2. Tyhmällä ei ole himo ymmärrpxeen;
19- Wihoitettu weli pitä puoldansa lujemsymin
kuin wahwa Kaupungi; ja riita pitä ko»vaan niitä ilmoittamaan kuin on hänen
»vemmin
puolensa kuin telki linnan edesä.
dämesäns.
jälken kullekkin maxetan kuin hä20.
ylönkatze,
pilktule
Sen
3. Jumalattoman tullesa
puhunut; ja hän rawitan huul-'
11:
nen
on
häpiä.
ja
l.
2.
suuns
ka
),.

1.12: 13.
l. 13: 2.
4. Sanat ihmisen suusi», owat niinkuin sy- dens hedelmästä.
21. Kuolema ja elämä on kielen woimasa;
wät wedet; ja wiisauden lähde on täynäns
joka händä rakasta, se saa syödä hänen hedell.13: 14.
»virtaa.
5. Ei ole hywä tatzoa jumalattoman muo- mästäns.
22. Joka awio maimon osa, hän löytä hytoa, ja sorta wanhurstasta duomiosi».
l. 16: 19. wän kappalen; ja saa mielisuosionsa HER5 Mos. 1: 17.
3 Mos. 19:15..
San. l. 24: 2».
ralda.
1. ;i:io.
1.19:14.
Köyhä
mies
; waan rikas
puhu
nöyrästi
ja
6. Tyhmän huulet saattawat toran*,
23.

hänen suunsa noudatta haawoja. *l. 16: 28. »vasta ylpiasti.
24. Ihminen solia on ystälvä, pitä oleman
7. Tyhmän suu häwäise itzens, ja hänen
ystälvällinen
paula
owat
omalle
sillä ystälvä pitä lujemmin ha
huulens
sielullensa.
;

l. 16: 26.
8. Panettelian sanat owat

»vät läpi sydämen.
San. l.
9.

55

-

22.

Jer. 9: 8.
on työsäns, hän on

,6:

Jota laista

Ps.

haawat, ja täy-

».

li jota wahingota tete.

sen we-

nen kansans kuin weli.

1. 17: 17. Syr. 6:14/

19. Luku.
wielä opetuxet monikahdoista awuista
jistä.

ja el»

Aoyhä,

jota siweydesä »vaelda, on parembi
tuin määrä huulisans,jota kuitengin tyhl. 2«.- 6.
wanhurstas juoxe sinne, ja rule warjellu- mä on.
2. Joka ei toimella laita, ei hänen hywin
xi.
P5.20:,. P5.3114. Ps.6i:4.
käy'; ja joka on nopsa jalwoista, loutka
11. Rittan tawam on hänelle wahwa Kaupungi*, ja niinkuin korkia muuri hänen mieles- itzensä.
l. 16: 20.
l. ic>: 15.
tänsä,
3. Ihmisen tyhmyys exyttä hänen tiensä;
12. Kosta joku lange, niin hänen sydämens niin että hänen sydämens »vihastu
HSXma
ensisti tule ylpiäxl*; ja ennenkuin joku kunniaan »vastan.
Ps.2.- i, 2.
id.

HERran nimi on wahwa linna;

*

Tttt2

se

4.

Ta-

19. 20. Luk.
20. Kuule neuwo ja ota kuritus wastan *,
4. Tawam teke monda ystälvätä; »vaan
20.
köyhä hyljatän ystäwildänsä.
l. 1: 8.
1.14:
tullaxes »vihdoin wiisaxi.
todistaja
pidä
pääsemän
mn21.
Ei
wäärä
Monet
owat
aiwoituxet
miehen sydäme5.
gaisemata; ja joka rohkiasti. walhehtele, ei sä'; mutta HERran neuwo on pysywäinen.f
*l. ,6:
-f Es. «6:
9.
hänen pidä selkemän. 5 Mos. 19: 18, 19.
San. l.21: 28.
l. 25: 18.
22. Ihmiselle kelpa hänen laupiudens; ja
6. Moni rukoile Päämiestä; ja.sotainen on köyhä mies on parembi kuin walhehtelia.
23. HERmn pelto saatta elämän; ja se(»)
hänen ystäwäns, joka lahwja jaka.
pysy
Köyhää
»veljensä,
mwittuna, ettei niitän paha händä lähesty.
7.
wihawat kaikki hänen
O) nimittäin, joka HERraa pelkä.
ja hänen ystäwäns wetäwät heitäns Mamma
ja
joka
ei
luotta,
hänestä;
hänens. simoiin
hän 24. Laista tätte tälens poweensa, ja ei wie
mitan.
l. 26: 15.
saa
händä jällens suuhunsa.
hengeensä;
lyödä,
pilttajam
niin
on,
wiisas
taitamatoin
hän
8. Joka
ratasta
25. Jos
ja jota toimellincn on) se löytä hywän.
tule wiisaxi ja jos toimellista lyödän, niin
l.21: n.
hän tule toimellisexi.
9. Wäärä todistaja ei pidä pääsemän mngaisemata; ja jota rohtiasti walhehtele, se ka26. Jota waiwa Isäänsä, ja aja ulos äi-
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*

,0.

~

;

doteta».
10.

tinsä hän
;

Ei hullulle sowi hywät päiwät; paljo

on hapemätöin ja kirottu lapsi.
l.

20: 20.

»vähemmin palwelian päämiehiä hallita.
27. Latta minun poikani, tuuldelemasta sil. 26: i.
l. 3°: 22.
l. 17: 16.
tä neuwoa, jota sinua »viettele pois toimelli11. Joka on kärsiwällinen
se on toimellisesta opista.
37.
Ps.
ja
että
tunniaxi,
ncn ihminen*; se on hänelle
28. Wäärä todistus häwäise duomion; ja
wääryden.
hän wiat wälttä. *l. 14: 17. l. 16: 32. ja- jumalattomain suu niele
rangaistus
»valmistettu, ja
Piltkajille
12. Kuningan wiha on niinkuin nuoren
on
29.
l. io: 13.
lopeuran kiljuminen; mutta hänen ystäwydens haawat hulluin selkään.
>,?'

,

on niinkuin kaste ruoholle,
l. 20:
poika on

l. 16.-

14,15.

2.

murhe*; ja riiIsänsäalinomainen
13. Hullu
pisatainen waimo on niinkuin

roitzeminen.l-

*

1. 15:2°. l. 17:25.

-x

1. 27:15.

14. Huonet ja tawamt peritän wanhemmilda; waan toimellinen emändä tule HERmll. >8: 22.
l. 31: ,0.
da.
15.

Laistus

nälkää,

l.

tuo unen; ja joutilas sielu kärsi
l. 20: 13.
4,5.
l. »'.' 4.

,0:

20.

Luku.

Läst

edeopannan monikahdat opetuxet,
hingollisista ja hyödyllisistä asioista.

»va-

teke pilkkajaxi, ja »väkewät juotawat
sH>iiua
tekewät tyhmäxi': joka niitä halaja, ei

hän ikänäns wiisaxi tule.

*

Eph 5

-

»8.

Kuningan peljättämys on niinkuin nuoren Jalopeuran kiljuminen: joka hänen »vihoitta, hän teke omaa hengeensä mastoin.
2.

l. 16: 14, 15.
l. 19: 12.
16. Joka kästyt pitä, hän on wapahtanut
kunnia
on
olla ilman riidata*;
Miehen
hengens; waan joka tiensä hyljä, hänen pitä
3.
jotta
waan
mielelläns riittelewäl, owat taitkuoleman.
l. ,6: 28.
tyhmät.
laina
ti
armahta,
köyhää
hän
HERJota
17.
ei
Kylmän
jällens
tähden tahdo laista tyndä;
ralle; joka hänen hywän työnsä hänelle
4.
1. 25: 4°.
sentähden hän elonaikana kerjä,ja ei mitan.
maxcuva on. Match. 10: 42.
l. 21: 25.
l. 28: 19.
on;
»8. Kurita lastas, kosta wielä- toiwo
*

saa

5. Neuwo on miehen sydämesä niinkuin sywä wesi; mutta toimellinen ylösammunda sen
Ps. 64.6, 7. San. l, 26: 24.
saatta »vahingon;
6.
Monda
wallallens,
ja
kurita
terstatan hywäxi; waan
ihmistäjota
sentähden laste hända
löytä
jongun
kuta
todella hpwä on?
taas toistamiseen.

mutta älä pyydä

händä tappa.

l. 2,: 15.
l.i;: 24.
19. Sillä suuri julmuus

1.22: iz.

7-

Wan-
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23. Monilaiset pundarit owat HERralle
7. Wanhurstas siweydesä waelda; hänen
ja wäärä waaka«ei ole hywä.
käy
peräsäns.
kauhistus;
hywin
hänen
lastens
»2:
retket tulewat HERralda ':
12,
H.
Jokaitzen
25:
11.
24.
Ps.
Ps.
8. Kuningas jota istu istuimella duomitze- kuka ihminen taita ymmärtä tiens?
'1.16:1,9.
1.19:21.
maan, hajotta taitti jotta pahat owat, hä25. Se on ihmiselle paula kosta hän pilkka
nen silmillänsä.
20. 21.

»,

Kuta sano? minä olen puhdas sydame1 Mos. 8: 21.
säni, ja wapa synnistäni?
9.

1

Kun. 8:

46!

2

Aika K. 6: 36.

Saarn. 7:

21.

io.

1 loh. 1:8.
Monilainen maata ja mitta, owat mo-

11.

Nuorukainen

lemmat kauhistus

pyhää; ja ehi sitte lupauxia.

,

26. Wiisas Kuningas hajotta jumalattomat ja anda ratasten käydä heidän pääli2 Kun.
hensa.
9: ,4, 33.
Ps.zioi: 8.

27.

HERran kyntilä

on ihmisen hengi:

hän

I.n:i. l.i6:n. käy läpi koko sydämen.
tutan menoistansa", jos
28. Laupius ja totuus warjele Kuningan;

HERralle

tulema on.
hän wahwista istuimensa laupiudella.
hän siwiäxi ja toimellisexi
*l. 19: 18. 1. 22: 6.
Pf. i°i: 1. San. l. 16: 12. l. 29: 14.
ja
12. Kuulewaiscn korwan*
näkewäisen sil29. Nuorten miesten wäkewys on heidän
tehnyt.
män on HERm molemmat
kunniansa: ja Harmat karmat on »vanhain kau10.
l. 16: 31.
nistus,
Job 36:
töyhtyis:
pitä pahuus asettaman
awa sil30. Haawoilla
13. Ala ratasta unda että
,

*

*

mäs, niins saat kyllä leipää.

l. 6:

l. 19: 15.

14.

Paha, paha,

mendyäns

hän kcrsta.

sano ostaja;

9, n.

mutta pois-

pois, ja koko sydämen kiwulla.

'l.

ic>:

13.

2i. Lukn.
Raunit muistutuxet elämän ja tapain ojennu-

Kuldaa ja tallim kiwiä löytän kyllä; xexi.
toimellinen suu on kallis kappale, l. 17 27. Kuningan sydän on HERmn tädesä, niin16. Ota hänen waattensa, joka muukalaikuin wesiojat; ia hän tuilta sen tuhun15.

-.

*

sen

taka; ja ota

man edestä.
17.

häneldä pantti, tundemattol.

,7:

n.

l. 27: iz.

ga

hän tahto.
Ps 33 15Jokainen luule tiensä oikiaxi; waanHEr*

-

-2.

Wamstcttu O) leipä maista miehelle m koettele sydämet.

suuns

oleman
hywin; waan sitte pitä hanen
2°:
12,
täynans temwita kiwiä.
Job.
14.
(a) Ebr. wäaryden.
18. Aiwoituxet menestyivät, kosta ne neuwolla toimitetan'; ja sodat myös pitä toimella pidentämän, f *l. 11: 14. -j- l. 24: s.
19. Ala sekoita sinuas
kansa joka salaisuden ilmoitta *, ja joka panettele, ja jolla petollinen sill» ON.
I. 25: 9.
,3.
*l.
20. Joka Isäänsä ja äitiänsä kiroile, hänen
tyntiläns pitä
syngiäsä pimeydesä.

1.16:

~

3. Hywin ja oikein tehdä, on HERralle otollisembi kuin uhri. Sam. 15: 22. Hos. 6: 6.
4 Vpiät silmät ja paisunut sydän, ja jumalattomain tyntilä, on syndi.
,

5. Ahkeran miehen aiwoituxet tuowat yldätylläisyden; waan joka pikainen on, se tule
köyhäxi,
sen
1.10:4. 1.13:4.
6. Joka tawaran koko walhellc»*, se on kulkema turhuus, niiden seasa jotka kuolemata e'l.ic>.-2. lak. 5:1,,e.
tziwät.
sammuman
7. Jumalattomain matelemus pitä heitä
2 Mos. 21: 17.
Mos. 20: 9. 5 Mos. 27: ,6. peljättämän; sillä ei he tahtonet tehdä mitä
l.
26.
oikia on.
San. 19:
Matth. 15:4. Mark. 7-'
21. Perindö johonga warhain tiiruhdetan,
8. Jumalattoman ihmisen tie on outo; muton wiimeiseldä ilman siunauxeta. l. 2z: 20.
ta puhmn työ on oikia.
22. Ala sano: minä kostan pahan': odota
9. Parembi on asua katon kulmalla, kuin
HERraa, hän autta sinua.
5 Mos. 32:35. riitaisen waimon kansa yhtzesä huonesa.
l. 24: 29. Rom.
San. l. 17: 13.
l. 25: H4.
19.
„:

;

«.

*

«:

1

Thess.

5: 15.

Ttttz

io.

Iv-
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21. 22.

Luk.

Jumalattoman sielu toiwotta pahaa, waan jota tottele, hän saa aina puhua,
mitan.
l. 19: 5.
suo lähimmäisellens
36,
37.
34:
Job.
29. Jumalaloin juoxe päätähawin läpitze;
11. Kosta pilkkaja mngaistan, niin tyhmät mutta hurstas ojenda tiensä.
wiisaxi tulewat: jakosta wiisas tule opetetuxi, 30. Ei yxikän wiisaus eli ymmärrys, eikä
l. 19: 25.
neuwo, autta HERma wastan. l. n: -i.
niin hän otta opin.
12. Wanhurstas pitä hänens wiisasti jumaEs. 8- iv.
lattoman huonetta »vastan; waan jumalatto31. Hewoiset »valmistelan sodan päiwäxi;
mutta woitto tule HERmlda. P 5.33: 16,17.
mat kietoiwat itzens onnettomuteen.
Ps. 147: 10.
13. Joka tukitze kormunsa köyhän huutoon;
hänen pitä myös huutaman, ja ei kuulttaman.
22. Luku.
14. Salainen lahja asetta wihan, ja helio.

ja ei

,

maan ando lepyttä
l. 17: 8.

suurimman kiukun.

HVRran pelwon kautta kasitetan onni ja siunaus; mutta jumalattomuden
on wahingo ja kirous.

seurasa

l. 18: 16.

15. Se on »vanhurstaille ilo, tehdä mikä oisanoma on kallimbi kuin suuri rikkia on; waan pahointekiöillä on pelko.
kaus ja suosio on parembi kvin hopia ja
16. Ihminen joka poikke wiisauden tieldä,
Saarn. 7: 2.
kulda.
pitä oleman kuolluitten joukkosi».
töyhäxi:
köyhä
ja
2. Rikas
tulemat toinen toistans
17. Joka hekumam ratasta, se tule
ja jota witnaa ja öljyä ratasta, ei hän tule wastan *: ja HERra on ne kaikki tehnyt.
l. H,:
San. l. 29: 13.
5 Mos. 15: 11.
rittaxi.
ja kartta itzensä taiwanpitä
pahan,
annettaman
ulos
näke
18. Jumalaloin
3. Wiisas
ja saawat »vatamattomat
ylöntatzoja
läpitze,
ja
juoxewat
siaan,
edestä.
siweitten
hurstan
*

*

*

:

l. 11:

«.

asua antiasi»

hingon,

l. 27:12.

Syr. 7:

2.

4. Nöyryden ja HERran pelwon palkka,
19. Parembi
ja
»vaimon
on
rikkaus kunnia ja elämä.
kansi».
riitaisen lvihaisen
Syr. 25: 23.
5. Orjantappurat ja paulat owat »väärän
20. Wiisan huonesa on suloinen Mlvam ja tiellä; »vaan joka hänens siitä taamma wetä,
öljy; waan tyhmä ihminen sen tuhla.
hän warjele hengensä.
ja
hywyttä
noudat6. Niinkuins lapsen totutat nuorudesta, niin
21. Joka wanhurffautta
ja
löyrä
kunei hän siitä luowu, kosta hän »vanhene.
eläniän, »vanhurstauden
M, hän
2
Tim.
1:
18.
16,
nian.
Matth. 5:7.
7. Rikas wallitze köyhiä; ja joka lainaxi otwoitta
wäkewitten
ta,
22. Wiisas mies
Kauhän on lainajan orja.
8. Joka wääryttä kylwä, se niittä waiwan*;
pungin *; ja tutista heidän ustalluxensi» wahja hänen pahudens hukku witzalla. Job. 4:8.
l 24: 5- Saarn. 9: 16, 18.
wuden.
ja
»varhillitze,
tielens
hän
9. Laupiat silmät siunatan, sillä hän anda
23. Jota
Syr. 31: 28.
leiwästänsä köyhälle.
jele sieluns ahdistuxesta.
Aja
ylpiä
piltynsy
10.
pilkkaja
pois,
ja
niin
riita asettu; ja
on,
kutzutan
24. Jota
tora ja häwäistys lakka.
l. 26: 20.
kajaxi; »oka wihasa ynseydensä näyttä.
ettei
11.
sydämen
tappa
hänen;
rakasta,
puhtautta
hänen
Laiskan
Joka
himo
25.
l. 2°: 4.
kätensä tahtonet mitan tehdä.
huulet owat otolliset, ja Kuningas on hänen
26. Hän himoitze suuresti kaiten päiwän; ystätvänsä.
Ps. 101: 6.
i2. HERran silmät warjelewat hywän neumutta wanhurstas anda, ja ei tiellä.
27. Jumalattomain uhri on kauhistus; sem- won ja kukistamat ylönkatzojan sanat.
lnengin kosta se synnisa uhmmn.
13. Laista sano: Jalopeura on ulkona; ja

on

maasi», tuin

,

*

*

suunsa

sen

:

l. 15:

28.

«.

Es

Wäärän

1:

13.

Syr. 34:

todistajan pitä

2i.

hukkuman

*;

minä tapetan kalulla.
l. 26: 13.
sywä
on
kuoppa'; joka
suu
14. Porttoin
ei

?o;
Sananlastut.
niin ota wisu waari tuta edesäs on.
ei HERran suosios ole, hän lange siihen.
*l. 7:25,»c.
Syr. 9: 19 f 2°.
1.23:27.
sydämesä;
pane
2.
rippn
nuorukaisen
Ia
weitzi taulaas, jos sinä tahdot
15. Hulluus
hengetz
pitä.
aja
tauwas
hänessen
waan turituxen witza
tä.
l.13: 24. 5.19:18. t. 23:13.
3. Ala himoitze hänen herkustansa; sillä se
petollinen leipä.
enätärens
on
köyhän
wääryttä
tete
16. Jota
andainan,
ritkaxi'; ja
22. 2Z.

Luk.

*

*

'

*

tawamtansa; hänen pitä itze rittalle
4. Ala waiwa sinuas tullaxes
latta sinun wiisaudestas.
1 Tim. 6:9.
ja tosin töyhäxi tuleman.
Es. 33: 1.
jota et
sanat;
jälken,
tuule
lennätä
sen
ja
Ala
silmiäs
torwas
s.
wiisasten
17. Kallista
l. 1: 5.
ja pane minun oppini sydämees.
sinä taida saada;ja sillä
se lete itzellens siiwet
lendä taiwasta päin.
1,
niinkuin Kotka,
l.Hi 1, 2. l. 3: 1. l> 4: 1,
6. Ala syö leipää katen kansi», ja älä hi18. Sillä se on sinulle suloinen, jos sinä pija
dät sen mielesäs, ne sowitetan yhteen sinun moitze hänen herttuansa.
7. Sillä niinkuin hän itze sydämesäns ajathuulilles.
tele,
oniin se on: hän sano sinulle: syö ja juo:
HERmsa*,
19. Että sinun toiwos olis
ja
tänäpänä
kuitengan
neuwonut;
niin
ota
ei
ole hänen mielens sinun kansas.
len minä sinua
palas
jottas syönyt olet, pitä siSinun
myös sinä näistä waari. *l. 3: 5. Phil. 3:1.
8.
nun oxendaman: ja sinun ystäwälliset puhes
20. Engö minä ole suurista asioista kirjoitpitä huttan tuleman.
tanut sinun etees, neuwoin ja opettain?
21. Osottaxeni sinulle wahwan totuden pe9. Ala puhu hullun korwisa; sillä hän tatzo
rustuxen"; wastataxes niitä oikein, jotka si- sinun toimellisen puhes ylön.
1.9: 8.
Luk. 1: 4.
nun lähettämät.
Matth. 7:6.
10. Älä siirrä takaperin endisiä rajoja*; ja
22. Ala ryöstä köyhää, waitta hän köyhä
älä mene orwoin pellolle, f
on: ja älä solwaise waiwaista porttia.
5 Mos. 19: ,4.
San. l. 22: 28.
1-2 Mos. 22: 22.
23. Sillä HERm aja heidän asiansa, ja
l. 23: n.
11. Sillä heidän lunastajans on »voimallisorta heidän sortajansa.
nen:
hän toimitta heidän asians sinua wastan.
24. Ala anna sinuas »vihaisen miehen seu2 Mos. 22: 22.
tykönä.
ja
julman
älä
ole
San. l. 22: 23.
;
raan
ja
12.
teitänsä,
oppisi
sydämes
Anna
hänen
sais siekurituxeen, ja torwas
25. Ettes
puheseen.
paulaa.
lulles
toimellisesti
26 Ala ole niiden tykönä, jotta kättä lyö13. Ala latta lasta kurittamasta; sillä jos
l. n: 15.
wät,- ja welkaa takawat.
sinä händä witzalla lyöt, niin ei hän kuole.
'

».

».

*

*

l. 17: 18.

l.

l. 27: 13.

20: ,6.

K 13: 24.

l. 19: 18.

I. 22:15.

Syr. 3°:

1.

14. Sinä lyöt händä witzalla; waan sinä
27. Sillä jos ei sinulla ole wama maxa;
wapahdat hänen sielunsa Helwetistä.
niin wu.otees otetan aldas pois.

28. Älä siirrä takaperin

endisiä rajoja';

15. Poikani,'jos sinä wiisas olet; niin myös
l. 10:1. l. 27:
minun sydämen iloitze.
l, 27: 17.
San. 2,: i«>.
16. Ia minun mlmastuuni owat riemuiset,
29. Jos sinä näet nopsan miehen asiasansa, kosta sinun huules puhumat mitä oikia on.
sen pitä seisoman Kuningan edesä: ei hänen 17. Altön sinun sydämes tiiwoitelto syndipidä seisoman halpain edesä.
siä*; waan olkon HERran pelwosa jokapäiwä.
l. 24: 1.
Luku.
Sillä
on sinulle wiimein hywäxi*; ja
se
2Z.
iB.
Raunis neuwo, toimelliseen elämäkertaan yhei sinun odottamises puutu, f
Ps. 27: ,7.
teisesti; ja erinomattain kuinga nuorukaisten
San. l. 24: 14.
-Zpitä kartaman hekuman kehoituxia.
19. Kuule poikani ja ole wiisas, ja johdata
istut ja syöt jongun Herran kansa; sydämes tielle.

ta esiisäs tehnet owat.

*

Mos. 19:
1,
5

jot-

14.

«.

*

*

Hostas

20.

Ala
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20. Älä ole juomaritten ja syömäritten seasa. ta; ja heidän himlens neuwowat pahuteen.
l. i: 16, iB.
21. Sillä juomarit ja syömärit köyhtyivät':
ja unikeko pitä ryysyisä käymän. 'l. 21: 17.
mtetan huone, ja toimella
Wiisaudella
z.
22. Kuule Isääs joka sinun siittänyt on; ja se wahwistetan.
älä katzo äitiäs ylön, kosta hän wanhaxi tule.
4. Taidolla kammio täytetän kaikkinaisista

12.
tallista ja jaloista tawaroista.
älä
myy;
ja
niin
sitä
23. Osta totuutta,
5. Wiisas mies on wäkewä, ja toimellinen
myös »viisautta, oppia ja ymmärrystä.
mies on »voimallinen mäestä.
l. 21: 22.
ja
riemuitze;
Saarn.
18
16,
9:
24. Wanhurstan Isä suuresti
jota wiisan siittänyt 0,»,, hän iloitze hänestä. >
6. Sillä neuwolla sodatkin pidetän: ja josi» monda neuwonandajam on, siinä on »voit25. Anna Isäs ja Aitis iloita; ja riemuitto,
l. 2o: 18.
tan jota sinun synnyttänyt on.
,26. Anna minulle poikani sydämes; ja sion hullulle ylön korkia *: ei hän
Wiisaus
7.
nun silmäs pitäkön minun tieni.
tohdi awam suutansa portisi». Syr. 1:31,32.
ku8. Joka ajattele pahaa tehdäxensä,
27. Sillä portto on sywä kuoppa, ja wie1.22: 14.
ms »vaimo on ahdas kaiwo.
tzutan pahain ajatusten päämiehexi.
28. Ia hän wäijy niinkuin saalista, ja saat9. Tyhmän ajatus on syndi; ja pilkkaja on
ta monda tottelemattomaxi ihmisten
kauhistus ihmisille.
iO. Ei
ole wäkewä, jota ei tustasi» wah29. Kusa on tipu? kusa murhe? kusa tora?
syytä?
kenellä
ilman
wa
ole.
kusa walitus?
haawat
11. Aum niitä joita Mppa Mhdotan; ja älä
kenellä punaiset silmät?
tykönä
wiiwytän,
Siinä
miinan
»veda
sinuas pois niiden tykö, jotka kuoletekusa
30.
ja tullan tyhjendämään mitä sisälle pandu on. Mn.
San. 1. ZI: 8, 9.
Ps. 82: 3, 4.

l.

1: 8.

1. 15:

se

*

se

seasa.

se

12. Los sinä sanot katzo, en me ymmärrä
Es. 5:11, 22.
Ala katzele miinaa', ehkä se punoitta, sitä: luuletkos ettei se joka sydämet tutki, sitä
ja on selkiänä klafisa, ja huokiasti mene alas.f ymmärrä? ja se joka sielustas otta waarin,
'Eph. 5: 11.
tunne sitä? jakosta ihmiselle tekonsa.
-x Kork. w. 7: 9.

31.

se

32. Waan wiimeiseldä pure niinkuin kärme; ja pistä niinkuin kyykärme.
33. Niin katzowat sinun silmäs muita waimoja; ja sinun sydämes puhu toimettomia a-

sioita.

Ia sinä tulet

Job. 34:

Ps.

11.

Rom.

2: 6.

Icr. 32:

62: 1,.

Ilm. K.

22:

sillä se on hysuuslaelle.

13. Syö poikani hunajata*:

wä:

ja mesileipä on makia
'

se

19.

12.

l. 25: 16, 27.

niinkuin joka maka kes34.
14. Niin on myös wiisauden oppi sielulles:
kellä merta; ja niinkuin joka maka ylhällä kostassen löydät, niin sinun »viimein käy hywin ja ei sinun toilvos ole turha.
hahden pielen pääsä.
35. (Sinä sanot) he löit minua, waan en
is. Ala wanioitze »vanhurstan huonetta, siminä kipua tundenut: he syseit minua, ja en nä jumalatoin: älä hukka hänen lepoansa.
16. Sillä wanhurstas taita langeta seitzeminä tiennyt. Kosta minä heran, niin tahjällens: mutta jumalatdon minä wielä niin tehdä, ja sitä enä etziä. män kerta, ja
tomat iMtuwat onnettomuteen.
24. Luku.
,7. Ala iloitze wihamiehes »vahingosta; ja
Aikoimiset, mielenliikutuxet, puhet ja työt, älkön sinun sydämes riemuitko hänen onnetto-

se

:

nouse

pitä toimella kartella ja yriwakaisudella tapah,

MUdestansi».

Job.

31: 29.

Matth.

se

5: 44.

18. Ettei HERm näkis'sitä, ja olis häpahain
ja
ole
kiiwas
kansa*;
kellvotoin; ja hän kaändais wihansi» pois
ihmisten
nelle
H«lä
b ala himoitze olla heitä lasina. *1.2; 17. hänen pääldänsä.
2. Sillä heidän sydämensä pyytä wahingoit19. Ala »vihastu pahain päälle; älä myös

tuman.

<

-.

ole

7^5
Sananlastut/
jotka Histian ludan Kuningan miehet owat
Saarn. 7: i«.
tähän pannet tygö.
2. Se on Jumalan kunnia, salata asiam;
ole mitan toiwomista

24. 25. Luk.
ole kiiwas jumalattomain tähden.

Ps. »7:

20.

1.

Sillä ei häijyllä

ja jumalattomain kynttilä pitä

sammuman.

;

mutta Kuningan kunnia, tutkia asiata.
Job. 18: 5.
3. Taiwas on korkia ja maa sywä, jaKuningan sydän on tuttimatoin.
2i. Poikani, pelkä HERma ja Kuningasta*; ja älä sekoita sinuas kapinan nostaitten
4. Raista oletan hoplasta pois, niin siitä
1 Pet. 2: 17.
1- Syr. 7^7.
tule puhdas astia.
kansi». t
*

Sillä heidän tadotuxens nouse akista: 5. Los jumalatoin otetan pois Kuningan
ja kuka tietä kosta tummangin onnettomus kastvoin edestä, niin hänen istuimensa »vanhurstule?
kaudella wahwistetan. 1.16.'12. l. 20.8,28.
ole
myös
owat
Ei
6. Ala koreile Kuningan nähden, ja älä
wiisasten
23. Nämät
hywä tatzo muotoa duomiosa. 5 Mos. 1:17. astu suurten sialle. Syr. 3:«, ze. 1.7.-4. 1.13:13.
San. l. 18: 5. l. 28: 21. Syr. 42:1.
7. Sillä se on sinulle parembi, kosta sinulle
olet
jumalattomalle
sanotan:
sano:
sinä
24. Jota
astu tänne ylemmä; kuin ettäs Ruhja
tinan
ihmiset,
alemisin*, jota sinun silmäs näkitirowat
edes
Kansi»
händä
hurskas:
Luk. 14: 8, 9, I°.
wiha händä.
sit.
8. Ala ole pikainen riitelemään: ettes tiedä
25. Mutta jotta mngaisewat, he owat otol22.

:

*

,

liset; ja runsas siunaus tule heidän päällens.
26. Toimellinen »vastaus on niinkuin suloinen suun andamus.
27. Toimita työs ulkona, ja malmista peldos; jq rakenna sitte huones.
28. Ala todista lähimmäistäs wastan ilman
syytä; j.a älä petä sinun suullas. >. 14: 5.
29. Ala sano: niinkuin hän teki minulle,
niin minä teen hänelle: minä kostan jokaitzelle
tekonsa jälken. 1.2°: 22. Matth. 5: 44.

Minä

kälyin

laistan
tyhmän »viinamäen siwuitze.
30.

pellon

kostas lähimmäiseldäs häwäisty
Toimita asias lähimmäises kansi»*; ja

mitäs teet
olet?
9.

älc» ilmoita toisen salaisutta. t 'Syr. 19:1,, 14.
-Z- San. 1. ii: 13. l. 20:19. Syr. 19:6. l. 41:29.
io. Ettei se joka sen tuule, sinua halvaisit;
ja ettei sinun paha
latta.
11. Sana aitanans puhuttu*, on niinkuin
kullainen omena hopia maljasi».
*l. 15.- 2,.

sanomas

12.

Kosta wiisas rangaise sitä

jota

händä

ohitze, ja kuule; se on niinkuin kullainen torwarengas,
ja tuin kaunistus parhasta kullasta.

l. 1: 9.
1. 9: 8, 9.
31. Ia tatzo, siinä olit patjat ohdattet kas»vanet, ja se oli nukulaisia täynäns, ja aidat
13. Niinkuin lumen kylmä elon aikana, niin
olit kaatunet.
on ustollinen sanansaattaja sille joka hänen läminä
näin,
panin
hettänyt on, ja wirwotta Herransa sielun.
minä
32. Kosta
sydämeeni: kahelin, ja opin siitä.
14. Jota paljo puhu ja »vähän picä, hän
ja
wielä
uniinkuin tuuli ja pilwi ilman sateta,
maata,
Sinä
tahdot
on
»vähä
33.
nelias olla, ja enä täsiäs yhten panna lepälud. Ep. v. 12.
mään:
1.6:9,!,-.
15. Kärsiwällisydellä Päämies lepytetän;
l. 15: 1.
34. Mutta sinun köyhydes pitä sinulle tule- ja silvia kieli pehmittä towuden.
man niinkuin matkamies; ja sinun waiwaisuSaarn. ,0:4.
des niinkuin »varustettu mies.
16. Jos sinä löydät hunajata*, niin syö
Mrpexes: ettes ylönpaldisesti tulis mwituxi, ja
ylenannais sitä.
l. 24: ,z.
25. Luku.
jaltas
Anna
tulla lähimmäises
17.
harwoin
opetuxet
käytöxista,
Runingasta,
Monikahdat
huoneseen; ettei hän suuttuis sinuun, ja wihais
»vihamiestä ja iyia kohtan.

sen

sen

*

.

sinua.
«vämät owat myös Salomon sananlastut; 18. Jota wäärää todistusta puhu lähimUuvu

mäis-
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25. 26.

Luk.

mäistäns wastan, hän on »vasara, miekka ja 6. Joka tyhmäin sanansaattajain kautta ateräwä nuoli. Ps. 57:5.
Ps.i2°:4. sian' toimitta; hän on niinkuin mmba jall. 25: ,z.
19. Pilkkajan toiwo hädän aikana, on niin- woista, ja saa wahingon.
kuin murettu hammas, ja wilpistelewäinen
7. Niinkuin nilkku woi mntzam, niin tyhjalka.
mä taita puhua wiisaudesta.
2Q. Joka murhellisen sydämen edesä wirsiä
8. Joka tyhmälle mritzekunniata, onniinweisa, hän on niinkuin se joka waatten pois- kuin joku heittäis kallin kiwen kiwiroukkioon.
temma taimella, ja etikka pleikun päällä.
9. Sananlaffu on tyhmän suusa niinkuin
orjantappura, joka juopunen käsiin pistele.
21. Jos sinun »vihamiehes iso, niin ralvitzs
10. Taitama ihminen teke kappalen oikein;
händä leiwällä: jos hän jano, niin juota händä wedellä.
Rom. 12: 20.
waan joka taitamattoman palkka, hän sen
22. Sillä sinä kokot hiilet hänen päänsä turmele.
11. Niinkuin koira syö oxennuxens'; niin on
päälle ; ja HERra kosta sen sinulle.
joka hulludens kertoi.
ja
2 Pet. 2.- 22.
saten,
Pohjatuuli
tuotta
kieli
salainen
hullu
23.
12. Kostas näet jongun jotka luule itzens
saatta kasivon wihaisexi.
24. Parembi on istua katon kulmalla, kuin wiisaxi*, enä on silloin toiwoa tyhmästä kuin
*l. 3:7.
hänestä.
1.29:20.
riitaisen waimon kansa yhdes huonesa.
l. 21:9, 19.
13. Laista sano: nuori jalopeura on tiellä,
1. 22:
25. Hywä sanoma kaukaiselda maalda, on ja jalopeurakujalla.
kylmän meden kaltainen janowaiselle sielulle.
14. Laista käändele itzens wuotella, niiukuin
'

'

,;.

26. Wanhurstas joka jumalattoman eteen owi sämnäsä.
tange, on niinkuin sekoitettu kailvo ja turmel15. Laista pane tätens poweens ja tule
du lähde.
hänelle työläxi saatta suuhunsa jällens.
l. 19: 24.
27. Joka paljon hunajata syö, ei ole hy16. Laista luule hänens wiisammaxi, kuin
wä: ja joka työläitä asioita tutki, tuli hänelle työläxi.
seitzemän jotta hywiä tapoja opettamat.
28. Joka ei taida hillitä hengens*, hän on
17. Joka käy ohitzen ja sekoitta itzens muiniinkuin häwitetty Kaupungi ilman muurita. den riitoin; hän on senkaltainen joka koiraa
:

se

se
se

'

Syr.

20:

korwista wetä.

7.

18. Niinkuin se joka sala ambu, tarkoitta
joutzellajatappa:
19. Niin on petollinen ihminen, hänen lähimLäsä ulosmalatan tyhmäin, niin myös wie
ja
wahingollija sano: leikillä minä sen tein.
ja
kawalain
laatu
mäisellens,
kasten
ihmisten
sus.
2<D. Kosta hallvot loppumat, niin tuli sam«Niinkuin lumi suwella ja sade elon aikana; mu: ja kosta kielikellot pannan pois, niin riidat lakkawat.
l. 22: 10.
niin ci sowi tyhmälle kunnia.
21.
Niinkuin
l.
hiilet
tulen, ja puut lietin;
1.17:16.
19:10.
2. Niinkuin lindu mene pois, ja päassyinen niin riitainen ihminen saatta metelin.
Syr. 28: 12, i;, 14.
lendä; niin ei salwa kirous ilman syytä.

26.

Luku.

22. Panettelian sanat owat niinkuin haaPs. 109: 28.
ja täywät läpi sydämen.
ja
l. iB.- 8.
wat,
ohjat*;
ja
ruosta
aasille
3. Hewoisille
paha
sydän,
ja
Wietas
kieli
on niin23.
selkään,
Ps.
32:
9.
s
hullulle witza
1) San. 1.10: 13.
kuin sawiastia hopian sawulla juotettu.
24. Wihamies teestele itzens toisin puhellan4. Ala wasta tyhmää hänen tyhmydensä
jälken; ettes myös sinä hänen katmisexens tu- si»*; mutta petos on hänen sydämesänsä.
l. 20: 5.
lisi.
tyhmää
Kosta
tyhmydens
jälken; ettei 25.
hän liehatoitze makeilla puheilla»5. Wasta
'

*

sa,

Sananlastut.
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26. 27. 28. Luk.
sa, niin älä usto händä; sillä
sydämesänsä.
histusta on hänen
pitä
26. Joka
sala wihaa,

seitzemän kau- ta minua pilkka. *l. i°.i. 1.23:15. 1.29:3.
ja lymyttä itzen12. Wiisas näke waamn
sä;
tyhmät
waan
menewät siihen, ja saawat
tehdäxens wapahudeNs
wahingon.
tule
l. 21:
ilmei kokouxisa.
hingota; hänen
joka toisen taka:
kuopan
waattens
kaiwa,
siihen;
lange
13. OM hänen
hän
27. Joka
ja jokakilven »vierittä, se kieriä hänen itze pääl- ja ota häneldä pantti muukalaisen edestä.
1. 20: 16.
1. 22: »6.
lens.
Ps.7!is. Ps.9-16. P5.57:7.
Syr. 27: 29.
lahimmaistäns
Saarn. ic>:
Jota
siuna kortialla a»
14.
ja
ja
luetan hänelle kinellä,
rangaistusta*:
kieli
nouse
se
wiha
wamhin
28. Petollinen
puhu,
,

~

«.

suu

;

joka myötäkielin

l. 9:

27.

saatta kadotuxeei». rouxexi.
15.

».

Luku.

Riitainen »vaimo, ja alinomainen tiuksuuresta satesta, nämät oikein yhteen

kuminen'
yhdesä

wermtan.

'

l. 19: 13.

Monikahdat opettawaiset sananlastut
.16. Joka händä tahto kätke, hän käsittele
ja toisesa tilasa.
tuulda, ja piwo öljyä kädesäns.
päiivästä: sil17- Weitzi hiwo weitzen, ja mies teroitta yss>slä kehu'sinuas huomenesta
lä et sinä tiedä mitä tänäpänä tapahtu. f täwänsä.
1-Spr. 18:25, 26.
18. Joka Fitunapuunsa »varjele, se syö siitä
P5.75:5,6,7.
hedelmän: ja jota Herraansa wartioitze, se
lak. 4: 13, 14tunnioitetan.
-2. Anna toisen sinuas tiitta, ja ei sinun oman suus: muukalaisen, ja ei omain huuldes.
19. Niinkuin »varjo on wedesä ihmisen kas»von suhten: niin on ihmisen sydän toisia wasJer. 9:23.
ja sanda paina; »vaan tan.
3. Kiwi on rastas
2Q. Helwetti jakadotus ei tule ikänäns tantyhmän wiha on mstambi kuin ne molemmat.
Syr. 22: 19.
ten ; ja ihmisen silmät owat tytymättömät. j
'l. 30: 16. Hab. 2:5. -f Syr. 14: 9.
4. Wiha on julma kappale*, ja karwas
21. Mies tule kiusatuxi tiittäjän suun kautmieli on myrsty; ja kuka taita olla kateutta
Job. 5: 2.
lak. I:,°.
ta: niinkuin hopia ahjosa, ja kulda pätzisä.
»vastan?
parembi,
on
tuin
salai22. Los sinä tyhmän huhmarosa surwoisit
kuritus
5. Julkinen
nen rakkaus.
niinkuin tryynit, niin ei kuitengan hänen hul6. Hywän suolvan haawat owat parem- ludens hänestä erkane.
mat', tuin petolliset wainojan suunandamiset.
23. Ota ahkera waari lambaistas; ja pidä
*

*

*

Ps. 14' 5.
7. Rawittu sielu polte hunajata; waan iso»vaiselle sielulle owat kaikki karmatkin makiat.
Job. 6: 5, 6.
B.Nlintuin lindu jota pesästänsä kulke; niin
on se mies joka siastans siirtä.
9. Woitesta ja suitzutuxesta sydän iloitze; ja
ystäwän hywä neuwo on sielulle otollinen.
io. Ala hyljä sinun ystawätäs, ja sinun I*

-

murhe laumastas.

24. Sillä ei Mwam ole ijankaikkisesti; eikä
Kruunu sugusta sukuun.
25. Ruoho käy ylös, kukkaiset puhkewat, ja
heinät tvuorilla kootan.
26. Lambat waatettawat sinua; ja kaurit
1 Tim. 6: 8.
andawat pellon »vuoron.
on
Sinulla
27.
wohten riesta kyllä sekä oettä
huones
maxi
mwinnoxi ja sinun piikais

säs ystäwitä, ja älä mene weljes huoneseen,
elatuxexi.
on kykosta sinun määrin käy: sillä parembi
länmies joka läsnä on, kuin weli joka mambaLaas

*

*

:

28. Luku.

osotetan jumalattomuden wahingollina on.
ja jumalisuden hyödytys.
sus,
minun
ja
iloita'
poikani,
11. Ole wiisas
sydämeni; että minä taitaisin »vastata sitä jo- jumalaloin pakene, ja ei Fengän aja händä
takaa';
Uuvu 2

takaa'; waan jumalinen on

rohkia niinkuin

nuori jalopeura.
3 Mos. 26: 36,37.
San. l. 10: 24.
2. Maakunnan synnin tähden tule (waldakundaan) monda päämiestä': waan toimellisten ymmärtäwäisten ihmisten tähden, pysy
kauwan.
1.29: 8. Es. 24: 4, 5» 2°.
3. Nälkäinen jota köyhiä walwa, on niinkuin sadekuuro joka hedelmän turmele.
4. Jotka Lain hyljäwät, ne ylistäwät juma,
lattomia; waan jotka Lain kätkewät, owat
*

se

*

heille wihaisit.
5.

Ei

pahat

ihmiset oikeudesta lukua pidä;

waan jotta HERma etziwät, he ottawat kaikista waarin.
6. Parembi on köyhä, jota tvatuudesans
waelda; tuin ritas jota»väärillä teillä täystenl. 19: 1.
dele.
kätke,
se on toimellinen lapsi;
7. Jota Lain
joka
ruokki,
tuhlajata
mutta
häwäise Isänsä.
8. Joka tawamns enända korwolla ja »voitolla; se koko köyhäin tarpexi. Saarn. 2: 26.
9. Jota torwans käändä pois Lain kuulosta; hänen rukouxensakkin on kauhistus.
Job. 27: 9. Ps. ,z: 42. Ps. 66:18. loh. 9:31.
io. Joka jumaliset saatta wäärälle tielle,
hän lange omaan kuoppaansa'; mutta hurstat
periwät hywyden. *l. 26: 27. Match. 15: 14.
11. Rikas* luule hänens wiisaxi; waan toimellinen köyhä ymmärtä hänen. Ps. 4y: 7, le.
12. Kosta wanhurstat wallitzewat, niin käy
sangen hywin*; waan kosta jumalattomat hal-

se

*

litzewat, niin

muuttet owat Kansan
l. i, : io.
'

seasa.

pahan tekonsa kieldä, ei hän
menesty; waan joka
tunnusta ja HMä,
hänelle mpahru laupius.
iz.

Joka

Ps. 32:3,5.

sen
1

loh.

1:9.

ihminen joka aina pelkä
se
joka
sydämensä paadutta, se lange onwaan
,6.
14.

28. 29. Luk.

Salomon
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Autuas on

*;

17. Ihminen, joka jongun sielun weresä wääryttä teke; ei pääse, waikka hän haman haui Mof. 9:6.
2 Mof. 21: 12,
taan pakenis.
5 Mos. 19: 12.
18. Jota watlldesi» waelda, se on tallesa;
mutta jota käy pahaa tietä, hänen täyty josl. ,2: ,;.
kus langeta.
peldonsa
wiljele,
hän saa leipää
19. Joka
yldäisesti; waan joka pyytä joutilasna käydä,
se mwitan köyhydellä. l. 12: l. 20: 4.
«.

Syr. 20: 30.

20. Ustollinen mies runsafti siunatan; waan
jota pyrki rikkauden perän, ei hän ole lviatöin.

l.

21.

20: 21.

Ei ole

I

Tim. 6: 6, 9.

joku katzo muotoa';
se hywä ettäleiwän
kappale»,

sillä »väärin,
ihminen taita tehdä
f

den

täh-

*l.

1- Hes.

l. 24: 23.

18: 5.
13: 19.

Jota akista rikkautta pyytä, ja on tade; hänelle tule köyhys, ettei hän tiedäkkän.
23. Joka ihmistä rangaise, hän löytä pa22.

remman ystätvyden; kuin se joka puhu myöta1.9.-8,9. 1.27: 5, 6.
tielin.
24.

no: ei
weli.

Jota otta Isäldäns ja aitildänsä, ja sase ole syndi: hän on häwittäjän tansa-

Matth. 15: 5, 6.
Pipiä ihminen saatta riidan*; mutta
jota luotta itzens HERraan, hän kostu.
25.

l. 13:

I°.

26. Joka omaan sydämeens ustalda, hän
on tyhmä*; mutta joka wiisaudesi» waelda,

hän »vapahdetan.

*1.3:5, 7.

,

Kor. 3:19.

27. Joka waiwaiselle anda, ei häneldä puutu'; waan joka silmäns hänestä käändä, se
tule pahasti kiroturi.
5 Mos. 15: n.
*

San. l. 19:

17.

2 Kor.

9:

9, 10.

Kosta jumalattomat tulewat, niin Kansi» itzens kätke'; mutta kosta ne hukkumat,
niin wanhurstat enänewät.
Job. 24: 4.
28.

*

1.29: 2.
Syr. 5: 4, 5,
nettomuteen. *l. ,4.29. Luku.
Phil. 2: 12.
että suuri eroitus on iltiwalosotetan,
tviela
köyhää
joka
Kanis. JumalatoinPäämies
ja hurstauden hedelmäin waihella.
laisuden
kiljuwa
ja
Jalopeura
ahne karhu.
saa hallitze, on
16. Kosta hallitzia on ilman toimeta, niin stzoka kurituxelle on uppiniskainen*; hän ätislä tadotetan ilnian yhdetättän awum.
paljon wäärnttä tapahtu; waan jota »viha ahl. 29.- 4.
'l. 3: ii.
neutta, hän saa kauwan elä.
Ef. 66: 4.
Jer. 7: 13, 14.
San.

»-

2.

Kos-

29. 30'

Sananlastut.

Luk.

Kosta wanhurstaita monda on, niin Kanwaan kosta jumalaloin hallitze, niin
l. n: io.
l. 28: 12, 28.
Kansi» huota.
iloitta I»viisautta
ratasta,
hän
Jota
3.
sänsä'; mutta jota huoria elattä, hän tuhla
*l. 10: 1. l. 15: 20.
tawamnsi». f
2.

sa iloitze;

1.27:11.

4. Kuningas

-Z-Luk. 15:

waan lahjain ottaja

nan;

13.. 3a.

rakenda oikeudella waldakun-

l.28: 16.

Es.

sen turmele.

32: 7.

tunde köyhän asian;
Wanhurstas
ymmärrä

waan

wiijautta.
jumalaloin ei
hajottamat
Kaupungin'; waan
Pilttajat
8.
1.28: 2.
wiisat asettawat wihan.
Saarn. 9: 18.
9. Kosta wiisas tule tyhmän kansi» oikeutta
käymään, joko hän on nuhainen eli iloinen,
niin ei ole hänellä yhtän lepoa. Es. 57:20, 21.
*

10.

Werikoimt wihawat siwiätä; waan wan-

hurstat holhowat hända.
11. Tnhmä wuodatta taiten hänen hengensä;
waan wiisas

sen pidättä.
l.

l. 15:

Päämies,

l. 14: 33.

17: 27.
jota walhetta rakasta,

sillä waitta hän
wasta.
20.

sen

ymmärtä, niin ei

hän

los sinä näet jongun jota on nopsa pu-

humaan; enämbi on toiwoo tyhmasä tuin hänesä. l. 2<l>7 12. lak. 1: 19. l. 3: », u.
21. los palwelia nuorudesta herkullisesti pidetän: niin hän Mhto sitte poikana olla.
22. Wihainen mies saatta riidan'; jakiukl. 15: iz.
kuinen tete monda syndiä. f
-z- l. 27: 4. lak. 1: 20. l. 3:14.
23. ylpeys tutista ihmisen; waan kunnia
korotta nöyrän.
Job. 22.- ,5.
1 Pet. 5: 5,6.
San. l. 18: 12.
Luk. 14: n.
24. Jota wartan kansi» on osallinen*, hän
wiha sieluansa; niin myös se joka kuule kirout 3 Mos. 5:1.
xen ja ei ilmoita, f Ps. 50:
25. Jota pelkä ihmistä', hän tule langemuxeen; mutta joka luotta itzens HERraan, hän
tule ylöspidetyxi.
Matth. 10: -8.
26. Moni etzi Päämiehen kasivoja; mutta
jokaitzen duomio tule HERmlda.
27. Jumalatoin ihminen on wanhurskaille
kauhistus; ja jota oikialla tiellä on, hän on
*

5. Joka lähimmäisens kansa liehakoitze; hän
hajotta »verkon hänen jalkains eteen.
6. Kosta paha syndiä tete, niin hän hänens
paulaan sekoitta; waan wanhurstas riemuitze,
ja hänellä on ilo.

7.
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H.

hänen

*

«.

"

.

jumalattomallekauhistus.
1

Pet. 4:4.

Ps.

15:4.

Tuku.

)o.
Agur puhulummalan tunnosta: rukoile kah»

sanete muutamista ihmisten wioista:
palwelians owat kaikki jumalattomat.
wiisi kerta neljästä perän ajateldawasta
lopetta lugun neuwolla.
13. Köyhä ja rikas kohtaisit toinen loisens': asiasta:
lokenin pojan sanat, ja opetus; jonwalaise heidän molembain silmänsä. Isgurin
HERm *l.
"
22: 2.
ga mies puhui Ithielille, Ithielille ja
Matth. 26: 11.
«kalille.
14. Kuningas joka ustollisesti duomitze köy2. Minä olen kaikkein hulluin, ja ihmisten
hiä, hänen istuimens wahwistetan ijankaikki12.

talaista

:

kirjoitta

se

sesti.

ymmärrys ei ole minusa.
l. l6: ,2.
l.
28.
rangaistus
wiisauden';
Witzaja
anda
153. En minä ole oppenut »viisautta, ja en
waan itzewaldainen lapsi häwäise äitinsä.
tiedä pyhäin taitoa.
1.22: 15.
l. 23: iz, 14.
l.13: 24.
4. Kuka taiwasen mene ylös ja tule alas?
16. Josa monda jumalatoinda on, siinä on kuka käsittä tuulen piwoonsa? kuka fito weden
monda syndia; waan wanhurstat näkewät hei- waatteseen? kuka on asettanut kaikki maan
dän langemisensa.
Ps. 58: n. Ps 91.- «. ääret? mikä on hänen nimens? kuinga hänen
17. Kurita poikaas niin hän sinun wirwotta poikans kutzutan ? tiedätkös ?
Es. 4°:
*

«.

ja saatta

sielus iloisexi.
5. Kaikki Jumalan sanat owat kirkastetut*;
Kosta ennustuxet loppumat, niin Kansa ja owat kilpi f niille jotkaustowat hänen päälhajoteta»; waan autuas katte Lain.
lens.
*Ps i,.-7. Ps. 'B:3s. f P5.91.-4.
6.
Ala lisä hänm sanojinsa ", ettei hän si19. Palwelia ei anna itzens kuritta sanoilla;
18.

.

Uuvu 3

nua

ZO. 31. Luk.
kosta hullu ylön mwituxi tule. s

Salomon.
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nua rangaifis: ja sinä löyttässm watehteljaxi.
*

5

Mos. 4:

2.

l.

12:

32.

*

Saarn. 12:5, 6,7. -j- San. l. 17: 16.

l. 19:1».

Kahta minä sinulda anDn, ettes minulda
23. Kosta ilkiä naitstan: jakosta piika tule
en»»enkuin minä kuolen.
emändänsä perillisexi.
niitä
ja
oppi
8. ViMra
«lvalhe otko» minusta 24. Neljä on piendä maan päällä, jaolvat
ja
«ktzamra älä minul- toimellifemmat wiisaita.
kaukana:
7.

heitto wäti; jotta tuitengin
l. 6.- 6, »e.
clatuxensa suwella toimittamat.
osani rawinnosta.
ylön
jos
minä
tu26.
wäki;
pejotka
Kaninit
minä,
kuitengin
rawituxi
heikko
9. Etten
ja
kieldäis
on
kalliolla
tekewät.
sinua,
säns
",
kuka
sanois
lisin
minä ylön köyhäxi tulisin, 27. Heinäsirkoilla ei ole Kuningasta; kuiHERra? eli jos
warastais, ja syndiä tekis minun Jumalani tengin he lähtewät kaikki ulos joukosansi».
5 Mos. 8:12» 14. l. ,2: 15.
28. Hämmähäkki kehrä käsilläns, ja on
nime wastan.
Kuningan linnoisi».
io. Hlä kanna palwelian päälle hänen isändäns edesä; ettei hän sinua kiroilisi, ja sinä niin
29. Kolmella on jalo käyndö, ja tosin neljä
astu hywin.
nuhtefeen tulet.
ja
Isänsä,
jotka
11. On niitä
kiroilemat
ei
32. Jalopeura »voimallinen petoin seasa;
le anna; waan anna minun saada maärär-

po

*

1

Tim. 6:

25. Myyriäiset

«.

:

'

joka ei palaja kenengän edestä.
jorka
iyens
On
luulttvar
niitäkin,
12.
3». Hurm jolla wahwat siwut owat, ja kaupuhrari; ja ei «le kuuengan saastaisudest ris : jaKuningas jota wastan ei kengän olla
Saarn. 8: 3, 4.
tohdi.
ransä pester. myös, jotka
olet tyhmästi tehnyt, ja korotnostamat,
silmäns
sinä
Owat
32.
Jos
13.
tanut sinuas: ja jos sinä olet jotakin pahaa aja silmälautansa korottamat.
jatellut; niin laste käsi
päälle.
14. Ia owat, joilla on miekka* hammasja
ten siasa; ja weitzet heidän svömähambans;
33. Joka riestaa kirnu, hän tete woita: ja
syömät waiwaiset maan pääldä, ja köyhät ih- jota nenää puserm, hän »vaati ulos weren:
ja jota wihaa tehoitta, hän »vaati riitaan.
1.12:18.
mistenWerenimejällä
seasta.
:
tytärtä
tuo
tänon kaxi
15.
31. Luku.
ne, tuo tänne. Kolme on tytymätöindä jo
juttele
kyllä
kuinga hänen äitinsii l. waei
olewan.
neljä
Salomo
tosin
16. Helwetti*, waimon suljettu kohtu, maa roitta händä huoruttn ja juopumusta kattajo kyl- maan ;ja laupiuden töitä harjottamoan. u.
joka ei medellä täytetä: ja tuli ei
sotta toimellisen waimon omaisudet,ja ylistyxen.
"1.27:20.
lä on.
17. Silmä joka häwäise Isäänsä, ja ylön- Ovingas Lamvelin sanat: Se oppi jonga ha«.4:3,4.
nen äitins hänelle opetti
karnet ojan tykönä
katzo totella äitiänsä,
1.
syölvät.
ja
2. Ah minun Poikani, ah minun kohtmii
hakkawat ulos, kotkan pojat
18. Kolme minulle olvat ihmelhset, ja neljää poika ah minun toiwottu poikani.
en minä tiedä.
3. Ala anna waimoin saada tawaratas*:
ja
kärmen
älä käy niillä retkillä, joisi» Kuningat turretket
19. Kotkan tiet taiwan alla:
ja
kestellä*,
jäljet
merm
mie- meltumat.
5 Mos. 17:17.
kalliolla: hahden
Wiis. 5: 10,,».
4. Ei Kuningasten, O Lamuel, ei sowi Kuhen jäljet pitkän tygö.
20. Riinan myös porton polgut: hän syö ningasten wiinaa juoda: eli Ruhtinasten wä: en minä mitan pahaa
ja pyhki suuns, ja
kewita juotawita.
Saarn. ic> 16: 17.
ole tehnyt.
5. Ettei he joisi* ja oikeuttaunhodaisi; ja
wäändelisi köyhäin asiata.
2i. Kolmen kautta maakunda tule lewottoEs. 5: ", -;.
l. -28: 7.
muteen; ja tosin neljää ei hän woi kärsiä.
6. Andakat wäkewitä juotawita niille jotka
,2.. Kosta palwelia rupe hallitzemaan':

siuna äitinsä.

suus

*

,

sano

«

sano:

sen

:

,.

*

*

sano

:

'

hukku-

Luk.

Sananlastut.
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31.

hukkumallans owat, ja wiinaa murhellisille 2Q. Hän kokotta kätensä köyhille, ja ojenda kätens tarwitzewille.
Syr. 31: 32, :c.
Neh. 8: i°.
sieluille.
joisit,
ja
21. Ei hän pelkä lunda huvnesans*; sillä
Että
ahdistuxensa:
unhomisit
he
7.
ja ei enä johdatais mieleensä wiheljäisyttänsä. kaikella hänen perhelläns owat kaxikertaiset
Saarn. 10: 18.
8. Alva suus mykän edesä: ja auta hyljät- waattet.
l. 24: 11.
22. Hän teke itzellens makaus »vaatteita:
tyin asiata.
Job. 29: i-, 13.
9. Awa suus, ja duomitze oikein: ja pelas- walkia kallis liina ja Purpum, owat hänen
*

'

'

ta »vaiwainen jaköyhä.

Ps.

82: 4.

Es.

1:

17.

se on"

pukunsa.

Hänen miehens on tuttu porteisa, istuija
l. 18: 22. 1.19:14.
kallista liinaa
24. Hän
11. Hänen miehensä sydän ustalda häneen: anda wyön tauppajalle.
hänen
hänen elatuxens e, puutu häneldä. l. 12: 4. ja 25. Wäkeys ja kunnia on
l. 14: 1.
han naura seumwaiselle ajalle.
26. Hän awa suunsa wiisaudesi», ja hänen
12. Hän tete hänelle hywää ja ei pahaa, kaikkena elinaikanansa.
kielesäns on suloinen oppi. Ps. 37:
ja
pellawi27. Hän katzele kurkistellen, kuinga hänen
13. Hän harjoitta itzens willoisi»
sa, ja teke mielelläns työtä käsillänsä.
huonesmns kaikki asiat owat: ja ei syö latstukauppamiehen
haaxi;
desa leipäänsä.
14. Hän on niinkuin
28. Hänen poikans tulewat ja ylistäwät
joka elatuxens tuo kaukaa.
yöllä,
perhellensä
ja
anda
nouse
händä
autuaxi: hänen miehens tiiltä händä
15. Hän
ruokaa, ja pitkoillensa heidän osans.
(sanoden):
16. Hän pyytä peldoa ja saa sen, ja istutta
29. Moni tytär täyttä itzens kaunisti; mutta sinä käyt ylitze heidän kaikkein.
wiinapuita kattens hedelmästä.
17. Hän »vyöttä kupéns wäkewydellä, ja
30. Otollinen olla on petollisuus, ja ihana
olla, vn turha*; waan waimo, joka HERwahwista täsiwartensi».
*l. 11:22.
18. Hän näke askarensa h^ödyllisexi: hänen RAA pelkä, ylistetän.
kynttilans ei sammuteta yöllä.
31. Andakat hänelle tältens hedelmästä, ja
ojenda
ja
rukkiin,
tarttu hänen tallens työt kiittäkän händä porteisa.
kätensä
19. Hän
Joka toimelliset» waimon löytä,
tuinlkaikkein
tallimmat pärlyt.
kallimbi
li. io.

23.

tykönä.
sans maan wanhemmitten
ja myy sitä,
tete

;«>.

sormillans tehmwarteen.

Salomon Sananlastuin loppll.

Salomon Saarnaja
Kuku.

Job. 7:16.
Saarn. H: 11.
turhuus.
1.6:
11.
l.
11:
8.
Syr. 14: ,1.
kapSalomo opetta että kaikki maalliset
on
enä
palet ja myös inhimmillinen wiisaus, owat
Mitä
ihmisellä
3.
kaikesta waiwafturhus ja hyödvtöin waiwalloisus. 11. Jonga tans*, kuin hänellä on Auringon alla?
han osiotta omasta koettelemisestansa.
Saarn. 2: H2 , 23.
«Ns
pois,
ja toinen tule jälI. ,2» aarnajan sanat, Daivjdin pojan* lemene
suku
4- Vxi
lens; waan maa pysy ijankaikkisesti.
rusalemin Kuningan :
I.

i.

,

»

*

2

Sam.

12:

s-71 Kun.

24.

1:

Ps.

35.

104: 5.

Ps.

119: 90.

Se on suuri turhuus sanoi Saarnaja
5. Auringo ylene ja laste, ja juoxe siallens
ja
se on suuri turhuus, kaikki mitä on, se on etta hän sieldä ylönis jällens. Ps. 19:7.
2.

,

,

6.

,

Tuuli
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i. 2.

Luk.

6. Tuuli mene etelään, ja täändy jällens sa ja ulkonaisesi» huwituxesa. ti. Ei myös maalpohjaan, mene aina ymbärins, ja palaja ym- lisesi» wiisaudesa, etkä työn menestyxesä; waan.
n. Jumalan lahjain kohtullisesa nautiyemisebärins, ja palaja ymbäri pyöröä jällens.

sa, HERran pelwon kansa.
ri tule kuitengan täydemmäxi. Sille sialle jos- l-3tt>lna sanoin sydämesäni: käykämme hywin elämään, ja pitämään hywiä päita he juoxit, siihen he juoxewat jällens.
wiä: waan katzo, se on myös turhuus.
Syr. 4a: ii.
Saarn 8: 15.
Luk. 12: 19, 20.
8. Kaikki owat työlät*, niin ettei kengän
sitä Mida ulossanoa: ei silmä suutu näkemäs- . 2. Minä sanoin naurulla: sinä olet hullu:
ia ilolle: mitäs teet?
tä, eikä korwa suutu kostan tuulemasta, f
*lob. 7: 1, 2. l. 14: 22. -f San. 1.27: 2<».
3. Minä ajattelin sydämesäni, totutta ruujota
on tapahtunut? se joka mini miinaan; kuitengin niin, että minä sydä9. Mitä on se
tapahtu:
myös tästedes
Mikä on se jokatehty meni harjoitin myös wiisaudesi», käsittäxeni
edespäin
joka
myös
on? se
tehdän: Ia ei ole mikä tyhmys on': siihenasti että minä näkisin, mikä ihmisten lapsille olis tarpellinen tehAuringon
niitän uutta
alla.
10. Ongo jotakin josta sanoa mitan, katzo. dä, niinkauwgn kuin he taiwan alla eläwät.
se, on uusi? se on jo ennen tapahtunut endisilla
iKun. 3: 9.
1.4: 29.
tein suuria kappalim, minä raMinä
ajoilla, jotka meidän edellän, olit.
4ii. G mida kengän muista, kuinga ennen kensin huoneita*, istutin »viinapuim.
7. Kaikki wirmt juoxewat mereen, ja ei me-

«"»-

*

on tapahtunut: eitä taida tukan ajatella, mitä wasta tapahtu jälkentulewaisille. l. 6: 4.
11. 12. Minä Saarnaja olin Israelin Ku-

*

Kun. 6:1.
5. Minä tein

I

2

Aika K. 3:

l. 6:

I.

I

zc.

minulleni krydimaita, ja iloi-

sia puutarhoja, ja istutin niihin kaikkinaisia
iKun. 1: 34.
ningas Jerusalemisi».
hedelmällisiä puita.
6. Minä tein minulleni wesilammikoita, tassydämeni
pyysi
ja
etziä wiisas13. Ia minun
mitä
taiwan alla tapahtu. Mxeni wiherjäisten puiden metzää.
ti tutkia kaikkia
wiheljäisen
waiwan on Jumala
Senkaltaisen
7. Minulla oli palwelioita japiikoja ja perandanut ihmisten lapsille, että he siinä itzeens hettä minulla oli suuremmat mwamt karjas*

:

»vailvaisit.

*

1

Kun. 4:

ta ja lambaista,

32, 3,.

tuin kaikilla jotka olit minun

1 Kun. 10.- 26.
14. Minä katzoin kaikkia töitä tuin Aurin- edelläni Jerusalemisi».
2 Ma K. 1: 12.
gon alla tehdän: ja tatzo, se oli kaikki turhuus
ja hengen waiwa.
8. Minä kotoisin myös minulleni hopiata

15.

Ei wäärä taita ojeta, eikä

xia taita lukea.

puuttumu-

ja kuldaa, ja tawaran' Kuningoilda ja maakunnista Minä toimitin minulleni »veisuita t
:

16. Minä sanoin sydämesäni: katzo, minä miehistä ja waimoista, ja ihmisten lasten ilon,
1 Kun.
olen jaloxi tullut, ja olen »viisambi kuin kaikki kaikkinaiset kandelet.
22.
2 Aika K. 9: 14, 21.
muut, jotka minun edelläni olit Jerusalemisi»:
-Z- 1 Kun. io: 12.
ja minun sydämeni ou paljon oppenut ja koe9. Ia tulin suurexi ja menestyin enä tuin
jotta minun edelläni olit Jerusalemisi»:
kaikki
1
Kun.
12,
3:
13.
tellut.
minun
sydämeni
»viisauteni
oppysyi myös minun lytönäni.
olen
minun
asettanut
17. Ia
1 Kun. io: 2,, ,4.
pemaan »viisautta, ymmärrystä, tyhmyttä ja
Aika K. 9: 22.
Saarn.
12:
ymmärsin
minä
että
on
Waan
hullutta:
sekin
9.
io. Ia kaikkia mitä minun silmäni toiwoit,
hengen waiwa.
18. Sillä kusi» paljo lvtisautta on, siinä on olen minä heille andanut, ja en estänyt minun
myös paljo mielikarwautta; ja jota lisä ym- sydameldän, yhtän iloa, niin että minun sydämeni iloitzi kaikesta minun työstäni: ja se
märrystä, hän lisä myös waiwaa.
oli minun osani kaikista minun töistäni.
2. Luku.
11. Mutta kosta minä katzoin kaikkia minun
Tama» elämän onnellisu« ei seiso lihaltlse*

«:

,

»

töitäni.
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töitäni, jotka minun käteni tehnet olit; ja wai- läns', ja sydämellisestä surustansa, joka häwaa jollaminä itzeni waiwannut olin: ja katzo, nellä on ollut Auringon alla:
*i Mos. 3,19.
l. 31:4a.
st oli kaikki turhus ja hengen waiwa, ja Auringon alla ei ole mitan muuta.
23. Waan kiwun, mielikarwauden ja mur12. Kosta minä käänsin itzeni katzomaan hen kaikkena elinaitanans*, niin ettei hänen
yöllätän lepoa: myös on turSillä kuka sydämens
»viisautta ja hullutta ja tyhmyttä:Kuningan
jäljoka
on tulema
1.5:16.
on ihminen,
hus.
m. 24. Eitöstä ihmisen ole parembi syödä
ken, jonaa he tehnet owat?
13. Silloin minä näin »viisauden woittawan ja juoda, ja tehdä sielullens hywää hänen töismyös olewan Jumahulluden, niinkuin »valkeus woitta pimeyden. tänsä*? minä näin
pääsä;
2,.
että
owat
lan
kädestä,
«,
silmät
Miisalla
*1.3:
Es. 56:
14. Niin
ja
pimeydesä*:
ymmär19,
waelda
Luk.
12:
20.
tyhmä
waan
25. Sillä kenengä pidäis syömän, jakenen
sin että heille kaikille yhtäläisesti tapahtu.
pidäis sitä nautitzeman paremmin kuin minun?
1.17:24.
1.15:7.
San. l. 14: 33.

saa

se

se

sen

«.

*

Saarn. z: 1.
ajattelin sydämesäni, että
minä
Silloin
15.
nurista minä
hulluin käy niinkuin minungin*:minä
ajattelin
olen »viisautta etzinyt? Silloin
sydämesäni, että se on myös turhus. f
Job. 21: 7. Ps. 73: 4, 5. -t Saarn. 6:14.
1.8: 14.
16. Sillä ei wiisas ole ijankaikkisesa muistosi», enä tuin tyhmätän*, ja tulewaiset päiwät unhottawat kaikki: ja niinkuin »viisas
kuole, niin hullu myös kuole, f
Job. 18: 17. Saarn. 9: 15. Ps. 49.'
sil-17. Sentähden minä suutuin elämään*:
lä kaikki olit minun mielestäni pahat, jotka
owat Auringon alla; sillä kaikki owat turhus
Job. 3: 21. l. 14: 13.
ja hengen waam.
minä
suutuin kaikkiin minun töihini,
18. Ia
joim minä tein Auringon alla; että minun sen
jälken tulewaisille ihmisille jättämän pita.
1.27: 19.
Ps. 49: iF.
Job. 20:18.
'

'

"-

*

Syr. 14:

4.

jos hän wiisas eli tyh19.
kuitengin
mä on, ja pitä
hallitzeman kaikkia
jotka
minä Auringon alla wiiminun töitäni,
myös on turhus.
joka
sasti tehnyt olen:
minä
käänsin minun sy29. longatähden
minun
kuin mina
töistäni,
dämeni, kaikista
Auringon alla tein.

Sillä kuka tietä

I Kun. 4: 22, zc.
26. Sillä, sille ihmiselle joka

hänelle on otol-

linen, anda hän wiisauden, ymmärryxen ja
ilon*; Waan syndisille anda hän kowan onnen f koota ja hakia: Ia se kuitengin annetan
hänelle, jota on Jumalalle otollinen: se on
myös turhus ja hengen waiwa.
San. l.

2:

1-

6.

3.

l. 13:

*

21, 22.

Ps.

97:
l. 14: 11.

«.

Luku.

Räikillä on heidän aikansa Jumalan hallituxen alla. v Nautita Jumalan lahjoja kohtudella, ja tytyä Jumalan tahtoon, on paras
1.

m. wäärys duomioisa tule Jumalan
duomion ala. iv. Ihmiselle tapahtu ulkonaimuodon jälken niinkuin eläimillengin.

neuwo.

sen

,

i. Maikilla on määrätty aika*, ja kaikilla mi">
ta taiwan alla aljetan, on heidän heti Aika K. 12: 32.
kensä.
Es. 28: 24.
Dan. 7: i-.
loh. 2: 4.
2. Aita syndyä*, ja aita kuolla f: aika islutta§, ja aita ylösrepiä istutettua.
1 Mos. 18: 10.
f Job. 14: 5.
Ebr. 9: 27.
§ 1 Mos. 8: 22.
Es. 17: 11.
3. Aika tappa*, ja aika pamndaf: aita
kutista§, ja aita mtem**
In. 25:24.
loh. 8: 2°. -Z- 2 Kor. 6:2. § Luk. 19: 4;, 44.
*

*

*

-

"

Hagg.,: 2, 4.

4. Aita itke*, ja aita naura: aita walittaf,
ja
San. l. 14: 13.
aita hypätä.
ymmärryxellä ja toimella tehnyt on) täyty tytehnyt
Wal. w. 5: 15.
7 Joel 1:12.
öns toiselle jättä', jota siihen ei mitan
5. Aita heitellä kiwiä, ja aita koota kiwiä
ole: on myös turhus ja suuri onnettomus.
kaikesta työsi aika halata, ja aika lakata halamasta.
22. Sillä mitä ihminen
6. Aika
Xxxx
21.

Sillä ihmisen (jota työns wiisaudella,

se

*

:

saa
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6. Aita etziä, ja aita kadotta: aita tallella
pita, ja aita poisheittä.
7. Aita ritti rewäistä, ja aika ommella:
aita wai olla", ja aita puhua.f *P5.,9.-i°.
Am. 5.13. -f Job. 39:38. San. l. 17:27, 28.

l. 27: 12.
Matth. ,6: 62, ,c.
8. Aita ratasta, ja aita »vihata*: sodan
aita s, jarauhan aita. §
2 Sam. 13: 15.
*

1

9.

kuin

Kun.

Kun. 5: 4.

22: 1, 2, ;.
§ 1
2 Aika K. 14: 6.

Mitä hywää on sille jota työtä teke siitä

hän itziäns waiwa?

10.

Mmä näin

la ihmisten

sen

waiwan jonga Jumalapsille andanut on, että he itziäns
,

Luk.

3. 4.

Sillä niinkuin ihmisten lapsille tapahtu*,
niin myös eläimille tapahtu f: yhtäläisesi heille molemmille tapahtu: niinkuin he kuolemat,
niin myös hän kuole, ja niin on kaikilla yhtäläinen hengi. Ia ei ihmisellä ole nntän enämbi kuin karjallakan sillä kaikki on turhus.
19.

*Ps.7B-39-

-l-Ps. n-"-

Kaikki menewät yhtä siaa kohden kaikki owat mullasta tehdyt, ja kaikki jällens mul-20.

daan joutumat.

:

Ps. 146:

4.

Kuka siis otta waarin siitä, että ihmihengi mene ylöspäin*; ja että eläinden
sen
hengi mene alas päin maahan. 'l. 12: 7»14-22. Ia minä näin, ettei mitan ole parembata, kuin että ihminen on iloinen hänen työsäns; sillä se on hänen osansa: Sillä kuka
21.

siinä waiwaisit.
11. Waan hän teki kaikki hywin oikialla ajalla', ja andoi heidän sydämens taiwam mi- tahto saatta händä katzomaan mitä hänen
tä mailmas tapahtu: sillä ei ihminen mida jälkens tulema on?
löytäf sitä työtä jom Jumala tete, ei alkua
4. Luku.
,

eikä loppua.

*

-z-

San. 1. 19:

Job. 37:

Eph.

21.

1: 11.

23.

v. 12. Sentähden ymmärsin minä, ettei mitan parembata ole, kuin iloita, ja hywää tehdä hänen elinaikanansa.
l. 2: 1, 24.
Es. 22: 13.

13. Että myös jokainen ihminen syö ja juo,
ja on hywällä mielellä tyosans, se on Jumalan lahja.
14. Minä ymmärsin että kaikki mitä Jumala tete, se pysy ijankaikkisesti', en me taida
siihen lisätä eli siitä »vähetä: ja Jumala tete
sitä että händä peljätäisin.
Ps. 33: 11.
Es. 46: 10.
15. Mitä ennen ollut on, se nytkin on, mitä tulema on, se on jo ennen ollut; ja Jumala tuo jällens sen tuin edes mennyt on.
M. 16. Ia minä wielä näin Auringon alla
duomion sian, ja siinä oli jumalattomus, ja
oitiuden sian, ja siinä oli jumalattomus.
17. Silloin ajattelin minä mielesani: Jumalan täyty duomim* wanhurstan ja jumalattoman ; sillä kaikella aiwoituxella ja taitella työllä on hänen aitansa.
Ps. 82: 1.
H.
I,
ic>:
Es.
IV. 18.Minä sanoin sydämesäni ihmisten lasten menosta, että Jumala heitä walitzis, ja
näyttäis, että he owat itze heillens niinkuin
eläimet.
'

'

sea-

wäkiwalda

ja kateus halliye ihmisten
Lytywäisyo on hyödyllinen, ja ahneus
wahingollinen. ui Opetuxet awiosäädyn ja ys«
täwällisen seuran hvödyllisydestä kunnia- arwon huikendelewaisudesta, ja Jumalan palwe-

sa.

I.

11.

:

luxen kiiwaudesta,

mä käänsin minuni, ja katzoin kaikkia
AH
<"l waiwatuita* Auringon alla, ja katzo,
siinä olit heidän kyynelens f, jotka wääryttä

1.

kärsiwät, ja ei ollut heillä lohduttajaa: Ia
jotka wääryttä teit olit »voimalliset,' niin ettei
ne lohduttajaa löytänee.
Es. 5: 7.
1- Job. 35: 9.
2. Silloin ylistin minä kuollulta, jotka jo
kuollet olit, enämmin kuin eläwitä, joisi» wielä hengi oli.
z. Ia sitä joka ci wielä ollut, enä kuin heitä molembita; ettei hän ole koetellut pahaa,
kvin Auringon alla tapahtu.
4. Ia minä katzoin kaikke työn waiwaa, ja
kaikke työn toimellisutta, että ihminen kadehti
lähimlnäistäns. Ia sekin on turhus ja hengen
waiwa.
5. Sillä tyhmä pusertele käsiänsä, ja syö
omaa lihaansa.
11. 6. Parembi on piwon täysi lewosa, kuin
täysinäiset kahmalot waiwasa ja hengen ahdisSan. l. 15: 16. 1.17:1.
turesa.
7. Minä
*

Saarnaja.
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waan Jumalan lahjain kohtullinen ja
7. Minä käänsin minuni, ja näin turhuden nen
nautindo hyödyllinen.
Auringon alla.
8. Jota on yxinäinen ilman toista, ja ei ole 1. g)slä ole ylön pikainen suustas, ja älä anna sydämes tiiruhta puhumaan Jumahänellä lasten, ei »velje, ja ei ole kuitengan
lan edesä; Sillä Jumala on taiwaisi», ja sinä
loppua hänen työllänsä, eikä hänen
*

silmäns

täytetä ikänäns'rikkaudesta. Kenengä hywä- maan päällä, ole sentähden wähän puheinen, f
en tee sielulleni hywää?
San. l. 29: 11. lak. 1: 19.
-x Match. 6: 7.
xi minä työtä teen, japaha
paljo
on,
ja
2.
on paljo
myös
suru.
siinä
Kusi»
murhetta
on
turhus
st
unia;
puhesa
löytän
myös
paljosi»
ja
hulluus.
San. l. 7: 20. l. 30: 15. Saarn. 5: 9.
San. l. 10: 19.
Es. 56: 11.
m. 9. Parembi on kaxi tuin yxi *; silla
3. Kostas Jumalalle lupauxen teet, niin ätyöstänsä.
wiiwyttele sitä; sille ei hän tyhmiin mielisty:
lä
hyödytys
heille on iB. San. l.
26:
lupat niin pidä.
4.
mitäs
4 Mos. 30: 3.
Syr.
1 Mos 2:
5: 19.
21.
lange,
jos
toinen
niin
76:12.
heistä
hänen
sMos. 23:
Ps.
ie?. Sillä
tumpanins autta hänen ylös: woi sitäyxinäis4. Se on parembi ettes lupa, kuin se ettes
tä, jos hän lange, niin ei ole toista saapuilla täytä mitäs luwannut olet.
5. Älä salli suus wistellä lihaas syndiä tekehändä auttamaan. yhdesa
makawat, mm he mään, ja älä sano Engelille: se oli exymys";
11. Ia kosta kaxi
lämmittäwät itzensä; mutta kuinga yxinäinen ettei Jumala lvihastuis sinun änees,ja hyljäis
kaikkia sinun kättes töitä.
San. l. 20: 9.
tulelämbomäxi?
l. 28.- i;.
12. Yri woitemn waan taxi seisoivat wasei karte niin
6. Kusa paljo unia on, siinä on myös turtan: sillä kolmekerminen
pian.
ha meno, ja paljo puhetta; mutta pelkä sinä
»vanlapsi
ja
parembi*
on
wiisas
lumalata.
13. Köyhä
ii. 7. Jos sinä näet köyhän wääryttä kärsihaa Kuningasta -x, jota tyhmä on, ja ei tai*l.
2:
Syr.
ja oikeuden ja wanhurffauden tuleman
i;.
neuwoa.
110:3.
män,
da otta
Kuningalliseen
walälä ihmettele sitä: sillä yxi on
maasta*,
pois
tullan
Fangiudesta
14.
daan; ja se jota Kuningalliseen waldaan syn- ylimmäisembi joka siitä korkiasta waarin otta,
dynyt on, köyhty.
Ps 113: 7, 8- Luk. 1: 52. ja tortiammat owat niiden molembain ylitze. f
jotka eläwät jakävMik. 3:3. 5 San. l. 22: 8. Kol. 3: 25.
kaikkia
Minä
katzoin
15.
1 Thess. 4: 6.
ivät Auringon alla, toisen nuorukaisen kansa*,
2 Sam. 15: 13.
8. Maan wiljellys on paras kaikisa: Sen
kuin tule hänen siaans.
päällä on Kuningas maakunnasa, että kedot
I Kun. 1 5.
tuin
loppua
kynnetäisin.
taitella Kansalla
16. Ia ei ollut
jälkentulewaiset
m. 9. Joka rahaa rakasta, ei hän ikänäns
häneshänen edelläns oli, eitä
ja
wiheljcusys.
tä iloinnet'. Ia sekin on turhus
rahaan suutu *; ja joka rikkautta rakasta, ei
iKun, 1: 49, 50.
2 Sam. 18: 14, 15hänelle pidä siitä hyödytystä oleman f: se on
XVarjele
jalkas
myös
mener
San. l. 13: 7. t Job. 20: ,8.
kostas
Jumaturhus.
17.
kuulemaan.
1.27:16,17.
ja
mle
Se
on
lan huoneseen,
Ps. «9: 11. Hagg. 1: 6.
io. Sillä kusa paljo rikkautta on, siinä on
parembi kuin tyhmäin uhri *, jotka ei tiedä et'1 Sam. 15: 22.
myös paljon syöpiä: mitasta hyödytystä siis
tä he pahaa tekewät.
San. l. 15: 8. l. 21: 27.
isännällä siitä on, mutta että hän ainoastans
Hos. 6: 6.
sen näke silmillänsä?
11. Jota työtä teke hänen on uni matia, jo5. Luku
i. Jumalan palwelus pita toimella ja waarin ko hän wähän eli paljo syönyt on; waan rikottamisella tapahtuman. >i. iVääryden kosto tu- kan ylönpaldisus ei salli hänen maam.
12. Se on paha waiwa
jonga minä nain
le yliduomarille. iv. Ahneus on »vahingollinen ;
*

*

'

,

*

'

:

'

*

,

Xxxx
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Auringon alla, että rikkaudet Mllelle pannan tetyxi, ja olis ilman haudata, hänestä sanon
minä: testen syndynyt on parembi händä:
hänelle wahingoxi, jonga oma on.
i Tim. 6: 9.
4. Sillä hän tule turhaan menoon, ja me»3- Sillä rikkaudet hukkumat suuresi» lvihel- ne pois pimeyteen '; ja hänen nimensä pimeyjäisydesä; ja jos hän on siittänyt pojan, niin dellä peitetän.
Job. 7: «>, i°. l. 14: io.
ei käsiin jää mitan.
Saarn. 1: 11. l. 2: 16. 1.9:5,6. Es. 26: 14.
14. Niinkuin hän on tullut äitins kohdusta,
5. Jota ei ole auringota nähnyt, eitä tunpois
jällens
kuin
denut,
niin hän
mene alastoina
hän
sillä on parembi lepo tuin tällä.
tullutkin on; ja ei ota mitan myötäns kaikesta
6. Los hän eläis taxi tuhatta ajastaikaa,
työstäns, joka hänen käsisäns on, kosta hän niin ei hän sittetän siihen tydyis: eitöstä kaikmene pois. Job. 1: 21. l. 27:19. Ps. 49: 18. ki tule yhteen paikkaan ?
1 Tim. 6:7.
11.7. lokaitzella ihmisellä on määryttä työ*;
15. Se on myös paha waiwa, että hän niin mutta sydän ei taida tytyä siihen: f
1 Mos. 3: 15.
tästä lähte, niinkuin hän tullutkin on; mitä
f Syr. 3: HH. l. io: 30.
iKor. 7: Hc>.
se siis händä autta, että hän tuuleen työtä on
tehnyt?
8. Sillä mikä Miisalla on enämbi etu tuin
16. Kaiten elinaitans on hänpimeydesä syö- tyhmällätän? mitä hyödytys on toimellisella
köyhällä,, että hän eläwitten edesä itzens täytnyt, suuresi» murhesi», saimudesa ja surusi».
ja
hywäxi
näin
tä
soweliaMim?
17. Katzo, minä
xi, että ihminen syö ja juo, ja on hywällä mie9. Parembi on nautita mwaroim jotta kälellä* taitesi» työsans tuin hänellä Auringon sillä owat, tuin pyrkiä toisten perän,
on
glla on, hänen elinaikanansa, jonga Jumala myös turhus ja wi heljäisys.
ie». Mikäst on, waikka jokakorkiasti ylistetty
hänelle anda : sillä on hänen
on? niin hän kuitengin lietän ihmisexi, ja ei
1.3:13.
18. Ia jolle ihmiselle Jumala anda rikkaut- hän taida woimallisemman kansa riidellä:
Ap.T. 9: 5.
ta, MwamM ia »voimaa, että hän siitä söis,
11. Sillä monda asiata on, jotka turhuden
ja nautitzis hänen osaxens, ja olis iloinen lyö1. 6: 2.
enändäwät: mitä siis ihmisen siitä enä on?
jänsä ; on Jumalan lahja.
ajattele
paljo
elämäns ai19. Sillä ei hän
7. Luku.
kaa, että Jumala on iloittanut hänen sydä-

se

'

sen

*

sen

se

*

se

osansa.

se

mensä.

1.

6.

Luku.

paras neuwo on tasa turhasi, menosa, aja-

tella lopun perään,

li. Laidalla

dellä kulutta elämänsä

ajan.

ja karsiwällisy-

i. Rikkan ahnen tila on wiheljaincn. n. <l>lla
tytymätöin tilallens ja onnellensa, on wahin- 1. Auka tietä/ mikä ihmiselle on hyödyllinen
"V hänen elinaikanansa, niinkauwan kuin
golltnen turhus.
elä, joka kulke niinkuin
turhasi»
hän
1. /Ke on paha jonga minä näin Auringon al- warjo
*? eli kuka
ihmiselle, mitä on tula, ja on yhteinen ihmisisä.
jälkens
alla ? f
Auringon
lema
hanen
2. Jolle Jumala on andanut rikkautta, ta2,
21. 1- Saarn. z: 7/ 17.
Job. 14:
warata ja kunniata, ja ei häneldä mitan puuHywä
2.
on parembi kuin kallis
ja
ci Jumala
tu, kaikista kvin hän himoitze,
ja kuolema päiwä f on parembi kuin
woide;
anna hänelle kuitengan sitä woimaa, että hän syndymä päiwä.
San. l. 22: 1.
sitä nautita taita, mutta toinen ne nautitze;
,6: 2H.
1Luk.
Syr.
41: 15.
on turhus ja paha waiwa.
1.3: 13.
mennä
on
murhe huoneseen
3. Parembi
l. 5: 17, 18.
luk. 12: 19, 20.
Syr. 14: 5.
ilo
kuin
on
kaikkein ihmisten
huoneseen
toisesi»
siitäis,
ja
ohänellä
3 Jos hän sata lasta
ja
loppu
s,
pane
sydämeens.
elämä
lis niin pitkä ikä, että hän monda wuotta eläis,
Syr. 7: 3«. lak. 4:9. -s Ps. 39: 5ja ci hanen sielunsa taidais tulla tawarasta tay-

menosans
sano

'

sanoma

*

'

se

'

:

*

sen

4.

Parem-
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on murehtia kuin naura: sillä ettes myös sitä toista (b) päästä pois tädestäs:
sillä jota HERma pelkä, hän wälttä nämät
murhen kautm sydän parane.
sydän
San.l. 2i: 22.
on murhe huonesa; mut- kaikki.
1.24:5.
5. Wiisasten
(2)
nim.
sydän
ilo huonesa.
ahkeroitzcmaan wanynrskaudcsta.
ta tyhmäin
(b) nim. jumalattomuden karttamista.
6. Parembi on kuulla wiisan kuritusta",
lauluja:
20.
tuin tuulla hulluin
Wiisaus wahwista enä Miisasta, kuin
Ps. 14: 5kymmenen woimallista, jotka Kaupungisa oSan l. 17: 10.
7. Sillä hulluin nauru on niinkuin orjantap- wat.
21. Sillä ei yhtän ihmistä ole wanhurstasta
purain ratina padan alla: ja se on myösturhus.
päällä, joka hmvää tete, ja ei syndiä
ja
maan
hulluri,
Wakiwalda
saatta
lahwiisan
8.
1 Kun. 8: 46.
2 Aika K. 6: ;6.
tee.
ja turmele sydämen.
1.20:
1 loh. 1: z.
loppu'parembi
on
tuin
alku:
Asian
.San.
9.
9.
mitä sinulle
Karsiwällinen hengi f on parembi tuin ylpiä 22. Ala pane kaikkia sydämees
'Matth,2o: 22. 1.24:13.
sanotan*: ettäs kuulisi sinun palwelias sinua
hengi.
1 Sam. ,o:
2 Sam. 16: i«.
toruwan :
f. San. l. 14: 29. Matth. 5: 5.
sydämes
tietä,
ylönpikainenwihaan':
IQ. Älä ole
sillä wisinun usein
23. Sillä sinun
muita torunen.
ha lepä hulluin sydamesa. Ps. 37: 7, 8.
lak. 1: 19, H»,
24. Kaikkia senkaltaisita olen minä wiisasti
ii. Mä sano: mikä on, että mennet päiwät koetellut: Minä ajattelin*: minä tahdon olla
olit paremmat, kuin nämät? sillä et sinä sitä wiisas mutta se kulti tauwas minusta.
San. l.16: 9.
wiisasti kysele.
perinnön kansa, ja
12. Wiisaus on hywä
25. Se on kaukana, kuin ollut on; ja se on
sangen sywä, tuta taita sen löytä?
autta ihmisen iloitzemaan Auringon alla:
1.8:21.
26. Minä käänsin sydämeni koettelemaan,
San. l. 3: 15, 16.
myös
»varjele,
ja
ja etzimään wiisautta ja taitoa:
tutkimaan
Sillä
raha
wiisaus
iz.
myös
ymmärtämään
ymmärryxellä
on se etu, että niin
wariele ; mutta
Jumalattomain tyhja
elämän,
myttä,
erhetyxiä,
joilla
se on.
hulluin
wiisaus anda niille
27. Ia löysin että se waimo on haitiambi
14. Katzo Jumalan töitä; sillä kuka taita
kuin kuolema, jonga sydän on wertto ja pauojeta sen jonga hän wäamxi teke?
12:
14,
,5.
la, ja hänen tätens owar tahlet *. Se joka
Job.
hywinä
päiwinä,
ja
ota
Ole
iloinen
Jumalalle on otollinen hän wälttä händä,
15.
myös pahakin päiwä hywäxes*: sillä sen on mutta syndinen käsitetän hänen kauttans.f
San. 1. 5: ~ 4. -51.22.-14.
Jumala luonut toisen kansa, ettei ihminen
Syr. n: 14,27. Phil. 4:
mitä tulewa on.
28. Katzo, minä olen löytänyt, sano Saarli. 16. Minä olen nähnyt kaikkinaiset minun naja, toisen loisens jälken, että minä myös
turhudeni aikana: wanhurstas hukku wanhurs- löytäisin taidon.
kaudesans, ja jumalaloin elä kauwan pahu29. Jota minun sieluni wielä nyt etzi, ja en
ole löytänyt. Tuhannen seasa olen minä löytädesansa.
ylön
yelikkä
O),
nyt yhden miehen, waan en minä ole löytänyt
wanhurstas
17. Ala ole
io:
yhtän
ettes
turmelis.
'Syr.
wiisas';
lön
waimoa taittein
29.
itziäs
(») nimittäin luulosas ja angarudella muita wastan.
ZQ. Ainoastans katzo sen minä löysin, että
18. Älä ole ylön jumalatoin (2) elikkä hul- Jumala on luonut ihmisen oitiaxi*: Mutta he
lu *; ettes kuolis ennen aikaas. 7 Ps. 10:4. etziwät f monda taitoa.
Mos. 27.
Gal. s.-7.
1-Ps. 55:24. Ps. 73:1?.
1- I<r. 17: 3.
(») s. 0. älä heitä itziäs, toisiolda, jumalattomuteen
8. Luku.
ja huolimattomlltttn.
Edespäin
i
neuwotan Jumaliseen ja toimelli19. Se on hywä ettäs tähän tartut (2) ja
4.

Parembi
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seen elämäkertaan.

8. 9. Luk.

Salomon

Lytymään mieluisesti
iz. Sillä jumalattomille ei pidä hywin käyJumalan hallituxeen.
män, ja ei heidän pidä kauwan elämän, waan
1.
on wiisan kaldainen; jakuka on tai- Niinkuin warjo (katoman), jotta ei jumalata
tawa asian selittäjä; Ihmisen wiisaus pelkä. Wiis. 3: 10. Syr. 10: 2;. l. 40: 13,15.
14. Se on turha meno kuin tapahtu maan
walista hänen kaswonsa, ja hänen tottelemat1.
,4.
San.
15:
päällä:
muutamat owat wanhurstat, ja heille
tomudensa tule muutetuxi. Kuningan sana;
pidä
tapahtu
niinkuin he olisit jumalattomain töitä
Minä (sanon:)
*:
ja muutamat owat jumalattomat,
semmengin Jumalan walan tähden.
tehnet
1
käy,
ja
17.
niinkuin he olisit wanhurstaften
Pet.
Matth.»:,i.
heille
pois
nopsa
kashänen
menemään
töitä
Hlä
ole
tehnet f: Minä sanoin: se on myös tur3.
wons edestä, ja älä sekomnu pahaan asiaan: hus. P5.44:
t P5.37: 35. P.73: 3.
kelpa.
2: 15. l. 9: 2.
mitä
Saarn.
hänelle
teke
kaikki
sillä hän
,a kuka
15. Sentähden ylistin minä iloa, ettei ihmi4. Kuningan sanoisi» on woima":
teet?
mitäs
ole parembata Auringon alla, kuin syödä
selle
sano
hänelle:
tohti
ja juoda ja olla iloinen': Ia sen hän saa työsSan. 1.16: 15. l. 19: 12. 1.20: 2.
pidä pahaa täns taikena elinaikanansa, jonga Jumala hä5. Joka kästyt pitä, ei hänen
sydän
ajan ia nelle Auringon alla anda.
tietä
ja
1. 9: 7.
koetteleman';
wiisan
1
RvM. 13: 3.
16. Minä annoin minun sydämeni »viisautta
Pet. i
MUodoN.
6. Sillä jokaitzella aiwoituxella on hänen a»- tietämään, ja katzomaan sitä waiwaa tuin
kans ja muotonsa; sillä ihmisen onnettomus maan päällä tapahtu, ja ettei joku päitvällä
eli yöllä saa unda silmiinsä.
on paljo hänen päälläns.
11. 7. Sillä ei hän tiedä mitä tapahtuma
17. Ia minä näin kaikki Jumalan teot: sillä
on; jakuka taita hänelle ilmoitta kosta se tu- ei ihminen taida löytä sitä työtä joka Auringon alla tapahtu, ja ehkä kuinga ihminen ah.
'.
lema on?
hengeen
', estäole
woimaa
etziä, ei hän kuitengan löydä: Jos hän
ihmisellä
keroitzis
8. Ei
n,ään sitä; ja ei ole woimaa kuoleman hetkel- wielä sano: minä olen wiisas ja tiedän sen,
lä s; ja ei päästetä sodasi» ja jumalaloin me- niin ei hän kuitengan taida löytä.
Ps. 31: is.
no ei auta jumalattomia.
9. Luku.
Job. 14:5- Ps- ;?/ 5
Opetetan
Että jumalisille ja jumalattomil9. Kaikki nämät olen minä nähnyt ja andanut minun sydämeni kaikkiin töihin, jotka ta- le tapahtu monesakin aftasa yhtäläisesti ulkonaipahtumat Auringon alla: Ihminen hallitze toi< sella muotoa. 11 Se on paras, olla hywällä
wahingoxi. Ps. 82: 6,7. mielellä ja tytyä Jumalan tahtoon, m wiisaus
sinans toista itzellensä
on kaikisa hyödyllinen.
Wiis. 6: 7, 9.
jumalattomat hau- i. /SMä minä olen kaikkia näitä minun sydä10. Ia siinä minä näin
meeni pannut, tutkiaxeni kaikkia naita,
ja
tulit
waelsit pyhäsä siasi», ja
datut, iotka
josa
ja wiisitt ja heidän tekonsa oniin
etm
Kaupungisa,
myös
he
wanhurstat
olit
unohdetut
Jumalan tädesä: eitä ihminen tiedä ketehnet olit: se on myös turhus. duomita, tule »vat
nengän rakkautta eli wihaa, kaikisa tuin hä11. Ettei kohta pahoja töitä
pahaa teke- nen edesäns en.
ihmisten lasten sydän täytetyxi
2. Se taitti tapahtu niin kaikille, »vanhursmään.
Job. 35: 15. Syr.;: 4.pahaa teke,
kaille niinkuin jumalattomillekin', hywille ja
i2. Jos syndinen sata kertaa
puhtaille,
tiedän
kuielä;
Niin
minä
tuin saastaisillengin, niin sille tuin
ja sittekin kauwan
jotka
sillengin joka ei uhmkkan: Niinniinkuin
uhm,
käy
hywin
Jumalatengin, että niille
hywille,
kuin
pelkawät.
myös syndisille: niin »vannoniin
la pelkawät, jotka hanen kasivoMsa
3):
jota
18,
jalle,
19tuin
walaa pelkä.
sille
U.
Esr. 8:
5 Mos. 6: 24.
1.
l.
»;
,
San. l.14:
Job. 9:22. 21:7. Ps. 7Z: 1,, IZ. Saarn. 2:15.
S»r.
l.«: ,4. Jer. 12: iv
3. Se
«.
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Saarnaja.

io.

3. Se on paha kaikkein seasa, jotka auringon alla tapahtumat; että yhdelle käy niinkuin
toisellengin, josta myös ihmisten lasten sydän
täytelän pahudella, ja hulluus on heidän sy-

dämesäns, niinkauwan kuin he eläwät, sitte
pitä heidän kuoleman.
4. Mitä siis pitä jongun walitzeman? niinkauwan kuin eletän, on toiwo; sillä eläwä
koira on parembi kuin kuollu jalopeura.
5. Sillä eläwät tietäwät itzens kuoleman,
mutta ei kuollet tiedä mitan, eikä he mitan ena

ansaitze; sillä heidän muistons on unhotettu.
6. On myös heidän rakkaudensa, ja heidän
wihans ja »vainonsa jo rauwennut; eikä heillä
ole yhtän osaa mailmast», kaikisa mitä Auringon alla tapahtu.
11. 7. Niin mene siis ja syö leipäs ilolla, z'a
juo »viinas hywällä mielellä*; sillä sinun tyos
kelpa Jumalalle. 'l. 2: ,4. l. 3: «, 13,22.
1.5:17,18. 1.8:15.
8. Anna waattes aina walkiat olla; ja älä
puututa woidetta pääs pääldä.
9. Elä kaunisti waimos kansa jotas rakastat, niinkauwan kuins tätä turhaa elämätä
sinulle Aurinsaat nautita, jonga (Jumala)
gon alla andanut on, ja niinkauwan kuin sinun turha elämäs pysy: sillä se on sinun osas,
elämäsas ja työläs kuins teet Auringon alla.
10. Kaikkia mitä tule sinun ettes tehtäwaxi,
'; sillä haudasa, johonsegastee woimasei jälken
tulet f, ole työtä, taitoa, ymmärrystä eli »viisautta. §
Jer. 45: 10. Syr. 3: 22.
l. 10:32. f Job. 17: 13. S P5.6:6.
Ps. !!<!: 17. Es. 38: '8.
*

kosta

päällens.
se akista tule heidän
,3:

Job. 34: 20. Mark. 33,35. kuk. 1,:
m. 13. Minä olen myös nähnyt tämän »viisauden Auringon alla, joka minulle suurexi
-<~

näky.

14. Että oli wähä Kaupungi, ja siinä »vähä wäke: ja woimallinen Kuningas tuli ja piiritti sen, ja rakensi suuret mallit sen ymbärille.
15. Ia siinä löyttin köyhä wiisas mies, joka taisi wiisaudellans auttn Kaupungita ja ei
yxikän ihminen nmistanut sttä köyhää miestä.
;

16. Silloin

sanoin minä wiisaus on paremsen köyhän wilsaus
:

bi kuin wäkewys'; waikka

kahottin ylön, eikä kuultu hänen sanaansa.
San. 1. 21: 22.
Saarn. 7: 26.
kuullan
enämmän hil17. Wiisasten sanat
jaisudesi», kuin Herrain huuto tyhmäin seasi».
18. Sillä wiisaus on parembi kuin sota aset;
waan yxi syndinen turmele paljo hywää.
'

10.

tUktt.

C>sotetan tyhmyden wahingollisus, yhdesil
jatoisesi, asiasa. n Erinomattain halliyioitten
pahoin puhua.
tykönä; joista ei kuitengan
i. lNuollet
saattamat hywän woi1.

saa

kärwäiset
hä tyhmyys häwäise suuren wiisauden jakunnian.
2.Wiisi»n sndan on hänen oikialla kädelläns;
waan hullun sydän on hänen wasemallansi».
3. Ia »vaikka hullu on tyhmä hänen aiwoituxesans, niin hän pitä kuitengin kaikki muut
teen löyhkämään ja laimistunexi ; jawä-

tyhmänä.

4. Los »voimallisen wiha nouse sinua wasMinä käänsin itzeni ja katzoin, kuinga tan', niin älä hämmästy: sillä myötäandamiAuringon alla käymän pidäis? ettei auta juos- nen asetta paljo pahutta. f
Syr. 20: 9.
San.l.
ii.
ta, ehkä joku nopsa olis, eikä auta sotiman,
-f
19:
11.

*

waikka joku wäkewä olis: Ei auta elatuxeen,
5. Se on wielä paha meno, jonga minä
ehkä joku taitawa olis *, ei myös rikkauteen näin Auringon alla, taitamattomuden, joka
auta toimellisiius f, ei myös auta otollisilleen, on »voimallisten seasa.
Job. 34: 3°.
että joku taitama on §; mutta se on kaikki a6. Että tyhmä istu suuresi» kunniasi», ja rik,c. tat alen» bana istumat.
jasi» ja onnesi».
Ps. «7: 1. 1° Sor. n
§ Syr. 18: 6, 7.
7. Minä näin palweliat istuman hewoisten
päällä, ja ruhtinat käywän jalkaisin niinkuin
12. Ia ei ihminen tiedä aikaans, waan niinkuin kalat saadan wahingollisella werkolla, ja palweliat.
niinkuin linnut käsitetän paulalla, niin myös
8. Joka kuopan kaiwa, hänen pitä siihen
ihmisten lapset temmatan pois pahalla ajalla, itze langeman': Ia jota repi aidan maahan,
'

:

«,

hän-

10. 11. 12. Lllk.
Ps. ?: »6. 2. Anna osa* seitzemälle ja kahdexalle; sillä
händä pitä madon pistämän.
et sinä tiedä, mikä kowa onni maan päälle
5an.».11:27. 1.26:27. E 5.59: 4taita.
'Ps 41: 2, 2. Es. 5«: 7,
9. Jota kiwiä merillä, han siinä itzens tulla
pilwet
täynäns owat, niin he antule
siitä 3. Kosta
loutta: Jota puita halkaise, hän
päälle. Ia jos puu taatu
dawat
maan
saten
»vaaraan.
pysty,
e,
etelään
eli
tule,
tylsäxi
,a
pohjaan:
tuhunaa paikkaan puu
io. Kosta muta
oleman
pita.
on
wiitaatu,
myös
ruweta:
niin
siinä
lujemmin
niin täyty
ilmaa
ei kylwä; ja joka
katzo,
ojendamaan.
hywä
Joka
4.
saus
mitan leikka.
11. Ei lakkari parembi ole kuin kärme*, jo- pillviä kurkistele, ei
et
Niinkuin
tiedä tuulen tietä, ja
pistä.
52:4.
5.
sinä
*Ps.
ka lumoimata
kuinga
luut
äitin
otolliset*;
walmistetan*; niin
owat
tohdusi»
sanat
12. Wiisan
et sinä myös tiedä Jumalan töitä, jota kaikki
»vaan tyhmän huulet nielewät hänen.
l. 15: 24. teke. f
l. 12: 18.
Ps. 139: 14.
t Job. 36: 24, 25.
San. l. io: 11, 20.
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sen

se

se

'

suun

'

*

Syr.

21: 19.

puhens alku on tyhmyys, ja sen

11. 6. Kylwä

Saarn. 3: n.

siemenes huomeneldain, ja älä
pidä*
ylös
kättäs
ehtona; sillä et sinä tiedä
loppu on
hulluus.
paremmin
menesty,
ja jos molemmat
ei
tumbi
Tyhmällä
paljo
puhetta";
on
silla ih14.
hywat
ja
kuka
owat
niinkuin
toinen.
on:
tahtapahtuma
minen tiedä mitä
Syr. 35: I.
2 Kor. 9: 7.
Gal. 6:9.
to hänelle sanoa mim tulewa on? f
ja
8:
on
on silmille
suloinen',
Saarn.
Walkeus
se
7.
7.
Syr. 21: 27, 28.
f
Tob. 5: n.
työläxi,
Auringom.
ettei
tieotollinen
työt
nähdä
tulewat
Tyhmäin
15.
8. Sillä jos joku ihminen kauwan elä, ja
tä Kaupungiin mennä.
»onga
Ku- on kaikisa iloinen, niin hän kuitengin ajattele
11. 16. Woi sinuas maakunda,
ja
ningas lapsi on',
sinun Ruhtinas wamhin ainoastans pahoja päiwiä, että niitä niin monda on: sillä taitti mitä hänelle tapahtu, on
f Es. 5:".
syöwät.j'Es. 3: 4.
jonga
Ku- turhus.
17. Hywä on sinulle maakunda,
9. Niin iloitze-nyt nuorukainen lapsudesas,
ningas Ruhtinasten poika on, ja jonga Ruhsydämes iloinen olla nuorudesas: tee
ja
anna
syöwat,
ajalla
wahwistuxexi ia
tinat oikialla
sydämes
mitä
täste ja silmilles on kellvollinen';
ei hekumaxi.
ja
rie-ä
malat
errä
tähden
maahan
Jumala kaikkein näiden täh18. Sillä laistuden
puutowat, ja joutilain kätten tähden tule huo- den sinun duonnon ereen astrta.l-*l. 2: 1, 1».
f I. ,2 14.
Matth. iH: 36.
ne »vuotamaan.
H Kor. 5: 10.
lelpaä,
wu,a
walmistawat
19. Nauroxi he
IQ. Ia pane pois murhe sydämestäs, ja heina iloitta eläwitä: Ia raha kaikki toimitta.
ja
tä pois paha lihastas; sillä lapsillisus ja nuo2Q. Ala kiroile Kuningasta'sydamejäs,
kammiosas;
sillä rus on turha.
älä kiroile rikasta makaus
linnut taiwan alla wiewät sinun änes, ja joil12. Luku.
la siiwet owat, ilmoittamat sinun sanas. f
1 Neuwotan lumalisuteen io nuorudesta, enMos. 22: 28. Noin. 13:2. 4 Jer. 23: 24. nen kuin wanhuden waiwalloisudet lähestywat.
13.

Hänen
wahingollinen

,

'

*

*

:

..

~

.

..

'

«

11.

Kuku.

11

paatöxexi

paiyi

osotetan

kaikki olewan turhus,
ja Jumalisutta, joista

Jumalan Sanaa

waroitetan waaria ottamaan.
Neuwo ». Andeliaisuteen ilman, wiiwvtvstä.
ja
jo
ottamaan,
nuorudesta
1. Hsjattele sinun Luojaas nuorudesas f, enn. Ajasta waaria
nen kuin pahat päiwät tulewat, ja wuotaidolla ajattelemaan loppua ja huomiota.
nun
lähestywät§,
det
kostas olet
ei ne
ylitzen*;
7.c)snna leipäs mennä weden
loytawa
kelpa.
Tob.
perästä
ajan
minulle
pitkän
N sinä
4:6. f Ps. »9:9.
§ Ps. 71: 17, i«.
t San. l. 19:17.
Luk. 14 13, 14.
oKt. t
*

sen

*

sanowa:

*

-

2.

Ennen-
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Saarnaja
n. 8. Se on suuri turhus, sano Saarnaja;
2. Ennenkuin Auringo ja walkeus. Kuu ja
ja
pillvet
jälja
1.1:
tulewat
kaikki on turhus.
tähdet pimiäxi tulemat,
lens saten jälken.
9. Se Saarnaja ei ollut ainoastans wiisas,
3. Silloin kosta wartiat huonesa wärisewät, mutta hän opetti myös Kansalle hywää oppia;
12.

~

notkistawat itzens, ja jauhajat oettä he harwaxi tullet owat;
joutilasna,
wat
ja näkö tule pimiäxi akkunan läpitze.
4. Ia owet katua wastan suljetan niin että myllyn ani »vaikene, ja hän heräjä linnun
aneen, ja kaikki »veisun tyttäret waipuwat.
5. Niin että kukkulat pelkäwät ja wapisewat
ja heitiellä kosta Mandelpuut kukoistuwat,
kato;
Sillä
näsirkat rastaxi tulewat, ia himo
il>minen mene sinne, josa hänen ijankaikkisesti
oleman pitä, ja itkejät käymät ymbäri katuja.
6. Ennen kuin hopiaside kätke, jakuldalähde juoxe ulos; ja ämbäri ralvist»» lähten tykönä, ja ratas mene rikki kailvon tykönä.
7. Sillä mulda pira jällens maahan rvniinkuin si ollur on: ja hengi pirä
jällensruleman Jumalan
f, joka sin
1 Mos. 3: 19.
andanur on. §
1° Ps 3»: 6.
Jon. 4: ~ Luk. 23 46. § i Mos. 2: 7.
ja wäkewät

,

:

'

ja ymmärsi, ja tutkei, ja pani kokoon monda

sananlaskua.

iKun. 4:

31, 32.

Ia Saarnaja etzei löytäxens si>weliaita
sanoja, ja kirjoitti oikein totuden sanat.
11. Wiisasten sanat owat niinkuin pistimet,
ja niinkuin sisälle lyödyt naulat*: Opettajilda
»valitut : ja yhdeldä paimenelda annetut.
Es. 49:
Jer. »3: 29. Ebr. 4:
12. Wielä, minun poikani, ole näistä neuwottu: sillä ei ole loppua kirjain tekemisestä,
ja ylönpaldinen lukemus waiwa ruumin.
13. Kuulkamme siis kaiken opin päätöstä,
pelkä luNlalara, ja pidä hänen kastinsa,
sillä sira rule kaikkein ihmisten rehdä.
10.

*

5

»-

Mos. 6:

I

«.

,

~

Syr. 23: 37.

24.

14. Silla Jumala morra duomiollekaikjoko ne owar
ki salarut
pahar. *l. n 9. i Kor. 4:5.
Kor. 5: iv.
:

»

-.

Salomon Saarnajan lovpu.

Korkia räsäs
Weisu
5. tuktt.
f:
s.

i. Hengellinen Morsian o. Seurakunda, ikäwöiye ylkänsä Rristiven perään: juttele tilaann 3?lkä neuwo ja lohsa ja pyytä wirwotusta.
dutta händä. n». Morsian iloiye yljän hywydes,
ta. »v Julian »a Morsiamen keskinäinen ylistys.

Salomon korkia weisu
suuta andakon minun, hänen suuns
*; sillä
cmdamisella
X)
sinun rattandes
on suloisembi tuin wiina.
San. l. 24: 26. -Z- Ps. 45: z. Kork. »v. 4:
Es. 66: 11 1,. Zeph. 3:9. I Pet. 2: 2, ;.
z. Sinun hywäin woidettes hajun tähden*:
Sinun nimes f on »vuodatettu öljy; sentähden
i.

i.

2.

s

*

«.

,

piitaiset

Ps. 45:

sinuarakastamat

8.

»

Ap. t. 4:

4.

Kor.
12.

2: 14,

*

§

»c.

§Ilm. K. 14:4.

Wedä minua, niin me
*

Ps.

23: 5.

-Z- Matth.

1: 21.

juoxemma pe-

Kuningas § wie minun KammionMe iloitzem jariemuitzemma sinusta, me
muistamme sinun mkkautas enä kuin miinaa:
hurstat rakastamat sinua.
loh. 6.- 44.
5 Ps. 119: 32. Phil. 3: 14. Ebr. 1,:
§Ps. 2:6. "loh. 14:,.
olen musta, mutta sangen otollinen*,
Minä
5.
te Jerusalemin tyttäret; niinkuin Kedarin majat, niinkuin Salomon tirjoiteldu waate.
.' P5.4- 12, 14.
Es. 61:1°.
6. Alkat sitä tahoko, että minä niin musta
olen; sillä päiwä (2) on minun polttanut*:
minun äitini lapset wihastuwat f minun päälleni he owat asettanet minun »viinamäen wartiaxi tz, mutta en minä »varjellut minun »viinaJoy. 15:18, 19. f 1 Thess. 3:3,4.
mäkeeni.
§ Eph. 5: '6, ,7.
1 Pet.4: n.
Es. 5:

sa

*':

*

~

:

**

?

"

«.

2

Tim.

Pyyy

1: 14.

(2)

Auringo.

7. Sa-

Salomon
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7. Sano sinä minulle*,

jota minun

sieluni

rakasta, kusas laiduinda pidät, ja kusas lounalla lepät? ettei minun pidäis poikkeman sinun kumpanittes lauman tygö. §
*Ps. 43:3. Ps. 86:11. Ps. 119: w.
§, Pet. 3:17.
«Thess.
11. 8. Jos et sinä sinuas tunne, sinä kaikkein
ihanaisin waimoin seasa niin mene lammasten jäljille*, ia kaitze wohlias paimenitten huonetten tykönä, f
Matth. 16: ,4.
Luk. 14:33. 1/Jer. 6: 16.
9. Minä wertan sinun, minun ystäwäni,
minun ratzas katuihini, Pharaon »vaunuihin.
io. Sinun sasupääs owat ihanat pankkuin
kestellä, ja sinun kaulas kuldakäädyisä.
Ps. 45:15. 1 Pet. 3:3,4.
11. Me teemme sinulle kullaiset pangut, hopia
,:«.

:

'

i. 2.

Luk.

z. Niinkuin omenapuu metzäpuiden seasa,
'

niin on minun ystäwäni poikain

istun hänen

seasa: Minn

warjosans f jota minä anon, ja
hedelmäns§
on minun suusani makia."
hänen
Hes. 17: 22, 2). Luk. 2,: ,1. -x Ps. 91: I, 2.
§ Ilm. K. 2: 7.
1. 22: 2.
Ps. 19: 11.

*

*»

Ps.

~9:103.

johdatta minua wimakellariinsa*;
ja rakkaus on hänen lippunsa f minun päälläni. 'P 5.,6-9. Es. 55:1- t Ps. s«:6.
4.

Han

Rom.

«.:

37.

Wirwottakat* minua wiinaleileillä, ja
wahwistakat minua omenilla: sillä minä olen
2 Mos. ,5: 26.
sairasrakkaudesta.
is.
Matth. 9:
6. Hänen wasen kätens on minun pääni alla, hanen oikia kätens halaja minua.
11. 7. Minä lvannotan teilä Jerusalemin tytnastoilla.
m. 12. Kosta Kuningas istui pöytänsä tykö- täret, metzäwohten eli naaras pcumin kautta
kedolla; ettet te herätä eli waiwa minun arnä andoi minun Narduxeni hajunsa.
Myrrham
minun
mastani, siihenasti tuin hän itze mhto.
on
ystäwäni
Minun
iz.
kimppuni ', joka minun rinnoillani rippu. f
8. Tämä on minun ystäwäni ani, taho,
Gal. 6: 14.
hän tule *: hän hyppä muorilla, ja karta kukPs. 45.9. f 1 Kor.
'P5.40.-8.
14. Minun ystäwäni on minulle Syprin wii- kuloilla.
namarjan rypälö, Engeddin wiinamäisä.
9. Minun ystäwäni on metzäwuohen eli nuoIV. 15. Katzo, minun annani sinä olet iha- ren peuran kaltainen: katzo, hän seiso meidän
na *: katzo sinä olet ihana, sinun silmäs owat seinän takana, ja katzo akkunasta sisälle *, ja>
1 Kor. 6: n. kurkistele häkin läpitze.
1 Kor. 13: 12.
niinkuin kyhkyläisen silmät, f
i loh. 3: 2.
Eph. 5: '7. f Ps. 131 I. Matth. 6:'«.
iv. Minun ystäwäni wasta, ja sano minul16. Katzo, minun ystäwäni, sinä olet ihana* ja suloinen, ja meidän »vuotemme myös le; nouse minun annani, minun ihanaiseni,
ja, tule.
wiherjöitze. f
Ps. 93: 1. Ebr. 7: 26.
:1
2.
11. Sillä katzo, talwi on kulunut, ja sade
'7.
Ps.
45:
'49:
sEs.
f
Ps
ja pois mennyt:
lakannut,
owat
Meidän
kaaret
Sedrihuonemme
17.
puusta, wuoldet hongasta.
12. Kukkaiset owat puhjennet ulos kedolla,
kewät on tullut, ja toukomettisen ääni kuulu
2. Luku.
meidän maasamme.
i. Män ystäwydellä ja läsnä olemisella tule
iz. Fikunapuut puhkewat, wiinapuut kuMorsian winvotetuxi. v. Ruultuansa yljän koistawat ja. andawat hajunsa-s: Nouse mihuolen pidon ja kuyumisen, sytty Morsian rak- nun annani, minun ihanaiseni, ja tule.
kaudesta ja rukoile.
Es. 60: 21. l. 61: 3. f Kol. l: 10.
Kyhkyläiftni wuoren mos ja
I. «Minä ole Saronin kukkainen *, ja kukoisMinun
14.
tus laxosa.
Ps. 13»: i». Es.:»: 1. tiwimuniosa, anna minun nähdä sinun kasSyr. ,4: iz. »M>
wos, anna minun tuulla sinun änes: sillä siorjantappuroisaf, niin nun änes on suloinen, ja tasivos-s ihanai2. Niinkuin ruusu
on minun armani tytärten seasa.
Es. HB'. 16. Matth 16: ,z. i Kor. 1°: 4.
Hos. 14: 6, 7. Syr. 39: 17, i«. f Htf. 6.
f Kol. 3: ie».
5.

*

,

'

,:

~

*

*

.'

*

,

'

*

'

'

*

»:

15.

Ot-
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15. Ottakat meille ketut kiini, ne »vahat ke- seisowat kuusikymmendä wäkewätä*, Israetut*, jotka turmelemat »viinamäet; sillä mei- lin wäkewista.
Ps. 91: 11. Ps i°3 2°.
pitämät
owat
kaikki
miekkaa, ja owat sowiinamäkemme
8.
röhkäleillä.
He
dän
jokaihella
»c.
Ap.
Match.
7:'
T.H°:
»veliat
sotaan
on hänen miekkans
29,
13:
4.
15.
Hes.
»vyöllänsä pelwon tähden yöllä.
2 Pct. 2:
2.
2.

3. 4. buk.

'

'

'

;

....

,

.

Minun ystäwäni on minun, ja minä
9. Kuningas Salomo andoi tehdä itzellens
lepokammion Libanonin puista:
hänen', joka kaitzef kukkaisten kestellä;
10. Sen patzat hän teki hopiasta,ja sen peitHos. 2: 19, 20. 1 Kor. s 17. -Z- Ps. 23: 1,2.
jähty
ja
että
warten
kullasta, istuimen purpurasta, ja permanpäiwä
*,
17. Siihenasti
jot kulkemat pois Palaja f, ole niinkuin me- non soweliasti lastetun, Jerusalemin tytärten
tzäwuohi, Mittun ystäwäni, eli niinkuin nuori tähden.
*i Pct. 4:
ii. Lähtekät ulos te Zionin tyttäret, ja ka-,
peura Ewitus-wuorilla. §
Kuningas Salomota siinä Kruunui
Kor.
K.
20.
22:
K.
7:
31.
s
tzelkat
Ilm.
Ilm. 7:16.
äitins hänen kruunannut §
§ Matth. 25: 33..
sa f, jolla hänen
on, hänen haäpäiwänänsa", ja hänen sydämens ilo päiwänä.
Ebr. 7:2. f Ebr. 9.
3. Lufn.
6,: 5.
§ Eph. i: ,0, 2i.
i. Morsian
yljän,
ja
rippu
löytä
Es.
Jim. K. 19: 7.
sa
hahake
pitä
11.
3?lkä
nes, kiindiäfti.
huolda Morsiamesta ja ylistä händä. m Rirjoitetan yljän nmode,
4. Luku.
'
Salomon esikuwan alla.
i, 3?lkä kehu,
wertausten alla, Seurakunnan
1. Fssxinä etzein
yöllä minun wuotesani, jo- ihanaisuutta. >i. kehoitta Morsianda erkaneta minun sieluni rakasta: minä etzein maan pnkanallisudesta, armon osallisuteen. i>l,
Rirjoitta Seurakunnan hedelmällisen hyödytyhändä, mutta esi löytänyt händä. f
xen: Morsian kulzu ylkää.
Es 49:'4*P5.6:7. P5.7?:3.
i. «Natzo, minun annani, sinä olet ihanai-2 Nyt minä nousen, ja käyn Kaupungita
ymbärins, kaluilla ja kujilla, ja etzin, jota
nen*, tatzo, ihanainen sinä olet, sinun
minun sielunirakasta: minä etzein händä, mut- silmäs f owat niinkuin Mettisen § silmär sinun
palmikkos wälillä: sinun hiuxes owat niinkuin
ten minä händä löytänyt.
käymät
jotka
Kaupungin
Wartiat,
»vuohilauma, jotka owat kerityt Gileadin
ym3.
Epb. 5: 27.
i Kor. 6: n.
bärins, löysit minun Olettako nähnet jota »vuorella.
16.

'

:

:

*

*

-:

**

*

"»-

.

*

:

minun sieluni rakasta ?

*

Hes 3 517.

Ebr. 13: 17.
minä
heistä wäha erkaunsin, löyKoffa
4.
sin minä jota minun sieluni rakasta*; minä tartuin häneen, ja en tahdo händä laste, siihenasti että minä hänen saatan minun äitinif huoneseen §, minun äitini kammioon.
Es. 38: 17. s Gal. 4: 26. <j Ilm. K. 21: i«.
11. 5. Minä wannotan teitä, lenlsalemin
tyttäret, metzäwohten eli naaras peurain kaut'

ta kedolla; ettet te

herätäis

minun armastani

eli waiwaisi händä, siihenasti kmn hän tahto.
6. Kuka on tämä joka lähte korwesta, niin
kuin nousewa sawu Mirrhamin suitzutusf,
pyhä sawu jakaikkinaiset Apotekarin yrtit.
'Ps. 141:2. f Ilm. K. s:'B.
m. 7. Katzo, Salomon wlwttn ymbarillä

f Eph. i:iB.

Ps.

§Ps. 19:8.

25: 21.

Sinun hambas owat niinkuin laumat terittyin willain kansa, jotka pesosta* tulewat;
jotka kaikki kaxoisia kandawat, ei myös yxi1
kän heistä ole hedelmätöin.
Pct. 1: 19.
z. Sinun hlmles owat niinkuin tulipunainen'rihma, ja sinun puhes owat silloiset: sinun postes o»vat niinkuin Gmnatin omenan
lohko, sinun palmikkos wälillä. *Ebr. 12:24.
4. Sinun kaulas on niinkuin Dawidin torni', joka on mkettu wahlvalla muurilla; josa
tuhannen kilpeä rippuf, ja kaikkinaiset wäkewäin sotaaset. Neh. 3: 25. f Hcs. 7:l°, n.
5. Sinun kaxi rindas owat niinkuin kaxi
nuorta metzäwohlaa; jotka kukkaisten seas laituimella käywät;
Kork
iPet.,.«.
Es. «:n.
Py y Y 2^
6. Sii2.

*

'

*

'
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Salomon

6. Siihenasti että päiwä soipemmaxi tule,
ja »varjo kato ': Minä menen f Mirrhamin
»vuorelle, ja pyhän sawun kukkulalle. §
Kork. w. 2: 17. s loh. 16: 5.
§ Eph. 5: 2.
11. 7. Sinä olet kokonans ihana, minun arinani, ja ei sinusi» ole yhtän wirhe.
8. Tule minun kansani minun morsiameni
Libanonista, tule minun kansani Libanonista,
mene sisälle, astu tänne Amanan kukkulalda,
Senerin ja Hermonin nistalda jalopeuran
luolasta, Leopardein wuorelda.
9. Sina olet ottanut minun sydämeni* pois
minun sisareni rakas morsiameni sinä olet
ottanut minun sydämeni pois f sinun yhdellä
silmälläs ja yhdellä kaulakäadylläs.
Icr. 31: 20.
f Hos. 2:19.
io. Kuinga ihana on sinun rakkaudes, minun sisareni, rakas morsiameni: sinun rakkaudes on suloisembi kuin miina, ja sinun waattes
haju woitta kaikki yrtit.
11. Sinun hllules, minun morsiameni, owat niinkuin walowa mesileipä f: mesi ja
maito on sinun kieles alla, ja sinun waattes
haju on niinkuin Libanonin haju.
*Hos. 14:6, 7.
Ps. ,9:11.
m. 12. Minun sisareni, rakas morsiameni,
sinä olet suljettu krydimaa", lukittu lähde f,
kiinipandu kaiwo.
Ps. 1: 3. Ps- 92:13.
loh. 4-' '4.
13. Sinun istumxes owat niinkuin yrtitarha Granatomenista, kaliin hedelmän kansi»,
Syprit Narduxen kansa
loh. 15:5.
'

,

:

,

"

*

s

*

*

*

*

:

Phil. 1: 11.
2Pet. 1:5.
14. Narduxet Safframin kansa Kalmus
ja Kaneli, kaikkinaisen pyhän sawun puiden
kansi», Mirrham ja Aloes, kaikkein parasten
yrttein kansi».
,

Niinkuin krydimaan kaiwo, ja eläwän
weden lähde, joka Libanonista »vuota.
16. Nouse pohja tuuli, ja tule lounatuuli,
japuhalla* minun yrtitarhani läpitze, että sen
yrtit wuotaisit.f Minun ystäwäni tulkon krydimaahans, ja syötän hänen kallita hedelmitäns.
Job. 37: 9.
Es. 27: 8.
15.

'

f Es. 38:

14, 15.

5.

I

i

Pet.

suku.

1:6, 7.

Rljän puhuttelemiseen ja kolkutnxeen, hera

4- 5- Luk.

Morsian:

eroilta yljän awulla, uneliaisuden
j> maalliset estet iyestänsä, ja
awamaan
owe. ii. Nostuansa, hawaiye yljän poismew
nexi, tule murhellisexi, eyi händä ja on waara-

nouse

m. pyytä
sa.
awuxensa,

hengellisiä Jerusalemin tyttäritä

jutellen heille yljän muodon.

i-

tulin niinun sisareni, rakas morsiasH>inämeni,
minun yrtimrhaani", ja olen

minUn MirrhamiNi ja minun yrttini leikannut
ylös. Minä olen syönyt minun mesileipäni
minun hunajani kansa: minä olen juonut minun miinani minun maitoni kansa: syötät minun annani, ja juotatf minun ystäwäni, ja
juopukat.
Kork. w. 4: ,2.
-f San. l. 9: s.
*

Es. 55:1, 2.
Minä makan, ia minun sydämeni walwo*: se on minun ystäwäni ani joka tolkutta.s
Awa minun eteeni, minun sisareni, minun annani, minun kyhtyläiseni, minun ihanaiseni;
sillä minun pääni on täynäns kastetta §, ja
minun palmikkoni täynäns yön pisarita.
Es. 26: 9. f Ilm. K. 3: 2°. § Hos. 14: 6.
3. Minä olen riisunut minun hameni, kuinga minun pidäis taas pukeman ylöni? minä
2.

'

olen »viruttanut minun jalkani, kuinga minun
pidäis sokaiseman ne jällms?
4. Mutta minun ystäwäni pisti kätensä talvesta, ja minun sisällyreni »vapisit siitä.
5. Silloin nousin minä awamaan ystäwälleni: Minun käteni tiukuit MirrhamiM, ja
Mirrham waloi minun sormistani lukun salwan päälle.
11. 6. Ia kosta minä ystäwälleni awaisin, oli minun ystäwäni mennyt pois, ja waeldanut
niin ulos läxi minun sieluni hänen sanans jälkenf: minä etzein händä, mutta en
löytänyt händä §: minä huudin, mutta ei hän
minua »vastannut.
Ps.»°: 8.
-j Ps. 27: z.
Wal. w. 2: 1».
Hos. 5:15.
s Kork.w. 3:1. "Ps. 22:3.
7. Wartiat, jotka käywät Kaupungin ymbärins, löysit minun, löit minua, ja haawoitit minun *: ja wartiat muurin päällä otit pois
minun päällinäni. *Ps.44<-23. loh. 15.19.
m. 8. Minä »vannotan teitä Jerusalemin
tyttäret, jos te löydätte minun ystäwäni, niin
ilmoittakat hänelle, että minä olen sairas rak**

kaudesta.

"

9.

Mil-
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5. 6. H Luk.
4» Sinä olet ihana minun tuldani, niinkuin
9. Millinen on sinun ystäwäs muiden ystäwitten suhten, sinä taittein ihanaisin »vaimoin Tirza, kaunis niinkuin Jerusalem ': peljättä-

mingätaltainen on sinun ystäwäs,
muiden ystäwitten suhteen, ettäs meitä olet
niin »vannottanut?
ic>. Minun ystäwäni on waltia ja punainen", kaunistettu kymmenen tuhannen seasa.
Es. 6,: 2,3. Ebr. 9:12. 1 Pet. 1: 19.
11. Hänen pääns on paras ja tallin kulda:

seasa?

'

pä niinkuin sotajoukko, f

Pf. 132: iz, ,4. -Z- Eph. 6: io, »e.
n. 5. Käännä silmäs pois minusta; sillä ne
minun
hiuxes owat niinkuin
»vuohilauma, jotta Gileadin wuorella kerityt
*

owat.
6.

Sinun hambas owat niinkuin lammas-

nousemat ja taitti taxoihänen hiuxens owat tahamt ja mustat niin- lauma, jotta japesosta
sia tandawat, ei yxikän ole heistä hedelmätöin.
kuin Karneh:
12. Hänen silmäns owat niinkuin Mettisen
7. Sinun tastvos owat niinkuin Gmnatosilmät, wesiojan tykönä, riestalla pestyt, ja menan lohwot sinun palmiktois wälillä.
owat läynäns.
8. Kuusitymmenda on Drotningita, ja tahdexantymmendä
waimoa, ja neitzet owat epäpostens
owat niinkuin kaunisteti). Hänen
trydimaa,
yrttein
niinkin
tu
kukkaiset: hänen lukuiset.
Ps. 45: 10, 15.
yxi
on
ruusut,
jotka
owat
niinkuin
wuotaMutta
minun kyhkyläisen!, ja
9.
huulens
minun
täydelliseni;
s.
pisaroista.
yxi
on äitinsä rakkain, ja
wat Mirrhamin
Es. s°:
«.53:5synnyttäjäns »valittu: kosta tyttäret hänen näit,
Match. 27: 46. Luk. 2;: 34.
14. Hänen tätens owat niinkuin tullaisit ylistit he hällen autuaxi, Drotningit ja wai2 Tim. 2: 19.
sormuxet, täynäns Turttosia: hänen ihons k mot ylistit händä.
10. Kuka on tämä joka nähdän
niinkuin
on niinkuin puhdas Elephandin luu, Saphirilla kaunistettu.
Ps. 22: 17. -s loh. 19: 34. amurusto, ihana niinkuinKuu, walittu niin15. Hänen jalkans owat niinkuin Marmor- kuin Auringo f, pöljättäpä niinkuin sotajoukSan. 1.4: 18. Matth. 5.16.
patzat, perustetut* tullaisten jalkain päälle: ko? §
Libanoneja
walit2:
15.
Phil.
-x Matth. 1,: 45. § 2 Tim. 2: 5.
hänen hahmons on niinkuin
1:
21.
11.
Minä
olen
Eph.
mennyt alas* minun yrttitartu Seder.
20,
*Ps 4°: 3.
wesoja, ojan reunalle f, kur2:
11.
ic>,
haani
katzomaan
Phil.
16. Hänen suunsa on suloinen, ja hän itze kistelemaan jos wijnapuut kukoistit §, jos Gm*

*

'

*

*

*

kokonans ihanainen: Senkaltainen on minun natomenat »viherjöitzit.
Ich, 6: 38. -f Ps. 1:
ystäwäni, minun rakkani on senkaltainen, te
§ loh.
2.
12. En minä tietänyt, että minun sieluni
Jerusalemin tyttäret.
minun, haman minun mieluisenKansani wau6. Luku.
nuin asti asettanut oli. Matth. >c>: 5. l. 15:24.
1. Morsiamen pnhutellesa Jerusalemintyttari13. Palaja, pa!< >a Sulamith: palaja, pata, ilmoitta ylkä itzensa, ja ylistä Seurakunnan la nahdäxemme sinua *. Mitä te näite Sulasisällistä tilaa, n L.upa Seurakundaansa hol- mithisa, paitzi Sotajoukkoin Mntzia?
*

~

hota, ja kuyu sieluja osallisuteensa.
!.
sinun ystäwäs on mennyt*,

'

o

P5.45:

i,, 12.

7< Luku.
finä kaikkein kaunin waimoin seasa? kunystäwäs
kaändanyc
on
me
e1.
kirjoitta
itzens,
Ylkä
sinun
kokonans Morsiamen sisällikauneuden n. Morsian sitä wastan kohtaa
sen
tzimme hända sinun kansas?
ylkää rakkaudella,
>"

ga

2.

loh. ,3: 1. 1.16:28.
Miilun ystäwän on mennyt krydimaa-

sandymist».

toiwottain Seurakunnalle li-

Hans, yrttisarkoinsi», että hän siellä krydimaas i. Kuinga ihana on sinun täyndös sinun kengisäs', sinä Päämiehen tytär: sinun
kaitzis 'aumans, ja hakis ruusuja. ja
olen
ystäwäni
on
minun
minä
molemmat
ländes owat f yhtäläiset niinkuin
3. Minlln
y
y
>
3,
hänen, joka kaitze kukkaisten kestellä.
V
taxi

Salomon
jotka taitaman kädet tehnet owat
13. Kukkaiset
owen,
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kaxi käadyä,
'

Eph. 6:

Ebr.

i>.

12: 1, 2.

1

Pet.

2:

7- 8- Luk.
andawat hajlmsi», ja meidän

edes owat kaikkinaisethylvät

21.

hedelmät*:

Minun ystäwäni, minä olen sinulle tallella
2. Sinun napas on niinkuin ymmvrjäinen pannut f sekä udet että wanhat. §
malja, josta ei kostan juoma puutu ': Sinun
Matth. ,3:8. f Tim. 1:14. K Match. 13:52.
ymbäri
nisuläjä,
istutettu
watzas on niinkuin
ruusuilla, f
*P5.,1.-i,
Zak.l3:'.
8- Luku.
24.
-f Ioh.
l. Morsian ikawöiye Rristuxen «haan
tulemisSinun molemmat rindas oivat niinkuin ta josta
lepyisesti makuutta,
1- 1 Kor.

Phil.

16: 13.

4:1.

*

,

~

»:

3.

kaxi

Rristus händä

;

metzäwuohen kaxoista.

nuorta

Sinun kaulas on niinkuin Elephandin
luinen torni*' sinun silmäs f o»vat niinkuin
Vatrabimin porHesbonin § kalalammikot",
on
niinkuin Libano§§
nenäs
Sinun
nsi» ff
nin torni, »oka katzo Damastuun päin.
Eph. 1: n.
Ko». io; 4' 5Ps. 19: 8.
4.

:

"'

*

»

§ 4

ff

Mos.

2

Kor.

21: 24, 25.

2:

12.

§§ 2 Kor. 2:

Ap. T. 9.'

""

Syr. 24:

"

'

4).

14, 15.

Sinun pääs on niinkuin Karmeli *, sipaäs
nun
hiuxet niinkuin Kuningan purpura f,
*Es 35:
f Ebr. 2: 9.
poimuinen.
6. Kuinga ihana ja suloinen olet sina minun
annani, hekumasi».
7. Sinun wartes on niinkuin palmupuu *,
ja sinun rindas f owat wiinamarja rypälten
».

Ps. 92: 1;, 14. Syr. 24: iz.
f Kork. w. 4: 5.
8. Minä sanoin: minun täyty astua palmupuuhun ", ja rumeta f ftn oxiin: anna sinun
*

rindas olla niinkuin »vimapuun marjarypälet,
ja sinun sierandes haju on niinkuin omenain
Kork. w. 2: 3. f Phil. 3: 12.
(haj v ).
niinkuin paras miina jo9. Ia sinun
ystäwaäni,
mene
niinun
saatta
ka huokiasti
puhumaan,
f 1
uneliasten huulet
Kor. 15: 3, 4Kork. w. 5:1. f Luk. 24: 44.
-11. io. Minun ystäwäni on minun, ja han
himoitze minua. ystäwäni, kaykamme e^°
tasta
n. Tule minun
kedolle, ja wiipykämme maan kylija.
*

suus

"

sa

*

.

«°

Es. 2: 3. Eph. 2: 1,, 13.
12. Että me nousisimme warahin wjinamäkeen,ia näkisimme jos wiinapuuN
ja puhkemaan rupewat, jos Grcnpnmenat
wat tullet ulos siellä minä annan-sinulle miKprk. ch s
nun rakkauteeni, f
:

'

:

iKor.

wiimeisen tulemisen kiiruhtamista
I.
minä sinun löytäisin' ulkona minun
weljeni, sinä joka minun äitini nisiä f
imenyt olet, ja sinun suum andaisin §, ja ettei kengän mmua pilkkaisi.
Esa. 49: 6.
1. 65: l. f Kork. w. 4: 5.
s
Ps. 2: i,.
2. Minä ottaisin sinun ja saattaisin sinua minun äitini huoneseen, josas minua opetaisitf;
ja minä annan sinulle krydättyä miinaa, ja
Gmnatomenan matiata miinaa.
Gal. 4:26. f Es. 54:13.
l. 55.-11.
z.
wasin tätens on minun pääni alla, hanen oikia kätens halaja minua.
4. Minä »vannotan teitä Jerusalemin tyttäret, ettet te minun armastani herätä, eli
waiwa händä, siihenasti kuin hän itze tahto.
s. Kuka on se jota korwesta tule", ja noja
ystälvansä päälle? Omenapuun alla f minä
sinua herätän §, josa sinun äitis sinun synnyttänyt" on: josa hän sinun siitti, joka sinun
synnytti, ff
Es. 4?: 12. l. 6°: 4.
1 Mos. 3:6.
§ Eph. 5: 14.
Es. 51: 2.
ff Hes. 16: 5, zc.
11. 6. Pane minua niinkuin sinetti sinun
fydämees, ja niinkuin sinetti sinun täsiwartees; sillä rakkaus on wäkewä f niinkuin kuolema, ja tinvaus on wahwa niinkuin Hellvetti: hänen hiilens hehkuwat ja owat HERran
tuli:
Kor. 1: 21, 22.
iPet. 1: 5.
-f Noin. 8: 37.
7. Niin ettei wedengän paljous mida rakkautta sammutta, eli »virrat sitä Upotta: los
joku andais taiten mloinsi» tawaran rakkaudesta, niin ei se minän maxaisi.
8. Meidän sisaremme on wähä, ja ei hänellä ole rinvoja: Mitä meidän pitä tekemän si-

laosta

*

*

3, '5-

5.

kaltaiset.

saa

v Seurakunda rukoile iyellensa holhousta,
siitä lembiän wastauxen ja ikawöiye Rristuxen

z.s. fPs. lzz.,.

«.

*

-s

**

*

2

sarellem-

8. Luk.
sarellemme sinä päiwänä

KortiaWeisu.
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hänen hedelmistänsä MKork. w. 1: 6.
ösi
me
teemme
2°:
1.
nnlurl,
hän
niln
Jos
9.
hof- Jer. 31:14.
12. Minun wiincnnäkeni joka on minun opialinnan sen päälle: jos hän on owi *, niin
me wahwistamme sen Sednlaudoilla.
mani, on minun edesäni *: Sinulle Salomo
*Eph. 4:7,8, 11, I». Koi. 1: 11. lud. Ep.v. 1,
tule tuhannen f, mutta kaxi sataa hedelmäin
tan?

jona hänestg puhu» että jokainen andais f

hannen hopiapennigitä.
t. 7:
Hes. 3-' '7. Matth.

'

«.

*

-z- Es 6o:

,0.

Es. 27: 3. f 1 Kor.,: 6,7.
10. Minä olen muuri *,
§ Es. 61: 7.
rindani
Matth. 19: 29.
owat niinkuin tornit; siits minä olen hänen sil13. Sinä joka asut yrtitarhasa, anna mimäins edes niinkuin rauhan löytäjä, f
nun kuulla sinun änes: kuulkan kumpanit pääl8:
,8.
1
Tim.
i
Matth.
3: '5.
Esi 57: '9. dä. Ps. 68: 12. Es. 8:1. 1 Tim. 4: is.
14:27.
i<
loh.
Rom.s:
14. Pakene minun ystäwäni, ja ole metzän. Salomolla on wiinamäki Baal-Hcl- wuohen kaltainen, eli nuoren peuran, yrtti
monisa, stn wimamäen andoi hän wartioille*; wuorilla. Kork w. 2: 17. Ilm. k. 22: 20.
Salomon Korkian Weisim loppu.
n.

ja minun

tvartioille.

§

*

"

Neljäs

Propheta
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osa Wanhasta Testamendistä.

Neljäs

Prophetat
lesaia.
i.

2.

Hosea.

Joel.

3. AmoS.

Jeremia.

Kaxitoistakymmendä
4. Obadia.

5. Jona.
6. Mika.

Hesekiel.

wahembäa
7. Nahum.
8. Habakuk.

Prophetata:

9. Zephania.

Propheta
Esipuhe.

Daniel.
10.

ii.
12.

Haggai.

Zataria.

Maleaki.

Jesaia

tahto hyobytyxen kansa lule ja ollein ymmärtä tämän pyhin Prophetan lesaian, hänelle on sangen
LHolatarpellinen,
joka
ensisti, että hän hywin otta »aarin tituluxefta eli tämän kirjan alusta;

sillä

sen ensisti

Hywin ymmärtä, hänelle on siitä suuri ojennus, ja niintuin selkiä »valistus koko kirjaan. Mutta ei sitä kohta
ymmärretä, »aikka nämät sanat, Ufia, lotham, Ahqs, Ezekia, ludanKuningat, v. ymmärrettäisin; senaitana tapahtunut on: millinen maan tila oli: mikä Kantähden pitä myös tiettömän mitä näiden Kuningain
oli ja m»llä mielellä, mikä heidän aiwoituxens oli, ja kuinga siihen aikan oli, luinga he itzens käytit tylänmiehiänsä, ysiäwitäns ja wihollisiansa wastan: Ia erinomaisesti, kuinga he olit lumalata ja Prophetaita
tan, oitiasa eli »ääräsä Jumalan palweluxesa, niinkniu tästä on kirjoitettu wiimeisesä Kuningasten kirjasi»,
lap. 15. 16. 17. 18. ja 19- ja toises Aikalirjas, kap. .26. 27. 28. 29. 30. jagl.
Olis myös hywä jotalin tietä kuinga maakunnat siinä ymbärillä owat ollet, ettei wierat ja oudot sanat
Ia sentähden yxikertaiset tästä niin paljo tietäkbn: itään päin
suutntals lukemasta, eli estäis ymmärtämästä.
taikka Indata, lusa. Propheta eli ja saarnais, on kuollu meri, joja Sodoma ja Gomorra muinen
Jerusalemia puolella
kuollut» merta, on Moabin j« Ammonin lasien maa; sitte edembänä on Babel eli Kaldea,
olil. Sillä
ja wielä edembänä on Persia, josta lesaia paljo puhu. Mutta pohjaan päin »n Libanonin »vuori, jonga ta»
kana on Damastu ja Syria; uwtta wielä edembänä itään päin on Assyria, jonga kansa lesaian on kyllä tele»
tykönä owat Philisterit, Juvalaisten angariwmat wiholliset. Niin »n
mistä. Ländeenja päin suuren merentykönä
pohjaan päin, Galilean rajoisa. Eteläänpäin on mondamaalum
myös Tyrus
daa, niinkuin Egypti, EchiW«a, Arabia japunainen meri. Edo»», ja Mlbian: Egypti on etelälännesä. Näistä maakunnista, jotka ludan ja Jerusalemin ymbärillä niinkuin sudet lamnmshuonen ymbärillä owat, joiden
?ans« lubalaiset olit usein tehnet liiton, waan huktan, lesaia ennusta.
Sitte jaetakon tämä kirja kolmeen osaan. Ensimmäisesä puhu lesaia, niinkuin muutkin Prophetat, lahdesta tappalesta. Ensisti että hän opetta Kansaa, ja nuhtele moninaisia syndejä, erinomattain moninaista epäjumalan palwelusta, joka sen Kansan
oli wallan saanut, niinkuin hywät ja ustolllset Saarnajat wielä
ja tekemän pitä; pitäin heitä niin kurituxesa, sekä uhkauxella että lupauxella. Sltte asetta hän
ja »valmista heitä odottamaan tulew»ist« Kristuxen waldakunbaa, josta hän niin monella tawalla ja selkiästi ennusta, että hän siinä asiasi» »voitta kaikki muut Prophe»M, niin että hän myös Kristuxen Amstä Neitzest Ma»
f»asta kirjoitta, että hän ilman neitzyden turmellusta »li siittäwa j« synnyttämä Kristuxen, 7 tap. niin myös
hänen piinastansa, 53 tap. hänen noufemiseftans kuolluista ja waldakunnastansa puhu hän niin selkiästi, kuin
st olis jo silloin tapahtunut: on hän siis ollut sangen jalo ja korkesti »alistettu Propheta.
Toises osasa puhu hän erinomatlain Assyrian Keisarin »vallasta, ja Keisar Sanheribistä; josta hän «yö<
joku muu Propheta ennusta: uiniittäin, kuinga se Keisar oli woittaM» kaikki maakunnat ymbarildänl
kuin
e»la
sä, Israelin waldakunnan kansa, fa pMWxi paljo M)a« tekewä ludan walbakunnalle. Wulta sen hän pitä luiteiwm luiana, lupa myös Jerusalemin tulewair lumalalda warjelluxi ja pelastetuxi hänestä, joka ihme
»n yxi niistä laittein suurimmista, kuin koko pyhäsä Raamatusa löytäu, ei amoasta»:s sentähden, että niin
woi«

sa

was-

seasa

l. Luk.
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lefaia
«yks
että senb»lt«in«n lwchdotoin asia siellä juwoimallinen Keisar» piti Vtämäl» Jerusalemin edesa; waan
malisilda uffotaisin. Hän sai, ilmäii.epHilemätä, monda pahaa faöaa Mllla ustottomilda. Hän piti sen
kuitengin wahwäna ja »ai woiton, niin
Keisari hänen sni»«t»sa jälte», I-erusalemtn edesa lyötin, ja Kaupungi pelastettm, sentähden- on yKn' tosin lun»alan edesä ollut kallis ja.kuuluisa nnes.
Kolmannesa osasa puhu hän Babelin Keisarin wallasta, ja ennusta Vabcli» fangeutta, jolla Kansa piti
rangaistaman ja Jerusalemin Kaupungi häwiteltämä». Mutta kaikkein elnnnnin hän siitä ahkeroitte, että hau
taitais lohdutta ja wahwista hänen tulewaisen Kansans, ettei he senkaltaisesi» fa»»giudesa ja Kaupungin häwityepäilisi, ikänäns kuin he peräti hukkuisit, ja ci Kriftuxen waldakunda olis tulewa, ja tailki eunnstuxet
wäärat ja turhat olisit. Ennusta hän siis wiljalda, luinga taas sitä »vastan Babel piti häwitettämän ja ludalaiftt pelastettaman ja palajanmn Jerusalemiin, niin että hän niinittä Kuningattin jotka piti Babelin hä»vittäman, crinomattain sen joka Juvalaiset oli wallallens päästä»vä, nimittäin. Kuningas Korexen Persiasta,
jo»ga hän »nyös Illmalan woidelluxi kutzu, aikaa ennen kuin joku Kuningan waldakunda olikan Persiasa.
Näinät owat ne kolme osaa, joista lesaia puhu.

Mutta ei hän näitä kappalita tuo edes oikialla järjtsiyxellä, waan sekoitta toisen tappalen toiseensa, nun
että hän ensimmäisestä kappalesta paljo toiste» ja kolmandeen »veta, jakolmannesta puhu jotain euneu kuin toisesta. Los se »ii» muilda, jotka namat ennusturet koonetja kirjoittanet owat, on tapahtunut, eli jos Propheta itze tilan jällen sen niin on tehnyt, ei tietä sanoa.
Mutta sitta hyödytyxestä kuin tästä Prophetasta saadaN,- ei tar»«t» tafa paljo puhua; kuin Hända wipelkäwäinen
riästi luke, on tylli itze ymmärtäwH,, että hän on täynäns kaikkinaisia, mitä ikänäns lumalata
ja murhellinen sydän taita itzellens turwaxensa ja lohdutuxexens anoa. Tasa puhutan myös kyllä muiden seasa, nistureita jatowakorwaisita syndisitä wastan, erinomattaln niitä jotka määrään jumalan palweluxeen ja
epäjumalisuteett, Kuningoihin ja liittoihin itzens luotit, jos muutoin jotain olis tainnut autta.
Hltön myös joku luulko, että lesaiasta on niin paljo pidetty silloin hänen alkattans ludan Kansan seasa,
niinkuin hänestä nyt pidetän; waan sangen ylönkatzottuna, niinkuin hän itze todista 58 lugusa: nimittäin, että he pistit kieldäns maalle, ja kolotit händä kohden sormellansa, ja pidit kaikki, hänen saarnansa hulludena,
paitzi muutamita Harmoja h»)wiä, se»»lalwisia kuin Kunnigas Ezekia; lsillä se oli sen Kansan wanha tapa, naura j« pilkata Jumalan Pxophetaita, 2 Aika K. y. niinkuin myös ainakin kaikille saarnaille ja Jumalan palmyös sanotan lesaia wiimein tapetuxi Kuningas Manasselba, ja saweljoille tapahtu. ludalaisie»

se

se

seasa.

halla sahatuki.

I.

mendä, niitä wahingollisia lapsia; jotkaHER-

luku.

ran hyljäisit ja Israelin Pyhän pilkkaisit, he
walituxen ludan poitteisit takaperin.
Esaia edestuo 1. HERranyliye.
Heidän
Ransan kowakorwaisuden
palweluxesa,
Mitä »varten teitä enä lyödän, kosta te
yliye
Jumalan
ulkokullaisudensa
m. rteuwo käändymyxeen, kehoittaden siehen, aina harhaeletts'? toto pää on sairas, ja to2 Aika K. 28: 2,.
osittain lupauxilla tottelevaisille, osittain uh- to sydän on wäsynyt.
kauxilla tottelemattomille.
6. Hamasta tandapäästä niin tiireseen asti,
terwettä; waan haawat, ja sini1.
Amozin pojan näky, jonga hän ei hänesä oleweripahat;
ja
marjat,
ja
jotta ei ole puserretut,
Usian,
Jerusalemista,
näki
L
ludasta
<0 lothamin, Ahaxen ja lehistian, lu- eitä sidotut, mitta öljyllä siwellyt.
dan Kuningasten aikana.
7. Teidän maanne on autiana*, teidän
2. Kuulkat taiwat, ja maa om korwiis, Kaupunginne owat tulella poldetut: Muukasillä HERra puhu: Minä olen lapsia kaswat- laiset syömät teidän peldonne silmäin edesä,
tanutf jakorottanut, ja he owat minusta luo- ja on autia, niinkuin se jota muukalaisilda
punet. §
5 Mos. 28: 51,52.
Es. 5: 5.
'5 Mos. 4.- 26. l. 31:28. l. 32: I. madeldu on.
8. Mutta mitä wielä Zionin tyttärestä jääf 2 Mos. iy: 5, 6. Hos. 11:1. § sMos. 32:5.
3. Härkä tunde omistajansa, ja aasi Isän- nyt on, se on niinkuin maja wiinamäesä, ja
yrtitarhasi», niinkuin hädäns seimen; mutta Israel ei tunne, ja minun
«-

'

*

*

Ps. 78: 8.
Kansani ei ymmärrä.
Kansaa,
syndistä
sitä Kansaa 9.
4. Woi sitä
pahanelkistä
sie- hää
teosta,
pahasta
sitä
suuresta

ElWWWträ Zebaoth meille jotakin wä-

Zzzz

me

olisimme kuin

Sodoma,
ja

Propheta
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Luk.

i.

ja olisimme Gomcrmn kaldaiset. f
niin te maan hywyden nautita saisitte.
Es. 17:4,5» 6. Wal. w.,: 22. Rom. 9: 25.
20. Mutta jos te estelette teitänne ja oletta
kowakorwaiset; niin miekan pitä teitä syömän;
Mos. 19: 24.
*

n.

10.

-s

,

Te Sodoman päämiehet tuultat sillä HERran suu puhu
ottakat

törmiinne meidän
HERran sanaa:
Laki,
Gomormn
sinä
Kansa.
Jumalamme

se

sen.

Kuinga tapahtu, että hllrstas Kaupungi on portoxi tullut*? hän oli täynäns oi»
21.

11. Mitä minuUe on teidän uhreinne paljoukeutta: wanhurstas asui hänesä; mutta nyt
desta? sano HERm: minä olen oinasten polt- murhajat.
Ma K. 28:
24.
Jer. 44-17.
Hof. 4:14.
touhrista ja syöttiläin msivasm mwittu, ja en
22. Sinun hopias on tarrexi mllut': sinun
tottele »vasikkain, lammasten ja kauristen werta.
San. 1.15:3.
juomas on wedellä sekoitettu. Hes. 22: ,8, ,9.
Ps. s°: 8» 9",

,;,

"

>

Es.

12.

66:

;.

Kosta

Amos 5: 21.
Jer. 6: 20.
te tulette ja ilmestytte minun kas-

woini eteen, tuta senkaltaisita »vaati teidän
käsistänne, että te waellaisitte minun esthuone-

sani? Altät
,

13.

Sinun päämiehes owat wilpistellet, ja

2

sillen teidän

se

turhaa ruokauhrianne

tuoko edes,
suitzutus on minuUe kauhistus:
Sabbathina, kosta kokous
ja
uudella kuulla
kuululetan, en minä woi kärsiä wääryttä, ja
Juhla päiwää yhdesä.
14. Minun sieluni wiha teidän uusia Kuitanne ja juhlapäiwiänne, minä olen niistä

uttunut: minä wäsyn niitä tärseisäni.
15. Ia kuin te parhallans käsiänne

su-

nostatte

l», niin minä kuitengin käännän silmäni teistä
pois*: ja waikka te paljo rutoilisttm, en minä kuitengan teitä tuule; teidän täten owat
werenwitoja täynäns. §
San. 1.,: 28.
;.
(2)
Ebr. leivitätte.
§ Es. 59:
111. 16. pestar teiranne, puhdisiakar rei*

ränne, pangar reidän paha. menonne

silmäini edestä:
rekemasta.
minun
17.

2z.

wamsten tumpanit, kaikki he mielelläns lahjoja ottawat, ja pyytäwät andimita: Ei he orwoille oikeutta tee, ja lestein asia ei tule heidän
eteensä.
Mos. 22:22. Jer. 5: 2,.
Zak. 7: 10.
24. Sentähden sano HERm, HERm Zebaoth, wäkewä Israelisi»: woi ! minä tahdon
itzeni lohdutta* Vihollisistani, ja minun wihamiehijani wihani sammutta. f
5 Mos. 28: 6;.
f Es. i«: 5.
25. Ia käännän käteni sinua wastan, ja sinun kartes puhtammaxi selitän*; ja Wien pois
kaiten sinun tinas. "Mal.;:;. Matth;: 12.
26. Ia saatan sinun Duomaris" endisellens,
jaNeuwonandajas niinkuin alustakin §: Sitte
sinä kutzutan wanhurstaxi ja uffollisexi Kau-

Hppikar tekemään

*

pungixi.

*

Hagg. 1:1.

Hes

2,:

27.

1.2.24.

Jer. 2;:

Esi.

2:

Zaf. 4:
oikeudella, ja

27. Zion lunastetan
pois d»)wäiset wanhurstaudella.

Läkarkår pahaa

§

6.

28. Että ylitzetäymärit

2.

y.

sen tään-

l.;;: 16.
ja syndiset ynnä

ja eyikar jetän;ja jotta HERmn hyljäwät,

sär-

hututetan.

autmkar alaspainerrua: säar»
Psi:6.
Ps. 92:10.
täyty
häpiään tulla Mmja
aurrakar
Sillä
oikeus,
heidän
orwoille
lesten
29.
rakar
joita
ja häwäisty11.
mein
tähden',
,4:15.
hehimoitzit,
iPet.;:
*Ps.
asiamif
jotta
tähden,
yrtitarhain
tuleman
Am.
5:15.
P5.82:;.4.
68:6.
xi
he waiPs.
5
2 Mos. 14: 1;.
DlllNN. 7, 8.
18. Ia sitte tulkat, ja tatzotam tummalla lltzit.
teidän ftnoikeus on, sano HERm.
zo. Ia te tuletta niinkuin joku tammi surpitä
lu- kastuneilla lehdeillä, ja niinkuin joku wedetöin
din xveriruskiar oKsir, niin heidän
ja
waikka he.olisir yrtitarha.
miwalkiaxi tuleman":
hcidä» zi. Ia wäkewä tule niinkuin rohdin*, ja
niinkuin ruusun
hänen tekonsa niinkuin kipinä. Ia he sytytekuirengin niinkuin willa ruI«WM
iz:2,,«.
tän ynnä molemmat, jota ei kengän sammuta.
Ps, 51: 9.
Hes.
(minua)
ja
Ps. »5: 4.
kuulisitte;
Ps. in: 16. Wiis. 15: 15.
19. Jos te tahdoisitte
2. Luku.
;:

"*

*

.-

2.

Luk.

3.

lesaia.
tutu.
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HERran pelwon edestä, ja hänen kunniallisen Maijestetins edestä.
Luk. 2;:
1. Ennustus Rristuren waldakunnasta, ja paIlm. K. 6: 16.
kanain käandymisestä hänen tygönsa. v N?a11. Sillä kaikki korkiat silmät aletan, ja jotroitus, hvhäyxen ansainneille ludalaisille, pa«
että
rangaisturen
jaloimmat Kansois owat, täyty itzens nothe
mättäisit.
ta
rannuxeen
kista*:
poika
sillä HERra on yxinäns sinä aikana
1.
on se kuin lesaia Amozin
nä<</
kortein.
l. 5: ,5.
ja
ki ludasta Jerusalemista.
12.
Sillä
wuoren*,
pira
2. Wiimeisna aikana
HERmn Zebaothin päiwä käy
sin
kaiken
ja korkeuden ylitze; ja kaikkein
koreuden
joUa HGRran huone on, wahrvan
paisunuitten ylitze, että ne
l.
2.

han,

"

;<,.

:

*

,

aletaisin.

man, korkiambi kuin kaikki wuorer, ia

4°: 4.

13. Ia kaikkein tortiain ja torotettuin Sedja kaikki patorotetraman ktlkkuluin
rein ylitze Libanonisa; ja kaikkein mmmein ykanat pira sinne juoxeman. tz
litze Basanisi».
K Mik. 4:1.
Ps. s8 :16, 17.
14. Niin myös kaikkein tortiain »vuorten ypira
menepaljo
vanjaa
3. Ia
sinne
ja taittein torotettuin kukkulain ylitze.
litze;
man, ja
rulkar, astutamme y,
lös
vouorelle, Jakobin Jumalan 15. Ia jokaitzen korkian tornin ylike; ja taithuonesien, erra hän operais meille hanen tein wahwain muurein ylitze.
16. Niin myös kaikkein hahtein ylitze merereirans, ja me waellaisimme hanen pol,
sa,
ja taiten taunin käsialan ylitze.
guillensa: silla Ziomsta on H.aki mlewa,
17. Että kaikki ihmisten korkeus pitä notkisza HERra»»
Jerusalemista.
taman
hänens, ja nöyryttämän itzens mitä ih», ~
Pskorkiata
on; jaHERm yxinäns on silmises
seasa,
duomiye
ja
pakanain
4. Ia han
rangaise monda kansaa: Silloin heidän pi- loin tortia olewa.
18. Ia epäjumalat pitä ratki hukkuman.
tä miekkansa wannari tekemän, ja keihänsä
19. Silloin mennän »vuorten rotkoihin* ja
wikahtexi*; sillä ci yhdengänKansan pidä toista Kansaa wasta miekkaa nostaman, eikä sil- maan kuoppiin, HERmn pelwon tähden, ja
hanen kunniallisen Maijestetins tähden, kosta
len tottuman sotimaan.
Joel. ;: 10.
11. 5. Tulkat te Jakobin huonesta, waelda- hän nouse maata peljättämään.
'Hof. I°:8.
Ilm. K. 9.-6.
kamtne HERran walkeudesa.
20. Silloin pitä jokaitzen hopiaiset ja kullai6. Mutta sinä olet sinun Kansas Jakobin
set epajumalans heittämän pois, jotka hän on
huonen hyljännyt; Sillä he rikkomat enäm- teettänyt
owatpäiwäin
ja
kumartaxens, myyräin ja yötköin
män kvin itäläiset',
walitziat§, niinkuin Philisterit, ja sallimat muuka- kuwat.
21. Että he menewät kiwein rakoihin ja
1 Mos.;»: ~,.
laiset lapset moneri tulla.
»vuorten rotkoihin, HERmn pelwon tähden,
2 Mos. 34: 16.
§ Gal. 3: 10.
7. Heidän maansa on täynäns hopiata ja ja hänen kunniallisen Maijestetins tähden, koskuldaa, ja heidän rikkaudellans ei ole loppua: ta hän nouse maata peljättämään.
22. Niin lakatkar siis ihmisestä, jonga
Heidän maansa on täynäns hewoisia", ja hei- hengi
dän rattaillans ci ole loppua.
sieramis on; Mä er te tiedä misä
5 Mos. 17:16.
8. Heidän maansa on myös täynäns epäju? arxpioja hän on.
Ps. 8:7. Match. 28: ,z.
*

sanoman:

'

sana

"«-

*

*

*

malita: he kumartamat käsialaansa, jotka
heidän formens tehnet owat.
Duom. 17: 4.

Ap. T.

1°:

42.

3. Luku.
uhka
kowasti Indalaisten ylim9. Siellä yhteinen Kansa kumartele, siellä mäisiä jäHWMäRansaa heidän pahudensa
tähSangarit heitäns nöyryttäwät; jotas et heil, den; kuitestM wakuutta wanhurstaita pelastuv
le anna andexi.
xesta.
Nuhtele ludalaisten waimowakea hei»
10. Mene kallioon*, ja kätke sinuas maa- dan prameudens ja koreudensa tähden.
1. Sillä
Zzzz 2
Jer.,: 28.

I

ProplMz

732
I. Hilla tatzo, HERm,

3. 4. Luk.

Provheta
HERm Zebaoth,

HERm

tule duomiolle Kansans wanja pääruhtinastensa kansa;
ja sillä te oletta turmellet »viinamäen*, ja köyhäin ryöstö on teidän huonesanne.

otta pois Jerusalemista ia ludasta kait»

kinaisen waran taiten leiwän waran ',
kaiken weden waran.
'; Mos. 26:26.
5 Mos. 28:17.
2. Wäkewät sotamiehet, Duomarit, Prophetat, Tietäjät ja Wanhimmat.
;

14-

hemmitten kansi»,

Matth. 21: ;;, :c.
te Mllatte minun Kansani, jarun-

"1.5:7.

15.

Mixi

delstte köyhää?

sano HERm, HERm Ze-

3. Wiidenkymmenen päämiehet, ja kunni- baoth.
alliset miehet, Neuwonandajat, ja Mitawat 11. 16. Ia HERm sano: että Zionin tyttäwirtamiehet, ja toimella puhuwaiset miehet. ret owat ylpiät; ja käymät kenosa tauloin,
4. Ja tahto heille anda nuorukaiset Pääruh- tulus silminä, täwelewät ja torjasti astelelvat
niinkuin jalat sidotut olisit.
tinoixi, ja lapset heitä hallitzemaan
Saarn.

i«:

16.

5. Ja Kansan pitä ryöstämän toinen tofflans, ja jokainen lähimmäistänsä: Ja nuoremman pitä ylpiän oleman wanhaa wastan,
ja ylönkatzotun kunniallista wastan.
6. Silloin tarttu weli »veljeensä Isans huonesta: sinulla on waattet, ole meidän hallitziamme, auta sinä tätä langemusta.
7. Mutta silloin hän wanno, ja sano: en
minä taida parata, ei kotonani ole leipää eikä
waatteita: älkät minua pango Kansans halli-

17- On siis HERra tekewät Zionin tytärten
päät rupisexi, ja HERm on paljastapa heidän
häpiänsä.
18. Silloin on HERm ottawa kengäin taunistuxen pois, ja torjasti kudotut rihmat ja

soljet.

19. Käädyt, ja mnnerengat, ja seppelit.

Kallit pääliinat, ja poluxet, ja päärihmat, ja lemaus astiat ja korwarengat.
21. Sormuxet, ja otzalehdet.
22. luhlawaattet *, ja kaaput, ja timbit,
ja
kukkarot.
Duom. ,4: 12.
tziaxi.
8- Sillä Jerusalem kaatu, ja Juda kay
23. Speilit, ja pienet liinawaattet, ja laylösalaisin; että heidän kielensä ja tekons on kit ja suwihamet.
24. Ia pitä häijy löhkä hywän hajun edesHERraa wastan, niin että he hänen Maijestetä
oleman, ja nuora wyön edestä, ja paljas
tins silmiä mastoin sotiwat.
pää
heitä
tahamin hiusten edestä, ja ahdas sätki a9. Heidän tasivoinsi» hahmo todista
wamn
ja
niinkuin
ritoxistansa,
hamen edestä. Nämät kaikki sinun
wastan, he kerstawat
San. l. 16: 5.
Sodoma', ja ei sala niitä. Woi heidän sie- kauneutes siaan.
Es. iz: n.
Mik. 2: ;.
lujansa ! sillä he itze saattamat päällens onnetMatth. 2): 12.
i Mos. 1;: 13.
I. ,8: 21.
tomuden. f
25. Slnun miehes kaatuwat miekan kautta,
ja
-r
sinun wäkewäs sodasa.
Hos
iz:
9.
1.19:5.
26. Ia heidän porttinsa pitä murehtiman ja
io. Sanokat wanhunkalle, että hänen käy
syödä töidens hedelmän. walittanmn ja heidän pitä waikiasti istuman
hywin ; silla hän
20.

*

*

Saarn.

1°:

6.

saa

l. 14:

:

;:.

Mal,

;:

18.

Mutta woi julnalattomim sillä he owat
pahat; ja heille maxemn niinkuin he ansaitze-

maan päällä.

11.

wat.

Lapset owat minun Kansani waiwaiat,
ja waimot waUitzewat heila. Minun Kansani,
sinun lohduttajas häiritzewät sinun. ja turmelemat tien, Ma sinun käymän pidäis.
13. Mutta HERra seiso siellä oMudella, ja
on seisahtanut duon.itzemaan Kansoja.
i2.

Jim. K. 1: 7.

4.

Luku.

propheta puhu wielä,
tuwasta wiheliaisydestä. n.
1.

Juvalaisille tapah»
Lohdutta kaandy-

wäisiä Mesiaren tulemisella.
1.
seitzeniän waimoa tarttuivat silloin yhteen mieheen, ja sanomat: me tahdomme itze meitäm elättä ja waatetta; anna meitä
amoastans sinun nimclläs nimitettä että mci?
dan häwaistl)xemme otetaisin meildä pois.
11. 2. Si,

4. 5. Luk.
733
lesaia.
N. 2. Sina päiiwanä on HGRran
4. Mitä siis olis enämbi ckickm wunamäelja
kallis
Kni
;
ja
rakas
maan
ttkenustä/ jota en miM hänesä'tehnyt ole?
hedelmä
«leroa
jalo ja kaunis niiden tykönä, jotka Israelista Mixi hän kandoi pähojn marjoja, kosta minä
l.
odotin hänen wiinamarjoja kandawan?
i.
wapahdetan.
Jer. 2;: 5.
l. 6:
l. 33: 15.
3«k. 3:
Jer. 2: 21.
nyt
tapahtuma,
joka
on
että
minä
Zionisa
5.
tahdon teille ilmoitta, mitä
se
Ia
Ia
z.
jäljellä on, ja se ioka Jerusalemisi» jäänyt on minä tahdon wnnamäelleni tehdä: Hänen aipitä pyhäri kutzuttaman ; jokainen kuin kirjoi- tansa pitä otettaman pois, että hantti pitä
autiana oleman, ja hänen muurinsa
tettu on eläwitten seasa lerusalemisa.
10:
20.
Luk.
Phil. 4:3. Ilm. K. 13: 8. jettämän että hän tallataisin.
l.
20: 15.
l. Hi 27.
l. 17: 8.
Ps. 8«: 13. Es. 16: 8. Jer. 48: 3^2.
tytärten
pese
6.
Minä tahdon sen saatta autian ettei
Zionin
4. Silloin HERra
kengän
pidä hänesä leikkaman eli kaiwaman,
werenja
wirutta
saastaisuden,
Jerusalemin
'

'

«:

«.

«.

-

'

*

,

:

*

,

wiat hänestä pois, duomitzewan§ ja polttaman hengen kautta.
loh. 3: 5. Eph. 5 »s.
Tit. 3: 5.
loh. 1:7. s loh. 16: 8.
5. Ia HERra saatta kaiken Zionin wuoren
asumisen ylitze, ja kusa ikänäns se koottu on,
pmwällä pilmen ja samun, ja tulen paisten yöllä palamaan*: Sillä suojelus f pitä oleman
2 Mos. 13: 21.
kaiken kunnian ylitze.
9'-4,
5,10.
Ps. -3:4. f Ps.
maja
pitä
päiwän
warjoxi
6. Ia
oleman
ja
rajuilja
turma
wastan;
wayelus
hellettä
*

-

'

*

maa

ja

sadetta wastan.

waan ohdakkeita ja orjantappuroita pitä hänesä kaswaman; ja tahdon pilwiä klelda satamasta hänen päällensä.
7. Mutta HERran Zebaothin wiinamäki
on Israelin huone, ja ludan miehet hänen suloinen istuttamansa: Hai, odotta oikeutta, ja
katzo, ei ole muuta kuin' wäkiwalda: wan<
hurstautta ,' niin on sula walitus.
N. 8. woi niitä, jork«t yhden buonen
roijen rygöwerewär, jayhden pellon roisin
rygö
stihenasti errei ena siaa
ole
yxinanne maan paatta!
Jer. HZ 13. Hes. 22: 25. Am 8: 6.
9. Nämät owat (sano) HEMa Zebaoth
minun konnilleni tullet: mitämax, ellei ne monet huonet tule kylmille, ja m suuret ja kaunit
jää ilman asuita:
iv. Sillä kymmenen wiinamäen sarkaa pitä
waiwoin yhden Bachin andaman; ja Gomer
siemenitä teke ainoastans yhden Ephan.
11. LVo» niira, jorka rvarahin huome,
nelrain ylhälla o«oar juopumurra yourelemaan; ja isiuwar haman yöhön asti errä
he xvunasta palawaxi tulisit!

asuaxenne

,

*

:

5.

Luku.

propheta asetta ludan Ransan eteen »viinamäen wertauxen alla, että he olit kitttämätJumalan suuria hywiä töitä wastömvdellänsä
tan, hyljäyren ansainnet, n. tvalitta heidän
ahneudens, juopumisensa,ja muiden senkaldaisten syndein vliye. m. Uhka heitä kowalla rangaistuxella kaldealaisten kautta.
I.
weisan ystäwälleni minun Setäni
1.

zttxinä

weisun hänen wiinamäestänsä *. Mim»n ystäwälläni on wiinamäki lihawasi» paikaKork. w. 8: 11.
si».
Es. 27: 2.
Mark. 12: 1. Luk. 20: 9.
Matth. 2>
'

:

;;.

sen

,

,

San. l. 23:3°, 31.
Am. 6:4, 5.
Joilla owat kandelet, harput, trumbut

12.

Ja hän aitais ymbärins, ja pertais huilut, ja miinaa heidän pidossansa: ja ei kapois,
ja istutti siihen parhat wimapuut ': tzo HERran tekoa, eikä tottele hänen käsiakiwet
ja rakensi myös siihen tornin, ja pani sinnewii- laansa.
natuurnan: Ia odotti sen wiinamarjoja tan13. Sentähden pitä minun Kansan wietädawan, waan se tannoi pahoja marjoja.
man fangeutten, ettei heillä ole ymmärrystä;
ja hänen rMmllistens täyty nälkää kärsiä, ja
*Ps.B°:9.
afujat>
ja
mie3. Te siis Jerusalemin
ludan
heidän yhteinen kansans kuiwua janoon.
het, Duomittat, nyt minun ja minun wiinaWal. w.4: 5.
2.

,

mäkeni wälillä.

Zzzz

3

14,

Sica-

5. 6. Luk.
14. Sitäwarten on helwetti sieluns lawial- heidän ruumins owat niinkuin loka tattilla:
da awainnut, ja hänen kicans on ammollans Ia kaikisa näisä ei hänen wihansa lakka, waan
ijman määrätä, mennä sinne alas sekä heidän hänen kätens on wielä ojettu.
l. 9: 1,, 17, 2,.
l. ie,: 4.
kunnialisens että yhteisen kansans, sekä heidän
26. Sillä hän nosta lipun ylös kaukana parikkans että riemullisensa.
15. Että jokainen itzens notkistais ja kukin kanoitten seasa, ja wiheldä niille maan arista:
nöyrytettäisin; ja koreitten silmät myös nöyry- ja tatzo, he tulewat akista ja nopiasti.
tetyxi tulisit.
27. Ei ole kengän heistä wäsynyt eli heitto,
pita
16. Mutta HERra Zebaoth
duomiosa eitä kengän torku eli maka: ei »nyös päästä
ylistettämän ; ja pyhä Jumala pitä wanhurs- kengän wyötä landestans, eitä tenengän kengän rihmoja rikota.
kaudesa pyhitöttamän.
lambat
kaittapitä
lamallansa
28. Sillä heidän nuolens owat teräwät, ja
17. Silloin
man, ja »nuukalaiset pitä itzens elättämän li- kaikki heidän joutzens jännitetyt: Heidän orittens kawiat olvat niinkuin limsiä, ja heidän
Ps. 22: 3a.
hawitten" aukiudesa.

Propheta
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se

'

Es.

10:

16.

Am. 4:1.

18. Woi niitä, jotka itzens sitomat walhen
nuoralla yhteen, wääryttä tekemään, ja niinkuin ratasten köydellä syndiä tekemään!
19. Ia sanomat: anna hänen tekonsa riendä ja pian tulla, sitä nähdäxemme: Lähestykön ja tulkon Israelin pyhän aimoitus, että
me ftn tietäisimme. Job. 21: 14. Es. 28:10.
Mal. 3:14.
»Pet. 3:;.
pahan hywäxi ja hyjotka
niitä,
20. Woi
pimeydestä waljotka
pahaxi
sanomat";
wän
keuden, ja walkeudesta pimeyden tekemät, jotka karmasta makian, ja makiasta karman teSan. I. 17: 15.
kemät !
21. Woi niitä, jotka Miisat olewanans owat, ja heitäns toimellisna pitämät!
'

San. l. 3: 7.

Rom. 12: 16.

ratastens pyörät niinkuin tuulispää.

29. He klljuwat niinkuin jalopeura, ja tiljuwat niinkuin nuoret jalopeurat. He tiristelewät ja temmawat saalin, ja omistamat sen,
jällens.
ettei kengän sitä
30. Ia silloin pauhamn heidän ylitzens niinkuin meri pauha: Kosta silloin katzomn maan
päälle, katzo, niin on pimeys ahdistuxesta, ja
ei walkeus paista sillen heidän ylitzens. l. 8:22.

saa

6. Luku.
1. Esaia näke Illmalan kltnnian kuule Engelein weisun, hämmästy ja lohduteta,», n. Saa
käskyn ilmoittaxensa ludalaisille, paatumuren
tähden perikatoa ; joista ainoastans pyhä siemen
piti tallelle jäämän.
i.
wuonna jonaKuningas Usia kuoli',
,

,

näin minä HERran istuwan tortialla
XVoi niitä, jorka jalor owar wiinaa
ja
korotetulla istuimella s, ja hänen waattensa
juoman, ja juomasa kilwoitrelewat!
lahjain
täytti Templin.
2 Kun. 15: 5, 7.
jumalattoman
tähden liewetDan,
23. loika
l. 23: 18.
ja
;i.
kaandärvat
rvan5
7: 14.
Match. 25:
Nc>anhursta»»rrarvar,
12:
pois
L»k.
1:
Z2.
loh. 41.
heildä.
hurfkasten oikeuden
2. Semphim seisoit hända ylembänä, ja
San. l. 24: ,3.
11. 24. Sentähden, niinkuin tulen hohku kullakin oli kuusi siipe: kahdella he peitit taskorren kulutta, ja liekki simalda akanat pois: wonsa, kahdella ialtansa, ja kahdella he lensit.
3. Huusit toinen toisellms, ja sanoit: p?aiwan niin pitä heidän juurensa mätänemän,
HGRra Zedaoch:
hajomat, pois niinkuin to- ha", Pyhä,
ja heidän
mu": Sillä he katzowat HERran Zebaothin ki maa on rännans hänenkunniamnsa.
Ilm. 4: «.
Lain ytön, ja pilkkawat Israelin pyhän sanat.
2 Mos. »5: 7.
4. Niin että pihtipielet »vapisit heidän huu25.Sentähden HERran wiha julmistuKan- tons änestä, ja huone täytettin sawulla.
päälle, jaojenda kätensä heidän päällens:
5. Niin minä sanoin: woi minuani! minä
ja lyö heitä, niin että wuoret wapistwat, ja hukun */ siliä minulla on saastaiset huulet, ja
22.

*

wesans

*

'

sansa

asun

6. 7. Lut.
.735
lesaia.
ludan Kuningan aikana, että
asun
sen
Kansan seasa, jolla on saastaiset huu- Usian pojan,
Syrian
let; sillä minun silmäni owat nähnet Kunin- Rezin
Kuningas, ja Pekah Remalian
poika Israelin Kuningas, waelsit JerusaleDuom.,,:
gan HERran Zebaothin. f
miin, sotimaan sitä wastan; mutta ei he tain20.
z, 9. -j-2 Mos.
Dan.
net sitä woitta.
2 zrnn. »6
Semphimeistä
tygöyxi
minun
6. Niin lensi
5.
2.
Silloin
jolla
jonga
oli tädesä tulinen hiili;
sanoitin Dawidin huonelle: Synl,
hän otti
Almrilda.
rialaiset luottamat heitäns Ephraimiin. Silhohtimillarupeis
ja
kaloin mapist hänen sydämensä, ja hänen Kanminun suuhuni, sanoi:
7. Ia
*;
tällä
olen
minä
ruwennut
sansa sydän, niinkuin puut wapisewat metzäsä
sinun huuliis
tzo
että sinun pahat tetos olemisin sinulda pois, ja tuulesta.
Jer. i 5.
3. Mutta HERra vuhui Jesajalle: mene
sinun rikoxes olis sowitettu.
nyt Ahasta wastan, sinä ja sinun poikas SearDan. io: i6.
N. 8- Ia minä kuulin HERran änen, että lasub, wesijuoxun päähän, ylemmäisellä puohän sano,: kenengä minä lähetän? tuta tahto lella lammikota, tiellä, meran painajan pel*
olla meidän sanansaattajamme? Mutta minä lon kohdalla.
4. Ia sano hänelle kawahda itzes ja pysy
sanoin: tasa minä olen, lähetä minua.
ja
alallas,
sano tälleKan- wapilko ala velka, älkön myös sinun sydämes
9. Ia hän sanoi: mene,
ja
älkät
ymmärtäkö;
näitä kahta suitzewata kekälettä, Resalle: tuulden tuultat,
ja
Syrjäläisten,
ja
ja Remal:an pojan wiälkät
zinin
tähtätö.
nähden nähtät,
*

».

,

;;:

,«:

-.

*

:

:

Matth. 1;:

14, 15.

Mark. 4:

Ap.T. 28:

12.

Luk.

8:

i«.

25, 26.

ic>. Paaduta tämän Kansan sydän, ja anna Keidän torwans paxuxi tulla, ja sowaise
yeidan silmäns ettei he näkis silmillänsä, eikä
kuulis torwillans, eli myös ymmärmis sydämellänsä, eli täännäis itzens ja pamtuxi tulis.
loh. 12: 4». Rom. 11: 8.
11. Mutta minä sanoin: HERm kuinga
kauwan? hän sanoi: siihenasti tuin Kaupungit tulewat kylmille, ja ilman asuwita, ja huonet ilman wäetä, ja maa on peräti autiana.
12. Sillä HERra aja wäen tauwas ; niin
että maa tule peräti hyljätyxi.
iz. Ia ehkä kymmenes osa siehen wielä jää,
niin sekin taas hawitetän; kuitengin niinkuin
Tammelle ja Tuomelle jää kando, waikka heidän lehtensä waristetan, niin pitä myös pyhällä siemenellä kando oleman.

haa.
5. Että Syrialaiset owat pitänet pahoja juo-

nia sinua wastan; niin myös Ephraim jaRe»
malian poika, ja sanomat:
6. Me tahdomma mennä ylös ludaan, ja
heratta händä, ja jaka sen kestenämme; ja tehdä siihen Tabealin pojan Kuningaxi.
7,. Sillä näin sano HERra HERra ei
pidä pysymän eikä näin oleman.
8. Waan niinkuin Damastu on Syrian pää,
niin pitä Rezinin oleman Damastun vään.
Ia miiden ajastajan perästä seitzemattakymmendä, pitä Ephraimin tuleman peräkatoon,
niin ettei heidän enä pidä Kansana oleman.
9. Ia niinkuin Samaria on Ephraimin pää,
niin pitä Remalian poika oleman Samarian
pään. Jollette usto, niin et te wahwistu.
11.10. Ia HERra puhui taas Ahaxelle, ja
:

sen

sanoi:
11. Pyydä sinulles merkkiä HENralda sinun
7. HMn.
lumalaldas taikka alhalle symyteen,
ylhälle
eli
korkeuteen.
1. propheta lohdutta Ahasta, Rezin ja Pekan
12. Niin Ahas sanoi: en ano, ja en tahdo
wäkiwaldaa wastan, joille iye uhatan häwity».
n. Se epälewäinen ja nisturi Ahas nuhdellan HERraa kiusata.
5 Mos. 6: 16.
ja »ulistetan pelastuxen merkixi, N?esiaxen syndyNiin
kuulkat
13.
hai» sanoi:
siis te Dawidin
minen Neiyestä. ui. Ennustetan ludan waldateille
on,
wähäkö
se
huone:
että te ihmisia
kunnaUe häwitystä, Ransan fyndein tähden.
mastoin teettä, mutta myös teellä minun Jutapahtui Ahaxen/ lothamin pojan, malalani mastoin?
,

:

14.

Sen-
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7. 8- Lut.

Propheta

Sentähden anda itze HERra reille merpojan,
kin: kayo, Neiyy fiiria ja

ta, ja Mpumaan. Jumalan Sanasa;

1: 31.
Match. 1: 23. .
hunajata
ja.
hän syö, tietäxens
15. Woita
hyljätä pahaa ja malita hylvää.
16. Silla ennenkuin poikainen oppe hyljämän pahaa ja waiitzeman hywää; pitä se maa,
jotas kauhistut, kahdelda Kuningaldansa hyljättämän.
m. 17. Mutta HERra anda sinun,, sinun
päälle tulla, Assyrian
Kansasia Ijäs huonen päiwät,
jotka ei sitte
Kuningan kautta, ne
tullet ole, kuin Ephraim erkani ludasta.

etees, jakirjoita siihen ihmisen kirjoituxella: nMä nopiasti, riennä saalille.
2. Jäminä otin tygöni uskolliset todistajat;
Papin Urian, ja Zatarian leberettian pojan.
3. Ia menin yhden Prophetissan tygö,
tuli rastaxi ja synnytti pojan; ja HERm saryöstä pian, jariennä
noi minulle: nimitä
jakoon.
4. Sillä ennenkuin yoikainen taita
minun Isäni, minun Äitini, pitä Damastun
woima ja Samarian saalis Assyrian Kuningalda otettaman pois. 2 Kun. 15: 29. 1.16:9.
5. Ia HERm puhui wielä minun kansani,
ja sanoi:
6. Että tämä Kansi» hyltä Siloahn »veden,
jota hiljaxens juoxe, ja luotta itzens Reziniin
ja Remalian poikaan.
HERm anda siis tulla hänen
7. Katzo,
päällens
paljon ja wäkewän wirtawedsn, AssyrianKuningan, ja taiten hänen kunniansa;
että he waeldawat kaikkein heidän ojains ylitzen, jakäywät taittein heidän mndains ylitzen.

14.

ImmanuGl.
sen nimi pira kuyutraman
Luk.

1

»8.

Ku».

16,

12:

latapahtu, etta

17.

HERra wiheldä sinä

päiwänä kärwäisitä Egyptin wirtain ärestä,
l. 5: 26.
jakinialaisia Assurin maalda
ja
tulemat
sioittawat kaikki ty19. Etta he
ynni itzens häwinneihin laxoin, ja kiwen rakoin, ja kaikkiin mättäisihin ja pensaisihin.
:

20. Silloin HERra ajele pään,ja karmat
jalwoista, ja otta pois parran palkatulla partawei,tze,llä, niiden kautta, jotka sillä puolen
wesiä owat, niinkuin Assyrian Kuningan

sillä Ju-

malan Sanan ylHnlkVojatsnarpat rangaistuxen.
I.
HERm sanoi minulle: ota suuri kirja

se

se:

sanoa:

8. Ia pitä käymän ludan läpitze, wajotyhtä
21. Siihen
miehen
taman ja kuohuman, siihenasti kuin he ulottuja
mat kaulaan asti; ja lewittäwät heidän sukaitzeman.
lehmää kahta lammasta
paljo
että
pens,
niin
niin että he täyttämät sinun maas, o
rieskaa,
hän
22. Ia saaman
joka
maahan,
woita:
niin lewiä tuin se on.
ImmanuEl,
syödä
se
saa
M
sillä
saa
n. 9. Kokondukat Kansat, ja paetkat kuitenwoita ja hunajata syödä:
23. Sillä siihen aikan tapahtu, että kusa gin, kuulkat kaikki jotka oletta kautaisis maanyt on tuhannen wiinapuuta, jotka maxawat tunnisa: hangitkat sotaan, ja paetkat kuitentuhannen hopiapenningitä; siellä pitä orjan- gin, hangitkat ja paetkat kuitengin.
io. Päättäkät neuwo, ja ei, se mixitän tule:
tappurat ja ohdakket oleman.
ja
joutzella
tessenänne, ja ei setan seiso*; sillä tapuhutat
mennän
nuolella
Ia
sinne
24.
2 Kun. 18: 17.
sillä koko »vaasa pitä oleman orjantappurat on ImmanuEl. f
-Z- Noin. 8: ;i.
ja ohdakket
ii. Sillä näin sanoi HERm minulle, kos25. Niin ettei taita tulda kaikkiin niihin mälapiolla
orjantappurain,
joita
kaimetan
ta hän käteeni rupeis; ja neuwoi minua etten
Wn,
harjat
waan
ja
minä lv.aellais tämän Kansan tiellä, ja sanoi:
tähden;
mätästen ohdakesten
käydä,
ja
tallata.
12. Mät sanoko: liitto: Ei tämä Kansa
lambat
sitä
annetan siinä
muusta puhu kuin liitosta: Altät te niin peljät8. Luku.
kö, kuin he tekewät, älkät myös »vapisto.
1 Vnlwstetan wielä Svrian, Samarian, ja
13. Waan pyhittäkät HERm Zeaaoch; ja
ludan waldakunnan häwityxestä. v,
olkon teidän pelkonne, ja hän olkon teihän
ihmisten liiton turhus ja käffetän luottamaan dän »vapistuxenne.
ui.
erkaneman

kautta.

aikan pita yhden

:

sa

*

:

,

HVRraan.

waroitetan

tietais-

14.

Niin

lesaia.
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8. 9- Luk.
14. Niin hän on

joka pimeydes waelsi, näki suuren
pyhitys: Mutta loukkaus i.
walkeuden, ja jotta asuit kuoleman
wi ja kombastus kallio kahdelle Israelin huonelle, paulaxi ja langemiseri Jerusalemin asu- warjon maasi», niiden ylitze se kirkasti paista.

mille». Luk. 2: 34. Rom. 9:33. Pet. 2.7,8. 2. Sinä lisät Kansaa, ja lisät hänelle iloo:15. Niin että moni heistä loukka itzens, ja -sinun edesäs iloitan, nitnkuin elonaikana iloitan, niinkuin saalin jaosa iloitan: Ps. »9:162.
langemat, särjetän, kiedoitan ja fangitan.
Sillä sinä olet heidän kuormans iken, heiLuk. 2c>: 18.
Matth. 21: 44.
16. Sido todistus kiinni, lukitze Laki minun dän oltainsa witzan, ja heidän waatians sauman särkenyt, niinkuin Midianin aitana.
opetus lapsisani.
joka
Duom. 7: 22.
kasEs. ie,: 26.
17. Sillä minä toimon HERraa,
ja
Sillä
kaikki
kätkenyt
on: Mutta
4.
sota meteli, ja »veriset
wons Jakobin huonelda
pitä
ja tulella kulutetpoldettaman,
waattet
minä odotan händä.
.
Mman.
lapset,
ja
olen,
minä
ne
Katzo,
18.
tasa
jotka HERra minulle andanut on* merkixi ja 5. Silla meille on lapsi syndMyr*, ja
ihmexi Israelis, HERrasta Zebaothista, joka voilla on meille annerruf, jonga harrioilla Herraus on; ja hänen nimensä kuyu,
Ebr. 2: 13.
Zionin wuorella asu.
m. 19. Kosta siis he teille sanowat: Kysy- ran, Ihmellinen §,
*',
kät noidilda ja tietäildä, jotka jaarittelemat Wäkewä ff Jumala §§, Ijankaikkinen
ja tutkimat; (niin sanokat.) eikö Kansa pidä Isa '**, Rauhan päämies, fff
1

"

lumalaldans kysymän?

(eikö ole parambi kysyä) elämildä kuin kuolleilda?
5

Mos.

18:

11.

1

Sam. 28:

*

Luk.

I:

«Jer.

***

ii.

-j- Ioh.;,

Duom. i;: 11.
K§Rom.9.'s.
-tl-P5.45: 4.
Matth. 6:
fff 2 Thess.,: 16.

;i.
,2: 19.

,6.

§

<>.

6. Erra hänen Herraudens pira suurexi
(Ia pitemmin) H.am jälken ja rodisi
jalken sano, tuleman, ja ei rauhalla loppua, Dawiellei he raman
din istuimelle ja hanen waldakunnallens';
niin ci heidän pidä amurustoa
2 Pet. 1:19.
5 Es. 5»: 8.
Hos. 6: 3. walmistamaan sira ja wahwisiamaan
duomiollu ja wanhurstaudella: hamasta
2i. Waan heidän pitä kämelemän maakun»vaimattuna ja nälkäisnä": Mutta kuin n?r niin ijankaikkiseen, on HGRran Juhe nälkää kärsimät, niin he wihastuwat ja ki- malan Zebaorhin kiiwaus rämän rekewa. f
Liik.i: ;2.
roilemat Kuningastans ja lumalatans, ja
1- Es.;?: ;a.
20.

sanan

-

nasa

*

katzowat
22.

mitä

he

ylöspäin.

-P5.59:

15.

Ia katzelewat maata, maan ei muuta
löydä, kuin murehet ja pimeydet*; sillä

11.7. HERra on lähettänyt sanan Jakobisi», ja se on langennut Israelisi».
8. Että kaikki Ephmimin Kansi» ja Samarian asuwaiset pita sm tietä saaman; jotta ylpeydesä ja korialla mielellä sanowat
9. Tiilititvet vwat pudonnee, mutta me
Mhdomma sen mketa* wuojontiwillä jälleqs:
Muulbärin puut owat hakatut maahan, mut-

omat pimitetyt ahdistumia, ja erymät pimeydesä.
l. 5: 3°.
ei
ole sillä (maakunnalla) yhtän
Sillä
23.
pääsin päitvää, kosta hän ahdistuxesa on ; niin
kuin endiseen aikaan Sebulonin ja Naphtalin
maalle liemitys tapahdui", ja tulit miimein ta me panemme siaan Sedripuita. *Mal.i:4.
kunnioitetuxi ; niin myös ne meritien mieresä, ia. Sillä HERm tahto korotta Rezinin sotällä puolen Jordanin, pakanain Galileasi», f Mwäen heitä wastan, ja heidän wihollisens
*Duom. 6:34,35. l. 7:,,,«. Matth.4:i4, ls. niwoa yhten.
11. Syrialaiset eteen, ja Philisterit ma, et9. Kuku.
tä
he söit Israelin täydellä suulla. Misä kail Ennustus pakanain kuyumisesta; niin
myös Rristuxesta ja hanen waldakunnastansa. kisa ei latta wielä hänen wihansa, waan häUhkaus Israelin Ransalle rangaistuxesta, yl- nen kätens on wielä ojettu. 1.5: 25. 1.10.4.
12. Ei myös Kansa käännä itziäns hänen
peyden, uppinistaisuden ja jumalattomuden
Aaaaa
tygöntähden.
'

:

«
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Lllk.
tygönsä, joka heitä lyö; eikä kysy HERma Kansasani; niin että Kstet owat heidän saalinsa, ia orwoja he matelemat.
Zebaochia.
13. Sentähden karsi HERm Ismelildä
3. Mitä te tahdotta tehdä etzikopäiwänä ja
pois,
9. iv.

yhtenä päiwänä, pään ja hännän, oxat häwicnxesä, jota kaukaa tule? kenen tygö te
pakenetta apua saamaan? ja tunga te tahdotpää;
ta panna teidän kunnianne?
14. Wanhat kunnialliset ihmiset owat
mutta Prophetat jotka opettamat »väärin, o4. Ettet te fangittuin kansi» Miwutetaisi,
ja lyötyin seasa langeisi; näisä kaikisa ei ole
wat händä.
jakannon.

15.

Sillä tämän Kansan

johdattajat owat hänen wihans asetettu, waan hänen tätens
itzens johdatta, on il.wielä nyt ojettu. jota
5. Woi Assur,
minun »vihani witza
ei HERra taida iloita hei- on*; joiden täsisä minun julmudeni
on.

pettäjät, ja ne tuin sallimat
owat

16.

kadotetut.

Sentähden

dän nuorista miehistänsä, eikä armahda heidän orwoilapsians ja lcstc ansa; sillä he oivat

*

l. ;6:

sauma

i.

6. Minä tahdon läheltä hänen ulkokullattua
Kansaa »vastan, ja anda hänelle kästyn mipuhu hulluutta: näisä kaikisa ei lakka wielä nun wihani Kansaa wastan; sitä täydellisesti
hänen wihansa, waan hänen kätens on wielä ryöstämään, ja saalista jakamaan, ja
ojettu.
maan sitä niinkuin lokaa kujilla.
l. 5: 25.
jumalatoin
sytytetty
meno on
niin17. Sillä
7. Maikka ei hän sitä niin luule, eikä häkuin tuli, ja kulutta orjantappurat ja ohdak- nen sydämens niin ajattele; waan hänen sydäket; joka pala niinkuin paxusi» metzäsä, ja nos- mens on turmelemaan ja häwittämään monta sawun torkialle.
da Kansaa.
pimennyt
maa
on
8. Sillä hän sano: eikö kaikki minun pääSillä
18.
HERran Zebaothin lvihasa; niin että Kansa on niinkuin ruhtinani ole Kuningat?
tulen ruoka, ja ei yxikän armaitze toista.
9. Eikö Kalno ole niinkuin Kartemis? Ei19. Jos he ryöstäwät oikialla puolella, niin kö Hamath ole niinkuin Arpad? Eikö SamaKun. ,8: »4.
he nälkää näkewät: jos he syöwät wasemalla ria ole niinkuin Damassu?
10. Niinkuin minun käteni on löytänyt epäpuolella, niin ei he tule mwituxi: jokainen syö
jumalden waldakunnat, niin myös heidän ekäsilvartensi» lihaa.

kaikki ulkokullatut ja pahat,

ja jokaitzen

suu

2

Ephraim ManasManasse Ephmimia,
puolesta ludayhdestä
ja
molemmat
ne
seta,
20.

wastan. Ei wielä näisä kaikisa hänen wihans asetu, waan hänen kätens on wielä ota

jettu.

Kuku.

päjumalans jotka lorusalemisa ja Samariasa
owat.

11. Eikö minun tule tehdä Jerusalemille sa
hänen epäjumalillensa, niinkuin minä Samariallekkin ja hänen°«päjumalille>,sa tein?
12. Mutta kosta HERm on kaikki tekonsa
Zionin wuorella ja Jerusalemisi» toimittanut;
niin minä tahdon etziä Assurin Kuningan ylpen
sydämen hedelmätä, ja hänen ylpeitten silmäinsä koreutta.

ic>.
propheta »chka ludalaisia kowalla rangaistuxella, wääryden tähden Duomiosa v Ennusta Assyrialaisille häwitystä, armottomuden
tähden Juvalaisia wastan. m Lohdutta niitä
minä olen
13. Että hän
toimittajääneitä ludan Ransasta, pelasturen wakutu nut minun käteni woimalla ja minun taitoni
xella, Assyrialaisten waiwamisesta.
kautta;
1.

sano:

wäärän

Lain
kirjanoppenuita jotka
HAoi
-"5 tekemät, ja wäärän duonnon kirjoitAm. 5: 7.
l. 6: 12. Mif.7: 3.
tamat.
2. Että he wäändelisit köyhän asian, ja tekisit wäkiwaldaa radolliselle oikeudesa, minun
I.

sen

sillä minä olen Mitawa: minä olen
rajat
siirtänyt, ja heidän tawamnsa
Kansain
ryöstänyt, ja niinkuin woimallinen lyönyt heidän asujans maahan.
14. Ia minun käteni on löynnyt Kansain

tawaran niinkuin linnun pesän, niin että mi-

nä

739

lesaia.

Luk.

IQ. 11.

nä olen taiten maan koonnut niinkuin hyljätyt sauwansi» joka hänellä oli merellä, niinkuin EDuom. 7: 22, »c.
munat toomn, kusa ei yhtän ole jota siipensä gyptisä.
liitutta, n oktans awa, eli timi se.
27. Silloin pitä hänen kuormans pakeneman pois sinun hartioildas, ja hänen ikens si15. Taitako kirwes terstata itziänsä sitä wasjota
eli
nun kaulastas, sillä iten pitä perstanduman lihänellä
sen
tan
hatta? saha taistella
kansi», jota händä wetä? se olis niinkuin ka- hawudesta.
28. Hän tule Ajathiin, haa waelda Migropula tahdois tukutta sitä joka hänen nosta, ja
Mikmasi».
sauwa nostais itzens niinkuin e, se puu olistan. nin läpitze, hän tatzele asensi» paikan
ylitze: he
16. Sentähden on HERm, HERra Ze/
29. He waeldawat luotus
baoth, lähettämä laihuden* hänen lihawit- pitäwät yösiaa Gebaasa: Raama peljästy:
sytyttämä hänen kunniansa Saulin Gibea pakene.
tensi» sekaan, jatulipalon.
*l. 24: 6.
palamaan tuin
30. Sinä tytär Gallin» huuda wahwasti:
walkeus
on
tulema tulexi, ota waari Laixesa, sinä mdollinen Anathoth.
17. Ia Israelin
ja hänen Pyhänsä lietixi: ja pitä palaman,
31. Madmena mene pois tieldä, Gebimin
*

ja kuluttaman hänen orjantappumns ja ohdat-

asuwaiset

juoxewat matkaansa.

tensi» yhtenä päiwänä.
32. Ollan wielä päiwäkunda Nobisi»; nii?
18. Ia hänen metzäns ja ketonsa kunnia pi- hän on käändäwä kätensä Zionin tyttären wuotä tyhjään mukeneman, setä sielu että ruumis, reen päin, ja Jerusalemin korkeuden puoleen.
ja pitä tuleman niinkuin kosta lipuntandaja
33. Katzo, HERm, HERra Zebaoth, on
näändy.
hakkawa oxat wäellä; ja lyhendälvä sitä kor19. Niin että hänen metzäänsä jäänet puut tiata; ja torkiat pitä alettaman.
lukea taitan; ja että lapsikin ne pyäldä taita.
34. Ia tihkiä metzä pitä mudalla maahan
m. 20. Silloin ei pidä jäänet Ismelisa, ja hakattaman; ja Libanonin pita »voimailisen
ne jotka tallella olvat Jakobin huonesta', e- kautta kaatuman.
l. »7: ;6.
jota
turwaman
waan
lyo;
häneen
heitä
nämbi
11. Luku.
pita todella turwaman HERraan Israelin
»Kun. 19: 5, 6.
«atdakun»
Pyhään.
Ennustus l Rristuxesta, ja
a21. Jäänet pitä käändämän itzensä/ Jakodansa muodosta. i> Rristuxen
lamaisista, jotka Judalaisista ja pakanoista.pitj
bin jäänet, sen wäkewän Jumalan tygö.
ystawalliseen olendoon22. Sillä jos sinun Kansas, O Israel, on koottaman
niinkuin hiukka meresä, niin kuitengin heidän i.
witza on purtakrawa I<f»in
jäänens täändywät': sillä estetty häwitys pinosta; ja wesaf on hedeltyöitZewä
l. 5;:
tä »vuotaman yldätylläisen wanhurstauden.
hänen juurestansa, tz
,z.
Ap. T. 1;: ,;.
Rom. 9: 27.
-x Zak.;: 8. l.«:
§ Ie».,;: 5.
l.,;: 15.
23. Että HERm, HERm Zebaoth, anda
tulla aiwoitun häwityxen* toto maahan, ja
2. Jonga päällä HERran hengi lewaist;
neuwon
l. 28: 22.
hallitze sen.
wiisauden ja ymmärryxen hengi,
24. Sano siis HERm, HERm Zebaoth: ja wäkewyden hengi, midon ja HERran.
älä pelkä minun kansani, jota Zionis asut, As- pelwon hengi.
surita. Hän lyö sinua witzalla, ja nosta
3. Ia hänen haistamisens on HERran oelwans sinua wastan, niinkuin Egyptisä.
»vos olewa: Ei hän duomitze silmäinsä näön
Sillä
perästä,
pitä
jälken, M nuhtele korwainsa tuollon jälken,
ajan
25.
aiwawähän*
ja
armottomus minun wihan täytettämän, hei4. Waan hän duomitze köyhiä »vänhursdän tadotuxexensi». f
kaudesa, ja nuhtele maan radollisia oikeudella;
<ps. zo: 6.
ja lyö maata suunsa saumalla, ja huuldsnsq
17 Sam.»: 6.
26. Silloin on HERm Zchaoch nostama hengellä Mppa hän jumalattoman.
'

-

*

*

*

sau-

*

»

fuostan heidän päällens, niinkuin Midianin
tMftsa' Orebin kalliolla; ja on vlöndäwä

.2

THE

Aaaäi»

2

2.:

«.

Ilm. K.,: i 5.,.-

5. Man-

Luk.
16. Ia rata pitä oleman hänen jäänyelle
5- Wanhurstaus on hänen tuwehlensi» wyö,
Kansallensa, joka Assyrialaisilda jätetty oli:
ja usto hänen munastuidens side.
6. Sudet asuwat lammasten seasa, jaPardi niinkuin Israelille silloin tapahtui kossa hän
,Mos. 14: 29.
mata wohlain kansi»': Wasikka myös ia nuo- Egyptistä läxi.
ri Jalopeura, ja syötin naudat täywät yhde12. Luku.
sä, ja wähä poitainen taitze heitä.
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ii. 12.

13.

,

Hos, 2: 18.
65.-25.
Rehoitus U. Lest. Seurakilnnalle, kiitollisuja
teen
käywät
yhAristuren lihaan tulemisen, ja hänen hymyös
lehmät karhut
7. Niin
dellä laituimella, ja heidän Masittansa myös wäin töidens edestä.
ynnä makawat : Jalopeura syö olkia niinkuin hilloin pitä sinun sanoman: Minä kiitän sfnua HERm, ettäs »vihainen olet ollut
härkä.
8. Ia imewä lapsi ihastu wastikärmen läwes- minun päälleni; mutta sinun wihas on palaintä; ja wieroitettu lapsi pistä kätensä Basilistu- nut, ja sinä lohduMl minua.
xen luolaan.
2. Katzo Jumala on minun autudeni, minä olen turwasa ja en mitan pelkä: sille HER9. Ei kengän wahingoitze eitä turmele, kaikella minun pyhydeni wuorella; Sillä maa on ra HERm, on minun wäkewydeni, ja minun
täynäns HERran tundoa, niinkuin meri we- wirteni, ja hän on minun autudeni.
dellä peitetty.
2 Mos. 15:,.
Pf. 118:14.
11. io. Ia tapahtu sinä päiwänä, että I3. Teidän pira ammundaman werra ilolsain juurra*, jota seiso kansan lippuna, la, auruden lähteistä.
pirä pakanain eyimän; ja hänen leponsa Zak. 1;: 1
loh. 7: ;7, )«. Ilm. 2,.- 6.
on kunniallinen olewa.
4. Ia silloin te stlnotta: kiittäkät HERraa,
ja saarnattat hänen nimeensä, julistatatKanNom. 15: 12.
Ilm. K. 22: 16.
11. Ia tapahtu sinä päiwänä, että HERsoisa hänen tetojans; muistakat kuinga tortia
ra wielä toisen terran tototta tätens omista- hänen nimens on. 1 Aika K. 16: 3. Ps. i°f:
maan Kansans tähteitä; jotka jäänet olit,As5- Weisatkat kiitosta HERralle; sillä hän
syrialaisilda, Egyptiläisildä, Patroxelda, Mo- on, woimallisisti itzens asettanut: se olkon tietrilaisilda, Elamitildä, Sinmreilda, Hama- täwa kaikesa maasi».
teilda, ja meren luodoilda.
6. Korota änes, ja weisi», sinä Zionin asu12. Ia hän nosta lipun pakanoisi», tootalvainen: sillä Israelin Pyhä on suuri sinun tesja
poisajetulta
tootaIsmelistä;
myös
kelläs.
xensa hajotettuja
ludasta, neljästä maan aresxens
tä.
5 Mos. ;o: 4.
loh. ,c>: ,6.
13. Luku.
Ephraimia
pitä
wastan,
päälle tulewaisesta ha«
tiiwaus
1.
Babelin
Ia
13.
Ennustus
lattaman, ja ludan wiholliset pitä peräti ta- wityxestä. v Siitä surkeudesta kuin silloin piti
mman; niin ettei Ephmimin pidä kadehtiman oleman, m. tLttä sen perikato piti oleman niin«
Sodomangin, niin ettei kengän senjälken
ludata, ja ludan ei pidä ahdistaman Ephrai- kuin
pitänyt
siellä asuman.
mia.
I.
taitaman
«Aabelin
kuorma", kuin lesaia Amozin
pitä
Philisterein
14. Mutta heidän
polka
puonäki.
päin,
ryöstämän
ja
ländeen
idän
Jer. 50 -1. l. 51:1.
nistaan,
2. Nostakat lippu korkialla wuorelle, huutalella asuwaiset: Edom ja Moabpitä heidän käkäten ylös,
siinsä langeman ja Ammonin pojat pitä heille kat komin heitä Mastan; nostakat
porteista
pääruhtinasten
andakat
mennä
oleman.
sisälle.
kuuliaiset
kässenyt
Pyhitetyilleni,
minun
Egyptin
on
tirowa
meren
Minä.olen
3.
15- Ia HERm
wirrmn, ja liikuttama kätensä wirtaa mastan, ja kutzunut minun wäkewäni minun mihaani,
hänen tuulens wätewydesä Ha lyö seitzemän jotka iloitzemat minun kunniasani.
koste, niin että tengäsä käydan ylitze.
4. Siellä on suuren joukon huuto muorilla.
niin*

~

,

"

,

:
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leftia.
iz. 14. Luk.
niinkuin paljon kansim huuto: niinkuin humaus ryöstettämän, ja heidän emändänsä hawäistäPs.,;?: 8, 5.
pakanain kootusta waldatunnasta: HERm män.
joukon
Katzo,
marusta
minä
herätän Medealaiset heisotaan.
17.
Zebaoth
maalda
taipäällens,
jotta
dän
ei
tulemat,
kaukaiselda
Jotka
etzi hopiata, eitä kysy
s.
wan änstä: tosin itze HERm hänen wihans kuldaa.
joukolla, hämtttämään koko maata.
18. Waan ambuwat nuoria miehiä kuoliaii. 6. Walittakat, että HERmn päimä on xi jouzilla; ja ei armahda äitin kohdun hedeljuuri läsnä: hän tule niinkuin hämitys Kaikki- mätä, eikä säästä lastakan.
ui. 19. Näin pitä Babeli se kaikkein känmaldialda.
pim
langeman
kaikki
kädet
nin
waldatundain seasa, Kalderein koreus, tu7. Sentähden
maahan; ja taitti ihmisten sydämet waipuman. leman ; niinkuin Jumala kutisti Sodoman ja
1 Mos. 19: 24, 25.
8. Hämmästys, tusta ja kipu pitä tuleman Gomormn.
päällens: heillä pitä oleman tuffan niinheidänlapsen
Jer. 49:18. 1.50:40.
synnhttämäisellä: yhden pitä toista
kuin
20. Niin ettei siellä enä pidä asuttaman ijankauhistuman, heidän taswonsa pitä oleman pu- kaikkisesti, eitä siellä asundota pidettämän sugusta sutuhun. Niin ettei myös Arabein sinne
naisen niinkuin tulen.
9. Sillä katzo, HERran päiwä tule kau- pidä yhtän majaa tekemän, eikä paimenden pihiasti »vihaisna, ja julmana; häwittämään dä siellä lounalla mataman.
maata, ja siitä teloittamaan chndisitä.
pitä siellä mata21. Waan metzän pedot
10. Ettei tähdet taiwasa/ ja hänen kointähman ja heidän huonens oleman täynäns kauylöne
-

.

*

syngiästi/ hioita petoja, ja yököit pitä siellä asuman, ja
tens paista kirktasti: Auringo
jaKuu paista pimiästi. f
Job. 9: 9.
Zeph. 2: 14.
siellä liekkiöt hyppelemän.
l. ;8: ;i. Am.s:B. -f Hes. z« 7, «. Joel. 2: ;i,
22. Ia tarhapöllöit laulaman hänen taunisMark. 1;: 24.
l.;: 15. Matth. 24:
huoneisiinsa, ja lohitarmet niisä jloisssa
temisi»
21: 25.
linnoisi». Aa hänen aikansa on pian tulema,
11. Minä rahdon rangaista maan piirin
ja hänen paimäns ei pidä »viipymän.
hänen pahudensa rahden, ja jUmalarromar heidän wikainsa tähden; ja rahdon
14. Luku.
lopetm koreitten
ja
jalkuinga
fangeudesta pelastetut luloin
<l>sotetan
pin
dalaiset
weisaman riemu- laulua, ynnä mui12. Niin että mies pitä oleman tallimbi puhden kansa, Vabelin häwityren yliye. v. Ennusja
dasta kuldaa, ihminen enä kunnioitettu tuin tetan kuinga myös Assur, ja philisterit piti ha»
kappale Opbirin kuldaa.
witettämän.
13. Sentähden minä liikutan taiwan, min
Jakobin päälle, ja
että maan pitä »vapiseman paikastansa, HER- i.
HERm armahta
ja pane heiIsraelin,
nyt
wielä
ja
julman
mn Zebaothin »vihan kautta, hänen
walitze
ja
pitä antä
maahansa;
päiwän
heidän
muukalaisten
kautta.
wihansi»
ja
daman
alansa,
poisajeoleman
pitä
heidän
niinkuin
itzens
suostuman
Ja14. Ia hänen
tun metzäwuohen, ja niinkuin lauman ilman kobin huoneseen.
2. Ia Kansan pitä ottaman heitä tygöns, ja
paimenda; niin että jokaitzen pitä palajaman
Kansans tygö; ja jokaitzen pakeneman maal- wiemän heitä heidän paikkaansa, niin että Is!
raelin huone on omistama heitä HERran maalensa.
15. Että jokainen tuin löytän, pitä pistet- si» palwelioixi ja plitoixi; ja pitä heitä fantämän läpitze: ja jokainen kuin siellä läsnä on, gina pitämän, joilda he olit fangitut, ja niin
pitä miekalla langeman.
he mallitzemat heidän waiwaitansa.
16. Pitä myös heidän lapsensa heidän sil3. Ia pitä tapahtuman siihen aitaan kuin
tapetmman*,
mäins edesä
heivän huonensa HERm on andawa sinulle lewon sinun
Aaaaa 3
ms,
,

*

*

*

>'

surus-
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tas, ja maimastas ja siitä kowasta orjudesta
josas orjana pidettin ;
4. Että sinun pitä puhuman näin Babelin
Kuinga maiKuningasta mastan, ja
waja on tullut peräkatoon, ja weron lastemus

sanoman:

on loppuun joutunut.
5. HERra on taittanut jumalattomain sau-

man,

wallitziain witzan.

Joka löi Kansaa julmudes ilman lakkamata, ja mallitzi pakanoita angarudella, ja
waiwais heitä ilman laupiutta.
lepo, ja
6.

7. Nyt on kuitengin koko mailmalla

on alallans ; jariemuitze iloja.

ja
Ia hongat myös riemuitzemat sinusta,
makat,
(ja
sanomat):
ettäs
SedritLibanosa,
niin ei nouse yhtän joka meitä maahan hakka.
9. Helwetti wapisi alhalla sinua, sinun tulemisestas: Se heratta sinulle kuollet, kaiken
maailman Päämiehet, ja kasti kaikkia pakanain Kuningoita nosta heidän istuimildansa.
10. Kaikkein pitä mastaman ja sanoman si8.

14. Luk.

Mutta sinä olet hyljätty haudastas niinkuin tauhia wesi», niinkuin lyötyin waattet,
jotta miekalla owat kuoliaxi pistetyt; jotka
menewät alas tiwikuoppaan, niinkuin tallattu
i9.

raato

Ei sinua pidä niin huudattaman tuin
olet häwittänyt sinun maas, ja
tappanut sinun Kansas; sentähden ei pidä ikänäns muistettaman niiden ilkiäin siemendä.
20.

ne;

sillä sinä

lappahain
letoin tähden;
sians, heidän Isäins
ettei he nousis eli perisi maata, eitä täyttäis
maan piiriä Kaupungeilla.

Walmistatat teurastamaan hänen

21.

Ia minä tulen heidän päällens, sano
hänen
HERra Zebaoth: ja häwitän Babelisa
nimens, hänen jäänens, sitiäns ja sukutundansa *, sano HERra:
Job. 18: 19.
21:
11.
;7:
Ps.
Ps. 28.
22.

*

23. Ia teen hänen tarhapöllöin perinnöxi ja
wesituljuxi; ja täwäisen hänen häwityxen luudalla *,
HERm Zebaoth.

sano

l. ;4>'ll. Zeph. 2: i<.
sinä olet myös lyöty niinkuin mekin, ja
11.
meidängin.
24. HERra Zebaoth on »vannonut, ja
sinun kätees käy niinkuin
joutunut
ylpeydes
on
11. Sinun
Helmettiin sanonut: mitämax, että sen pitä niin tapahtukilisemisellä,
Koin pitä man tuin minä ajattelen, ja pitä niin pysymän
alas *, sinun kandeleis
muotes,
ja
madot sinun peittes.f kuin minun mielesäni on.
oleman sinun
Es. ,4: »6.
21:
26.
18.
Että
telatan
minun
maasani, ja
f Job.
25.
Hes. 32:
Assur
pudonkaunis
»vuorellani;
Kuinga
olet
minä
tallan
minun
että hä12.
kointähti
sinä
hänen
lanpäälle
kuningas
ja
maan
nen
olemisin,
olet
ikensä
kuormanhänen
heildä
nut taiwasta?
l.;?: 22.
gennut, joka pakanat teit heikoxi?
sa
heidän kaulastans tulis pois.
sydämesäs
ajattelit
juonens
minä
26.
Nämät
oivat
tuin hän
hänen
Waan
sinä
iz.
pitä
paikoisa;
ja
ja
korotan
se
Jumamaan
on
kototettaimaseen,
se
istuimeni
kaikisa
astun
lan tähtein ylitzen: minä istutan itzeni todistuxen tu käsi kaikein pakanain ylitze.
»vuorella sille puolelle pohjaa pain. Ps. 48:;.
27. Sillä HERm Zebaoth on sen päättäpilmein
nyt, kuka tahto tyhjäxi tehdä? ja hänen tä14. Minä tahdon maelda korkeitten
mertainen.
ja
tens on kolotettu, tuta woi sen wäändä pois?
päällä; olla kaikkein korkeimman
luo2 Aika K. 20: 6.
sysatän
Kuitengin
Helmettiin,
Job. 9: 12. Dan. 4: Z2.
sinä
15.
puolelle.
lan
28. Sinä wuonna tuin Kuningas Ahas
16. Joka sinun näke, hänen pitä katzeleman kuoli*, nähtin tämä kuorma.
Kun 16: 20.
Aika K »8: 27.
sinua, ia katzoman päälles, (ja sanoman):
ongo tämä se mies, joka maailman saatti wäSinä
29.
Philistea älä niin kolvin riemuirisemään, ja waldakunnat wapisemaan?
tze*, että se witza, joka sinua löi, on taitettu;
17. Joka maan piirin autiaxi saatti, jaku- sillä karmen juuresta on tulema Basiliffus, ja
kisti siellä Kaupungit, ja päästänyt hänen fan- hänen hedelmäns on tulinen lendämä kärme.

nulle

*

:

'

:

,

*

Zejansa kotia?
18. Kaikki pakanain Kuningat makamatkuitengin kunnialla, jokainen huonesans.

2

2

Zeph. 2: 4.
Jer. 47:1.
Hes. 25: 15.
Sillä Mrmitzemaisten esikoiset pitä korjaman itzens, ja köyhät suruttomasti lepämän;
*

30.

mut.
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lesaia.
l 4 15. 16. Lus.
mutta sinun juures tapan minä näljällä, ja jotka Moabin jalopemalda pääsnet owat,

ja

jäänyitten päälle maasa.
suretan sinun jäänes.
portti,
huuda sinä
zi. Surkuttele sinuas
16. Lukn.
Kaupungi, koko Philisterein maa on marras !
1
Moabia tilastansa, ja lohdu'
pohjaisesta
yrikän
ja
tule
ole
maMuistutetan
samu,
ei
sillä
tetan ludalaisia lupaurellnRristuxesta- li. Oso>
jasans.
!>y ja aika Moabin hawityreen.
Z2. Ia mitä pakanain sanansaattajita mas- tetan
tatan? nimittäin, että HERra on perusta- 1. czähettäkät Maauherran karitzat Selästä
kormen tpkö, Zionin tyttären »vuorelle
nut Zionin*, ja siellä pitä radollisille hänen
2. Mutta niinkuin lindu lendä pois, joka
Ps. «7: », 2.
Kansastans turma oleman.
pesästäns ajettu on ; niin pitä Moabin tyttärel15. Luku.
le tapahtuman Arnonin luotus paikoisa.
häwityxestH,
ja
Moabin
fiitä
llinnustus
stir»
z. Pitäkät neumo yhdesä, sanokat duomio,
kiasta walituxesta kuin silloin siellä piti oleman» tee sinulles puolipäiwän warjo niinkuin yö:
on Moabin kuorma*: yöllä tule hä- kätke poisajetut, ja älä ilmoita kulkioita.
mitys Arm Moabisa, se on 10 pois: yöllä
4. Anna minun pois ajettuideni asua tykönäs: ole Moab heidän marjeluxens hämittäiätule hämitys Kirin Moabisa, se on jo pois.
waiwaja saa lopun, kukistaJer. 4«
Hes. 25: z. Am. 1. Jeph. ,:». täja wastan;janiin
sotkuja tauko maasa.
lakka,
2. Bach ja Dibon meNemätylös kukkulalle
itkemään ; ja Moab stlreniaan Nebota jaMet5. Murra istuin xvalnlisieran armosta
bata: kaikki päät ornat ajellut', koko parta yhdelle istua, rotudes, Dawidin majasa,
on leikattu.
Jer. 48: 37.
Hes 7: 18. duomira, ja eyia oikeurra, ja plkaisesti
käymät
he kiedoitut toimirra U?anl)urstautra. Jer. ,3:5. l. 3,: 15.
z. Heidän kaduillans
ja
päällä
kaluilla he
11. 6. Mutta me kuulemma Moabin ylpeysäkkeihin heidän kattons
ja
kaikki itzens surkuttelemat,
tulemat itkein destä että hän on aiwa ylpe *, niin että hänen
ylpeydens, koreudens ja wihansa on suurembi
alas.
ja
Eleale
niin
että
huutamat,
kvin hanen »voimansa.
Jer. 48: 29.
4. Hesboni
pitä
yhden
itkemän
Sentähden
Moabitin
heidän änens kuulu haman Zahzaan; sentäh7.
den asettenkandajat surkUttelelvat itziänsä Mo- toista, heidän pitä kaikkein itkemän: Kir-Haabisa, etta heidän sielullens käy nurin.
resethin (Kmlpungin) perustuxia pitä teidän
5. Minun sydämmi huuta Moabia, heidän huokaman ne omat peräti kukistetut.
kulkians pakenemat aina Zoariin, kolmikar8- Sillä Hesbon on tullut autiaxi maaxi,
jaista,lehmää; sillä he menewät Luhithin pal- Sibmasa owat wiinapuut timnellut, pakanain
taan ja itkewät, ja teillä Horonaimiin päin Herratomat sotkunet hanen parhat wiinapuunsa, ja tullet laeseriin asti, ja roaeldanet korpe
nouse maikia huuto. Jer. 48: 34, 36.
ymbäri
6. Sillä Nimrimin wedet kuiwuwat, niin
hänen miinaoxaus omat hajotetut ja
että heinä siellä kuiwettu, jaruoho lakajtu;ja miedyt meren ylitzen.
Jer.««: 32.
ci yhtän wiherjäistä ruohoa kaswa.
9. Sentähden minä itken Jasserin tähden,
7. Sillä ne tawarat kuin he koonnet owat, ja Sibman wiinapuun, ja »vuodatan monda
ja Kansa jonga he warustanet owat, wiedän pisarata Hesbonin ja Elealen tähden: sillä
paju-ojan ylitzen.
huuto on langennut sinun suwees ja tuloos;
10. Niin että ilo ja riemu lakka kedolla, ja
8. Huuto hajo Moabin rajoja ym bärins, he
itkewät haman Eglaimin, ja itkewät Elimin ei miinamäisä iloita eikä huuta, eli puserreta
kaimon tykönä.
miinaa kuurnisa: mina olen lopettanut ilo9. Että Dimonin medet owat werta täy- huudon.
näns. Siihen minä tahdon wielä enä anda
11. Sentähden minun sydämeni kumise Moatulla Dimonin päälle, ja myös heidän pääMnS bin tähden kuin kandele; ja minun sisällyreri
12. HuKir-Hareren tähden.
:

'

'

».

:

,:

'

:
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16. 17. 18. Luk.
tehnet owat, eli metzistöicä

i2. Silloin pitä ilmoitettaman kuingaMoab hänen sormensa
on »väsynyt korkeurisa; ja mennyt kirkkoonsa mitta tumia.
rukoilemaan ja ei kuitengan ole mitan aikoin
9. Silloin pitä hänen wäkewydensä Kaupungein
tuleman niinkuin hyljätyn wesan eli
saanut.
jota
on
kuin
aikan
oxan;
se
oli Israelin lasten edestä hyljätty,
Tämä
HERra
siihen
iz.
ja pitä tuleman autiaxi.
puhui Moabia mastan.
io. Sillä sinä olet unhottanut* sinun au14. Mutta nyt puhu HERra, ja sano: Kolmena wuonna, niinkuin palmelian muodet o- tuudes Jumalan, ja et ajatellut sinun tväkernat", pitä Moabin kunnian, joka suuri on wydes kallion päällef; sentähden pitä sinun iskaikisa kansoisa tuleman pienexi ; niin että ai- tuttaman ihanita »vesoja, mutta niin sinä olet,
wan mahan pitä jäämän, ja ei paljo.
istuttanut »viinaoxia muukalaisille.
*l. ,1: 16.
'1.24:5.
1-Ps. 46:2.
Ps. ,18: 14.
il. Istuttamisen ajalla sinä kyllä ahkeroitzet,
että sinun jywäs aitanans täsmäisit; mutta
17. Luku.
I.
11.
Israelin syxyllä kosta sinun lyhlet korjaman pidäis, saat
Ennustus Damaskua wastan.
waldakundaa, ja heidän epäjumalitansa was- sinä surullisen murhen siitä.
ui. 12. Woi sitä peräti paljoo Kansaa, se
tan. m- Assyrialaisia wastan, jotka heitä ha«
wittäwät olit.
on pauhama niinkuin meri; ja Kansan hymici
nä on kohisema, niinkuin isoi mesi pauha.
on Damastun kuorma': katzo,
pidä
ena
Kaupungioleman
Damastun
13. Tosin niinkuin isoi mesi pauha, niin on
kimiroukkion.
Kansi» karkama, mutta hän on kurittama heina, maan raumenun
le.
Am
1:
tä, ja heidän pitä tauwas pakeneman; ja
23,
3.
Jer. 49:
2. Aroerin Kaupungeista pitä luomuttaman; »vainoa kärsimän, niinkuin tomulle tapahtu
niin että karja käy siellä laituimella, ja ei hei- wuorella tuulelda, ja niinkuin ymmyrjäiselle*
tapahtu tuulispäaldä.
tä kengän ulos aja.
Ps. 8;: 14.
Ephraimin
pitä
peripeljästys
tuleman
on
käsillä, ja
Katzo,
linnat
14.
ehtona
z. Ia
katoon :ja Damaffun waldakunda*. Ia jää- ennen amuä ei he ensingän ole*. Tämä on heinen Syrias pitä oleman, niinkuin Israelin dän palkkansa, jotka meitä ryöstäwät; ja heilasten kunnia, sano HERra Zebaoth. l. 7:8. dän perindönsä, jotka meildä meidän omamKun. 19: 2.5.
11.4. Silloin pitä Jakobin kunnian ohukai- me temmalvat.
seri tuleman, ja hänen lihaman ruumins lai,

'

'

*

'

-

Sillä hänen

pitä silloin tuleman niin5.
joku
kokois
kuin kosta
laihoa elonaikana; ja
tähkäpäitä käsimarkorjais
joku
niinkuin kosta
rellansa, ja niinkuin joku noukkeis tähkäpäitä
Rephaimin larosa.
6. Ia joka jälkinoukkiminen tulls; nnnkuin
joku pudista öljypuita, ja on kari eli kolkosiamarjaa
ylhälla ladmasa, eli niinkuin neljä
me
marjaa
rippumat mielä oxisa, sano
eli miisi
Jumala.
HERra Israelin
107. Silloin pitä ihmisen pysymän hänesäpitä
-ka hänen tehnyt on; ja hänen silmänsä
,

~,,..

katzeleman Israelin Pyhää.
8. Ia ei katzoman Altaretta, zotka hänen
kätens owat tehnet; M sitä katzoman, jonga
....

18. Luku.

Ennustus

Morianeille eli Ethiopialaisille
o»»nettomuutta. 11. Että he olit käändywät
Rristuren tygö.
i.
sitä maata jota waelda supein wari.

3U>oijon alla, tällä puolella Ethiopian »virtoja!

2. Jota sanansaattajat lähettä merelle, ja
kulte wedellä ruotoisesi» hahdesa: Mengät nopiasti mattaan, sanansaamjat, sen Kansan
tygö joka rewäisty ja ryöstetty on, sen Kansan
tygö joka julmembion tuin joku muu: sen Kansan tygö jota siellä ja täällä mitattu ja tallattu* on, jonga maa wirmin hallusi» on.

l.
jotka
*

z. Te kaikki

60: 6.

asutta maan päällä,

ja
te

lesaia.

18. 19. Luk.
te

kuin

maasa oletta,

saatte nähdä, kuinga

nostetun wuorella, ja kuulla, kuinga
wastitorwella soitetan.
4. Sillä näin sano HERra minulle: minä
olen hiljaxens ja katzelen minun majastani,
niinkuin palamus joka saten kuima, ja niinkuin kaste elon ajan palamudesa.
5. Sillä ennen elonaikaa, kosta tulo malmixi tule, ja rohkamarjat kypsendymät; täyja

lippu
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5. Ia wesi pitä meresä »vähenemän; niin
myös »virrat pitä tuiwuman ja turenduman.
6. lärwein pitä juoxeman pois, niin että
lammiwedet pitä »vähenemän ja kuiwuman,
ruokoja kaisila katoman.
7. Ia ruoho ojain tykönä, wirtain reunalla, ja kaikkinainen jywä wetten tykö»,ä pitä
lakastuman ja tyhjään tuleman.
8. Ia kalamiesten pitä murhettiman, ja
kaikki kuin ongen heittämät meteen, pitä »valittaman; ja kaikki ne tuin mertot meteen laskemat, pitä näändymän.
9. Ne pitä hämäistamän jotka hywä langaa
tekewät, ja werkkoa kutowat.
iv' Ia ne joilla on talaartut, kaikkein niiden kansi» jotka lammikotta palkan edest tekemät, pitä
11. Zoanin päaruhtinat omat tyhmät, Pha-

oxat leikata sirpillä, miinapuut
6. Niin että ne jätetän kokonans linnuille
wuorten päällä, ja eläimille maasi»; niinettä linnut suwella tekemät siihen pesäns,ja kaikkinaiset eläimet makamat siinä taimella.
11.7. Silloin se remitty ja ryöstetty Kansa
joka julmembi on kuin joku muu, joka siellä
sureman.
ja täällä mitattu ja tallattu on jonga maa
mittain hallus on, tuo HERralle Zebaothille mon taitamat neumonandajat omatneumosans
ty

ja heittä pois :

,

,

lahjoja,

siihen paikkaan

josa HERran Zebao-

Mos.,

2MaK.6:

thin nimi on *, Zionin muoren tygö.
'

2

°:

24.

19.

5.

Luku.

hulluxi tullet: mixi te siis sanotte Phamosta:
minä olen wiisasten poika, ja olen »vanhain
Kuningasten poika?
12. Kusi» siis owat nyt sinun Mitawas? anna heidän sanoa, ja opetta sinuas, mitäHEß-

on Egyptistä aikoinut.
13. Mutta Zoanin päaruhtinat owat tullet
tyhmixi: Nophin pääruhtinat owat petetyt, he
peipoitelewat Egyptin sukuin tulmatiwen.
Rristuxen seurakunnan yhteyteen.
14. Sillä HERra on »vuodattanut heidän
L
on Egyptin maan kuorma *: katzo, setaans määrän hengen, pettämään Egyptiä
HERra on waeldapa nopiasa pilwesä, taitisi» mitä he tekemät, niinkuin juopunu horja tulewa Egyptiin. Silloin pitä epäjumalain ju oxetesans.
Egyptis »vapiseman hänen edesäns, ja Egyp15. Ia ei pidä Egyptillä oleman päätä eli
pitä
sydamen
handää, oxaa eli tandoa.
tiläisten
1.9: 14.
mamahtaman.
Jer. 46:
Hes. 29: 2. l. 3°: 4.
16. Silloin pitä Egyptin oleman niinkuin
2. Ia minä hytytän Egyptiläiset toinen loiwaimot, pelkämän ja wawahtuman kosta
yhden
meljen
että
päälle,
pitä
niin
sens wastan, yhden ystäwän
sotiman HENra Zebaoth häälyttä tättäns heidän
wastan,
päälläns.
toista
toista
yhden Kaupungin toista »vastan, jayhden mal17. Ia Egyptin pitä pelkämän ludan maadakunnan toista wastan.
ta, niin että sen, jota sitä ajattele, pitä pelz. Ia ci Egyptiläisillä pidä oleman sydan- jästymän, HERran Zebaothin neuwoa, jonda, ja mina teen heidän neuwons tyhjäri. ga hän siitä on pitänyt.
Niin he siis kysymät epäjumalilda, melhoilda,
18. Siihen aikaan piti wiisi Kaupungita Eja
gyptisä Kanaan maan kielellä puhuman, ja
noidilda, taikureilda tietäildä.
4. Mutta minä annan Egyptiläiset julmain »vannoman HERran Zebaothin kautta: joHerrain käsiin*; ja koman Kuningan pitä kainen heistä pitä häwityxenKaupungixi tutzut16.
5 Mos. io: 20.
Jer.
hallitzeman heitä, sano HERra, HERra Ze- Mman.
11. 19.
Bbbbb
"Jer. 46:26.
baoth.
».

Ennustetan, että Egyptiläiset piti myös tui-

milda wihollisildansa tuleman ahdisteturi ja waiwaturi. 11. Että monda heistä ajan kululla piti
kaändymän, Assyrialaisten ja Israelin kansa,

»

m

Zebaoth

».

,

*

«:
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19. 20. 21. Luk.
jas jalkaisia; paljastetun hätvyn kansa, Egyp-

Propheta

n. 19. Silloin pitä HERran Zebaothin Alkeffellä Egyptin maata oleman» ja HER-

tille hämyri.

tari
ran

11. 5. Ia heidän pitä peljästymän ja häpemartiomaha hänen ärisänsä.
22. Joka pitä merkiri ja todistuxexi oleman män Ethiopiata, johon he itzens luotit, ja EHERralle Zebaothille Egyptin maasa; silla gyptiläisiä, joista he itzens kerstaisit.
6. Ia tämän luodon asumaiset pitä silloin
heidän pitä HERran tygö huutaman waiwajainsa tähden, niin hän heille läheltä »vapah- sanoman: ongosta tämä meidän turmamme,
johonga me olemma paennet apua saamaan,
tajan jaSangarin, joka heitä autta.
21. Ia sinä päiwänä pitä HERra tuttaman että me Assyrian Kuningalda pelastetaisin?
Egyptisä, ja Egyptiläisten pitä tundeman kuin kaunisti me olemma pääsnet.
HERran: Ia he palmelelvat händä uhrilla,
21. Luku.
ja ruokauhrilla, jalupamat HERralle lupaus1.
n Edomea'

ta ,ja
22.

hän on
he

sen pitämät.

'

Ps.

Es. 45

68: 3».

Ia HEEra on waiwawa

-

'^.

waiwawa ja parandawa jällens; sillä
palajawat HERran tygö, ja he rukoile-

mat händä, ja hän paranda

heitä.

23. Silloin on tie arnoin Egyptistä Assyriaan, Assyrialaisten mennä Egyptiin, ja Egyptiläisten Assyriaan ; että Egyptiläiset jaAssyrialaiset ynnä palmelisit (Jumalala.)
24. Silloin Israel pitä itze kolmandena oleman Assyrialaisten ja Egyptiläisten kansa ;
siunauren kautta joka on olema keskellä maata.
25. Sillä HERra Zebaoth on siunawa heitä, ja
siunattu olkon Egypti minun
ja
Kansani, Assur minun käsialani, ja Israel
minun perimiseni !

sen

,

sanoma:

20.

LttkU.

,'a Ethiopiaa wasEttä heidän llittoweljensä owat petetyt.

1. Ennustetan wielä Egyptiä

tan.
I.

»i.

wuonna kuin Tharthan tuli Asdodiinf, jonga Assyrian Kuningas Sargon oli lähettänyt; ja sodei Asdodia wastan
2 Kun. 8:17.
M Moitti sen
Di Sain. 5:1.
2. Silloin puhui HERra lesaian Amozin
pojan kautta, ja sanoi: mene ja riisu säkki kupeistas ja kengät jalmoistas; ja hän teki niin,
ja kämi alasti ja paljain jalmoin.
minun palz. Sanoi siis HERra : niinkuin
paljailla
jalmoilkay
ja
weliani lesaia
alasti
Egyptilja
ajastajan
merkixi ihmexi
la, kolmen
le ja Ethiopialle:
Assyrian Kuningas aiama sitä
4. Niin on
Egyptiä,
ja häwitettya Ethiopiata,
fangittua
wanhoja,
alastomia ja palnuoria etta
"

:

*

,

.
.
.

sekä

..

.

Ennustetan Babelia wastan.
laisia wastan. m 'Arabialaisia wastan.
i.
on korwen kuorma, meren tykönä:
niinkuin tuulispää tule etelästä, söka
käändä
niin tule korwesta, tau-

se

hiasta maasta.
2. Sillä minulla on ositettu kowa näky: Pettäjä tule toista wastan, häwittäjä toista »vas-

Mene ylös Elam, piiritä heitä Madai:
minä lopetan taitti hänen huotauxenfa.^
3. Sentähden olvat minun tupeni täynäns
tipua, ja ahdistus on minun käsittänyt, niinkuin lapsen synnyttäjän ahdistus: minä kyyristän minuni kosta minä sen kuulen, ja peljästyn
kosta minä sen näen. wapise,
kauhistus on
4 Minun sydämeni
minun peljättänyt sentähden ei ole minuUa ollut suloisella yöllä yhtän lepoa.
Job. 7:
pöytä,
anna
»valwoitten
mal5. Malmista
tan.

;.

nostat tepääruhtinatjawoidelkat
6. Sillä HERm sano näin minulle: mene
ja toimita »vartio, jota katzelis ja ilmoimis.
7. Mutta hän näki rahastajat ajälvan ja
menemän Aaseilla ja Kameleilla, ja piti siitä

wo,syö,juo:
kilwet.

wisun waarin.
8. Ia hän huusi niinkuin Jalopeura: HENra, minä olen wartialla*l)li päiwää, ja olen
minun wartiallani taitti yöt. *Hab. 2: 1.
9. Ia tatzo, siellä tule yxi waunusa, ja kajota wasta ja sano: langeis, lanmhahin,
xi
geis Babylon*, ja taitti hänen jumalains kuwat lyötin maahan.
Icr. 5»: 8.
l. iB.- 2.
Ilm. K. 14:
io. O minun tappamiseni ja minun riiheni
'

».

'

per-

21. 22.

lesaia.

Luk.

olenHEßralda Zebaokuullut, sen minä
lumalalda
Israelin
thilda

permando! mitä minä

ja huudon
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muurein kukistamisen tähden,

tähden muorella.
Että Elam lähte miinellä, maunutlla,
mäellä, ratzasmiehillä, ja Kir wälkky kilii. ii. Tämä on Duman kuorma
kulu?
warria,
mira
wistä.
huuran minua:
xvarna, mira yö kulu?
7. Ia tapahtu, että sinun walitut laxos otäynäns »vaunuja; ja rahastajat sioittaniin
miewat
tule,
kuin
amu
i2. Wartia sanoi:
pikysytte
te
mielä
niin
teidän
wat
jos
on
yö
lä
itzens portin eteen.
kysymän.
palajaman
ja
taas
8.
Silloin pitä ludan peite awattaman,
wielä
tä
sitte
m. iz. Tämä on Arabian kuorma: teidän että aset nähdän silloin metzähuonesa.
9. Ia te oletta näkemät monda reikää Dapitä yötymän Arabin metzäsä Dedanimin
widin Kaupungisa; jakokotte meden alemmaitiellä.
14. Kandakat mettä janowata wastan, te seen lammikkoon.
10. Teidän pitä lukeman huonet Jerusalekuin asutte Theman maasa: taritkat pakeneja teidän pitä jaottaman huonet, wahmisi»;
leipää.
waisille
pakenemat
paljasta
miekkaa,
wistaxenne muureja.
15. Sillä he
11. Ia teidän pitä tekemän wesihaudan momiekkaa, jännitettyä jousta, ja isoja sotaa.
16. Sillä näin sano HERra minulle: wie- lembain muurein malille, siitä manhasta kalalä nyt wuosi, niinkuin palkollisen »vuodet o- lammen medestä kuitengin ette katzo händä
rnat'; niin pitä kaiken Kedarin kunnian huk- joka tämän teke, etkä kahele sitä joka senkallail. 16: 14.
kuman.
sia on kaukaa toimittanut.
ambujat,
ne
mäkemät
Ke12. Sentähden anda HERra,
jäänet
ne
Ia
17.
HERraZedarin lapsista pitä mähemmäxi joutuman silla baoth, silloin julista; että itketän, ja murehditan, ja hiuxet ajella», ja puetetan säkkiin.
HERra Israelin Jumala on sen sanonut.
teille ilmoitan.

6.

:

:

,

,

«

«

.

;

'

;

22.

Luku.

Ennusteta,» Jerusalemille rangaistusta, »van Että päämies
roitusten ylönkayen tähden,
Sebna piti pandaman pois wiralda, ja Eliakim tuleman hänen siaansa.
1. 55 ämä on Näkylaxon kuorma: mitä sinun
nyt on, että te min taitti olette astunet
i.

taltoin päälle?
Jer. 48.';8.
2. Sinä olit täynäns humua, Kaupungi
täynäns wäteä, iloinen Kaupungi: sinun lyötys ei ole miekalla lyödyt, ja ei ole kuollet

so-

dasa.

Waan kaikki sinun päämiehes owat poikennet jouhesta pois, ja owat fangitut: kaikki
kuin sinusi» löyttin, owat fangitut, ja kauwas
3.

2 Kun. 25:
paennet.
4.
4. Sentähden minä

Jer. ;9:

sanon:

4.

mengät pois
minun tyköäni, andakat minun itkeä waikiasti
älkät ahteroitto minua lohdutta, minun Kan-

:

sani tyttären häwityxen tähden:
5. Sillä se on kapinan, sortamisen

päiwä

ja

surun

HERmlda Zebaothilda,

13. (Maikka nyt)katzo, ilojariemu, teurasta härkiä, tappa lambaita, syödä lihaa,
juoda minaa, (ja sanoa): syökämme ja juo-

kam, meidän pitä kuitengin huomena kuoleman,
l. 56: i,.
Wiis. 2:6. 1 Kor. 15: 32.
(sano)
on,
Tämä
14.
HERra Zebaoth minun korwilleni tullut: mitämax, jos minä tämän pahan teon annan andexi, siihenasti kuin
te kuolette», sano HERra, HERra Zebaoth.
11.15. Näin sano HERra, HERra Zebaoth: jamene tamarahuonen haldian Sebnan tygö, sano hänelle:
16. Mitä sinun tasa on, kenengä oma sinä
olet? ettäs annat hakata itzelles haudan niinkuin se joka hakkuutta itzellens haudan korkeuteen ; ja olet niinkuin se joka anda itzellens tehdä asumasian muorelle.
17. Katzo, HERra aja sinun pois, niinkuin wäkewä mies heittä jongun pois ; japeittä sinun kokonans.
18. Ia pyöryttä sinun kohta, ja peräti niinkuin kierikan aukialle kedolle: siellä sinun pitä
kuoleman, siellä pitä sinun kullit maunus, siVbbbb 2
nun

PlHpheta
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22. 23. Luk.
nun HERras huonen kansa, tuleman hämäis- sillä meri lausu, ja wahwin meren tykönä satyxexi.
no en minä ole sillen rastas, en minä syn19- Ia minä kukistan sinun säädystäs; ja nytä, engä myös kasivata yhtän nuorukaista,
engä ruoki neitzyttä.
sinä pannan pois wiraldas.
20. Ia silloin pitä tapahtuman, että minä
5. Niinkuin kuultaisi» Egyptistä hämmästytkuhun palmeliani Eliakimin, Hilkian pojan: tin niin pitä myös hämmästyttämän, kosia
2 Kun. '8: ,8, 26
Tyruxesta kuullan.
21. Ia panen hänen ylönsä sinun hames, ja
6. Mengät merillä, walittakat jotka luodoiwyötän hänen sinun wyölläs, ja annan sinun si» asutte.
maldas hänelle; että hän on niiden Isä, jotka 7- Eikö tämä ole teidän ilokaupungin, jota
ja ludan huonesa asumat.
kerffa itzens wanhudestans ? Hänen jalkans
lerusalemisapanen
22. Ia
Dawidin huonen awaimen pitä wiemän hänen pitkän matkan taa waelamaja, ja ei kengän damaan.
hänen olallensa; että hän
8. Kuka olis sitä ajatellut, että sille kruusulje, että hän sulke, ja ei kengän awaja.
Tyruxelle piti niin käymän? että sen
12:
K.
natulle
14.
Ilm.
3:
7.
Job.
kauppamiehet
naulan
lyön
niinkuin
owat päaruhtinat', ja sen kauphänen
wahwaan
23. Ia
paikkaan; ja hänellä on olewa kunnian istuin, piat ylimmäiset maasi» ?
Ilm. K. 18: 2;.
9. HERra Zebaoth on sen niin ajatellut,
hänen Isäns huonesa.
24. Että hänen päällens ripustetan kaikki hä- että han kaikki hänen tannistuxens prameuden
nen Isäns huonen kunnia, lapset ja lasten lap- heitoxi tekis; ja tekis ylönkatzotuxi kaikki kuuset, kaikki pienet kappalei; juomaastiat ja kaik- luisat maasi».
io. Waella sinun maas läpitzen niinkuin
kinaiset kandelet.
Silloin,
wirm,
sano HERra Zebaoth, naula
sinä Tharfixen tytär; ei siellä ole enä
25.
pitä otettaman pois, joka mahmasa paikasi» on, yhtän wyötä.
ii. Hän kokotta kätens meren päälle, ja pclniin että hänen pitä rikkonduman, langeman,
putoman ja se kuorma kuin hänen päälläns jättä lvoimalliset.
loh. ,2: 2;.
12. Ia sano: Ei sinun pidä enä iloitzeman,
on, pitä hukkuman: sillä HERra sen sano.
sinä häwäisti) neitzy Zidonin tytär: O Kitcim,
23. Luku.
nouse ja mene matkaas: ei sinulla pidä siellä1. Ennustus Lyruxen häwityxestä hänen prakän lepoa oleman.
tähden, n Ruinga se ajan kululla
13. Katzo, Kalderein maasa, ei yhtän Kanmeudensa
piti jällens rakettaman, ja käändymän Nnuusaa ollut waan Assur on sen perustanut korwen
xen tygö.
asuwaisille; ja mkendanut hänen linnansa, ja
I.
ämä on Tyrin kuorma surkutelkat tei- ylöspannut hänen huonensa, jaon kuitengin
tänne te hahdet merellä sillä se on ku- pandu kukistettawaxi.
kistettu, niin ettei siellä ole yhtän huonetta, ei14. Suretat te hahdet merillä (-»); sillä teiO) Ebr. Tharsixcsa.
kä sinne mene kengän ; Kittimin maasta pitä dän woiman on tyhjä:
:

.

*

,

:

:

heidän sen äkkämän.26:

l. 27: 2. l. 28: 2.
3.
Jer. 4?: 4. Hes.
2. Olkat äneti te luotoin asumaiset: Zidonin kauppamiehet, jotka merellä waelsit, täytit sinun.
3. Ia kaikkinainen hedelmä loka Zihorin tykönä rastva, ja wwät wirraN tykönä wietin
sinne svuren weden ylitzen; ja on pakanain kaupari tullut.
4. Sinä mahdat kyllä hämmästyä Zidon
»

>

11. is. Silloin pitä Tyrus unhotettaman
seitzemänkymmendä wuotca, niinkauwan kuin
yxi Kuningas elä; mutta seitzemänkymmenen
wuoden perästä pitä Tyruxesta weisattaman

porton »virsi.
16. Ota kandele, mene ymbärins Kaupungim sinä unhotettu porto, soita wahwasti tandelettas, ja laula lohdullisesti, että sinä maS

muistemisin.

17. Sillä seitzemänkymmenen wuoden peräsi

ta

lesaia

2Z. 24. Luk.

ta on HERra etzimä Tyrusta, että hän tulis
jällens porttopalkkoillensa; ja huorin tekis kaikkein waldakundain kansa maan päällä.
18. Mutta hänen kauppans ja porttopalkkans pitä oleman pyhä HERralle (2). G sitä
koota tawaraxi, eikä salata, waan jotka asumat HERran edesä, niillä pitä hänen kauppakaluns oleman, siitä syödä, ramita ja itzi-

äns maatetta.
(»)

s. 0. Hän on Mndywä Kristuxen ustoon.
24. Luku.
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Tyhjä Kaupungi on kutistettu maahan:
taitti huonet owat teljetyt, niin ettei yxikän
sinne mene.
11. Miinan puutten tähden walitetan kaluilla: kaikki ilo on pois, kaikki maan riemu
on mattasans.
12. Ei ole muuta jäänyt Kapungiin kuin halvitys; ja portit owat autiat.
13. Sillä, Kansalle tapahtu myös maasi»
niinkuin öljypuillekin, kosta siitä on poimettu;
niinkuin sitte poimetaisin tuin oikia miinan kol. 17: 6.
kous aika pois on.
io.

Ne korottamat änens, ja iloitzewat:
HERran kunniasta he iloitzewat, hamasta mekaus kerroitan, ja mainitan Rristuxen walda» restä asti.
kunnasta.
15. Niin kiittäkät nytHEßma laxoisa; luoi. Oatzo, HERm teke maan tyhjäxi ja autiadolla HERran Israelin Jumalan nime.
16. Me kuulemma kiitostvirren mailman äxi; ja tutista mitä siinä on, ja häwittä
restä, wanhurstalle tunniaxi. Ia minun pitä
sen asuwaiset.
2. Ia Papeille tapahtu niinkuin Kansalleksanoman: mixi minä olen niin laiha? mixi
kin *, HERralle niinkuin palweliaUettin, e- minä olen niin laiha? woi minua! sillä ylonmännälle niinkuin piikallekkin; myyjälle niin- tatzojat ylöntatzowat, ja ylönkatzojat ylönkaUhatan ludalaisille ja Jerusalemille häwi»
tys; josta waiwoin harwat pelaftetan. v Uh1.

14.

">

kuin ostajalletkin, lainajalle niinkuin lainaxi tzowat.
ottajaUekkin, koromhan ottajalle niinkuin an17. Sentähden tule teidän asuwittenns päälhämmästys, kuoppa ja paula.
dajallekkin.
maasa,
le
'Hos. 4:9pitä
peräti
tyhjäxi
ja
jos
joku pakenis hämmästyxen huumaan
koko18. Ia
-3. Sillä
nans ryöstetyxi tuleman; sillä HERm on tä- toa, niin hän kuitengin puto kuoppaan: ja
jos hän pääse kuopasta ylös, niin hän kuitenmän sanonut.
pelehja
maa
häwitetän,
gin
Maa
on
surkia
kasitetän paulaan*; sillä korkeuden akku4.
ty ja häiviä: Kansan ylimmäiset näändywät nat f awamn, ja maan perustuxet wapiftwat.

maasi».

Icr. 48: 44.
-f 1 Mos. 7: 11.
käy
pahoin: ei sen pidä
aiwan
Maan
19.
ollengan menestymän: »vaan pitä peräti mu*

Maa on saastaisexi tullut asumassistansa;
siliä he tekemät Lakia mastan, ja muuttamat
säädyt, ja loppumat ijankaikkisesta liitosta,
6. Sentähden kulutta kirous maan, ja sen
asuwaiset häwitetän *: Sentähten maan asuwaiset tuiwettuwat, niin että wähä jää wäke.
1,.
l. 7:27!"
Jer. 6: 19. l. 16:18. Hes. 5:
5.

keman.

20. Maan pitä kowin hoiperteleman niinkuin juopunen, ja »vietämän pois niinkuin
majan'; Sillä sen pahat wot painamat sen f,
niin että sen pitä langeman, ja ei enä
11.
*l. l'.B.
Dan. 9:
man.
f Hes 7: 4, 5, 6.
wiinapuu
ja
surkastu,
kato,
kaik21. Silloin on HERra etziwä sitä korkiam
7. Wiina
ki jotta sydämestäns iloisna olit, huotawat.
sotawäke, joka korkeudesi» on; ja maan Ku8 Wastitrumbuin riemu muto, iloihewaisi ningoita, jotta owat maan päällä.
ten ilo puuttu *; tandeleitten riemu loppu.
22. Että he tootan yhteen niinkuin tuopasa
ja pitä oleman suljetut fangiudesi»; ja
l.
16:
l.
10.
26:
sidotut,
1;.
9.
25:
Hes.
Jer. 7: 34.
perästä taas etzittäman.
ajan
2:11.
suuren
Hof.
hywä
pitä häpemän, ja Auringon
ja
juojuotaisi»;
Ei
lauleta
miinaa
Kuun
23. Ia
9.
l. is: io.
ujoeleman*, kosta HERra.ZebMth on tu!ema on tarwas juowille.
ivn
Bbbbb 3
*

»,

*

nouse-

Propheta
24. 25. 26. Luk.
wa Kullingaxi Zionin wuorella, ja Jerusale- hän aurra meitä. Tama on si HERra,
misi»; ja hänen wanhemmittens edesä pita kun- hända me odoramme iloiraxem ja riemui*l. iz: io.
raxemme hänen aurude<ansa.
nia oleman.
Hts. ,2: 7.
l.;:
2:
15.
Ps. 33: 20, 21.
Ps. 63: 8.
Joel. 31.
m. 10. Sillä HERran käsi lepä tällä »vuo750

,

25.

Luku.

sen

rella; mutta Moab runnellan
alla, niinkorret
lumalata,
kiitta
»viholliskuin
loasa.
Ransa
sotkutan
Jumalan
Rrlsi
ii. Ia HERra hajotta kätens heidän sitensa hämmennyxen edestä. n. Ennustetan
turen kunniallisesta waldakunnasta. m. Uha» kaansa, niinkuin uipa hajotta uidarensa: ja
tan Seurakunnan »vihollisille hawitysta.
hän on käsuvarrellansa heidän prameudens a,
Jumalani,,fts
lendapa.
olet
minun
(>ERra,
I.
sinä
nua minä ylistän, minä kiitän sinuts ni12. Ia sinun muureis korkiat wahwistuxet
meäs; sillä sinä teet ihmeitä*: sinun wanhat hän kallista, alenda ja heittä tomuun.
f
aiwoituxes owat uskolliset ja todet,89:,.
,M 05.,5, i/«. -l-Ps.
26. Luku.
2. Sillä sinä teet Kaupungin kiwimunloxl,
i. Riitoewirsi Seurakunnan istuttamisesta, n
wahwan Kaupungin, ettäetteihänneläjasä ön:
sen holhomtsesta. m Jumalan lohdlll»
Rukous
ole
sillen
muukalaisten palazit, niin
linen
»vastaus rukouxen kuulemisesta.
Kaupungit, eitä ikänäns enämbi mketa.
l. 26: 5.
I. siihen aikaan pitä ludan maasi» tämä
wäkewä
kunnioitta
sinua
»veisu »veisatmman: Meille on wahwa
3. Sentähden
hän pani autuuden muurixi ja
Kansa: urholliset pakanain Kaupungit pelkäwarjeluxexi.
'
wät sinua.
f 16: Ps. 87: 1. San. l. ,8:10.
köywätewys,
ja
olet
18.
f Eph. 5:2;.
sinä
heikkoin
Matth.
4. Sillä
myrffysä
portit,
2.
Awatkat
waiwoisansa:
Kansan,
heidän
wanhurstan
häin wahwus
turwa, warjo cheldesä, kosta tyrannit julmis- jota ustosa pysy, käydä sisälle.
tuivat niinkuin rajuilma seinää mastoin.
3. Sinä pidäl aina rauhan*, wahwan lumetelin,
jälken; sillä sinuun turwatan. Rom, 5:1.
pauxes
nöyrytät
Sinä
muukalaisten
5.
paikasi»:
niinkuin hel4. Sentähden luottatat HERraan ijanniinkuin helden kulmasi»
le pilwen »varjolla, niin tyrannein ilo alas- taikkisest: sillä HERm HERra on kallio*
ijankaikkisesti. *5M05.;2:4. Ps. ,8.-2,,.
painetan.
teke
kaikllle
kanil. 6. Ia HERra Zebaorh
5. Ia hän notkista alas ne jotka tortialla
pif,
pidon
asuwat,
hän alenda korotetun Kaupungin:
lchawan
soille rällä wuorella
maahan, niin että se tomusi» maspsä
wiinajta,
raswasta,
don selkiästä
hän
8:
Matth.
ta.
puhrasta
ja
1.21:9.
1.25:2.
Icr. 51: 8.
wiinasta.
ta
l. 22:
l. 18:
Matth. >4: 16.
Ilm. K. 14: 8.
suk. 1;: 29.'
6. Että hän jalwoilla poljetan; waiwasten
7. Ia rällä wuorella on hän kääriliinan
panewa pois, iolla kaikki ihmiser kääriryr jalwoilla ja köyhäin tandapäillä.
owar, ja peirro waarren, jolla kaikki pa7. Mutta »vanhurstasten tie on tasainen: sinä ojennat wanhurstaften polgut.
kanat peireryrowar.
San. l. 16: 17.
Ps. 119: ;.
8. Silla kuolema pira nielmman iiankal8. HERm me odotamme sinua sinun oikeukisisti*, ja HERra HERra on kameler
pMiwäf pois jokaiyen kastvoista: ja on des tiellä: sydän himoitze sinun nimeäs ja muispois kaikis toas.
Ps. 119.- 10, 47.
ormwa dansans
on
9. Minä halajan sinua sydämestäni yöllä,
maakunnisit» sillä HERm
l. 21: 4. minun hengeni walwo myös minusi» warhain
i Kor. 15: 54Ilm. K. 7: »7.
kayo
rämä
on mei- sinun tygös"; Sillä kusi» sinun oikeudes maa9. Silloin sanotan:
jommeodommma,
ja
dän Jumalamme,
kun1.

*

sen

*

.

.

..

*

*

s

«.
».
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sen sanonur.

*
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26. 27. Luk.
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21. Sillä tatzo, HERm on taypa ulos sikunnasa on, niin maan piirin asuwaiset oppi6;:7.
i;„:
s.,
Ps.
astansa*
wanhurstamm.
etzimään f maan asuwaisten pahutta,
mat
*Ps.
io. Mutta ehkä jumalattomillearmoja Mheidän päällens;ja niin että maa ilmoitta heiritaisin, )iiin ei he opi kuitengan »vanhurskaut- dän werensa, ei niitä sillen peitä, jotta haMik. 1:
ta*: Waan tekewät ainoastans pahaa oikeu- nesä tapetut owat.
ei
12:
melalla;
sillä he näe f HERran tun-x Saarn.
14.
Matth. 16: 27.
den
26.
66:
20,
Niata.
Neh. 9:
Es. 4.
Nom.
18.
27. Luku.
f Ps. ;6: 2.
1. Rristuxen woitosta Satanata wastan i Ju11. HERm, sinun kätes on ylötty, waan
Ransan holhonxesta, ja käandymisestä,
ei he sitä näe, mutta tuin he sen nähdä saa- malan
n
*

;.

*

;:

niin he häpiään tulewat Kansan tiiwauvesta, ja wiela sitte tuli sinun wihollises kulutta..
12. Mutta sinä HERra saatat meille rauhan; sillä taitti mitä me toimitamme, olet sinä meille andanut.
11.13. HERm meidän Jumalamme: muut
herrat tosin meitä myös wallitzewat paitzi sinua: mutta me muistamme ainoastans kuitengin sinufa, sinun nimeäs.
14. Ei kuollet eläwäxi tule, nukkunet ei noumat,

Taas Judalaisten rangaistuxesta, ja Seurakunnan kokomisesta.
1. hilloin on HERm komalla, suurella ia wäkewällä mietallans etziwä Lewiathania,
jota on pitkä kärme, ja Lewiathania*, joka
on kiperä kärme f; ja on tappama § lohikärmen meresä.
Job. 4°: 20. f 1 Mof.;: 15.
§ Ebr. 2: 14.
i Ioh.;: 8.
2. Silloin pitä oleman punaisen »viinan »vii*

namäen': laulatat hänestä.f
se; Sillä sinä olet heitä etzinyt ja häwittänyt,
Kork. <v. B.' 11.
f Es. 5: 1.
hänen, ja kaswarjelen
ja kaiten heidän muistonsa kadottanut.
Minä
3.
HERm
lisännyt
olet
tan*
ettei
aikanans,
Mutta
sinä
KanHERra
hänen
hänen
lehtens huk15.
saa, sinä HERm olet lisännyt Kansaa, sinä kuis s, minä »varjelen händä päiwälla jayöllä.Z
olet tunniallisexi tullut: sinä olet pannut heila
Matth. li:;;. loh. 15:1. -x Mal.;: li.
*

*

tauwas mailman äriin.

Ps.

s Ps. 121:4.

19: 5-

Kol. 1: 6.
4. En ole minä »vihainen: woi jos minä sai16. HERra kosta rusta rule, niin sinua sin sotia ohdakkein ja orjantappurain kansi»*!
«tzirän: köstas heirä kurttar, niin he par- niin minä menisin heidän tygöns, ja poimi2 Sam. 22.- 7.
Kork. lv. 2: 2.
kuwar surkiasti.
Pf «6:7. sinf heidÄn kaikki tyynni.
waimolla
f
40.
1;:
Niinkuin
kosta
hän
Matth.
rastalla
17.
synnyttämällans on, on ahdistus, ja hän par5. Hän on minua tallella pitämä, ja toimitku kiwullans ; niin meille myöstapahtu, HER- mwa minulle rauhan, rauhan on hän »vielä
ra, sinun tasivois edesä. loh. ,6:2,,«.
sitte minulle saattama.
18. Me olemma rastat ja meillä on tipu,
Ps. 147, 1:, 1;, 14.
Es. 43: 1,
6. Siihen on kuitengin joutuma, että Janiinkuin tuulen synnyttämäisillä: En me kuitengan moi maam autta, eitä maan piirin a- kob juurtu', ja Israel »vihotta ja tukoista;
niin että he maan piirin hedelmällä täyttämät.
suwaiset tahtonet langeta.
ja
Mutta
minun
elämät,
Hes. 20: 40.
Am. 9: 11.
sinun kuolles
19.
kuollet ruuniini nousemat jällens kuolluista.
7. Eitöstä hän tumminaan tule lyödvxi,
Herättät, ja terstattat, te jotta mätätte niinkuin hänen Mihollisens lyömät hän.yä? ja
maan alla; sillä sinun tastes on miherjäisen ke- eikö hän tule tapetuxi, niinkuin hänen »Mollidon kaste, ja maa on kuollet hanestans andahändä tappamat?
wa. Hef. ;7:;,5. Dan. 12:2. loh. 5:25.
8- Waan sinä duomitzet heitä määrällä*,
in. 20. Mene minun Kansani, ja käy sisälle ja tinvomt heitä sittekuins angamlla tuulelsinun Kammioos, ja sulje sinun omes jälkees: las olet heitä murhellisexi saattanut, kosta
lymytä sinus silmän räpäyxexi, niinkauwan idästä tuule, f
l. 46: '8.
Icr. ;o: n.
kuin wiha käy ylitze. Job. 14:13. Ps. ,o:s.
5 Jer. 18:17.
9. SenAp. T.

1:

8.

*

'.

se

*

sens

*
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27. 28. Luk.
9. Sentähden pitä Jakobin syndi sen kautta jota warhain suwella kypsy, jonga joku nähanderi annettaman, ja se on siitä kaikki hyödy- tyäns ja käsillä pidellesäns syö.
tys, että hänen syndins oletan pois; kosta hän
5. Silloin HERm Zebaoth on jäänylle
teke kaikki Altarin kimet, niinkuin tuhmaxi mu- Kansallens kunnian Kruunu ja kaunis seppele.
serretut kimet, ettei yhtän metzistötä eli kllwaa 6. Ia duomion hengi hänelle, jota oiteude-
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pidä enämb, jäämän.
sa istu; jamätemys niille, jotta sodasta pa11. iQ. Sillä sen wahwan Kaupungin pitä lamat portin tygö.
yrinäns oleman, ne kaunit huonet hyljättä11.7. Siihen myös omat nämät hulluxi tulmän ja jätettämän niinkuin korpi; niin että let »viinasta, ja hoipertelemat wätewista juomasikat käymät siellä laimimella, olestelemat mista: sillä Papit ja Prophetat omat hullut
mäkemästä juomasta, he omat uponnet miisiellä ja purestelewat oxia.
pitä
11. Hänen oxans
murtuman kuimuden naan, ja hoipertelemat mäkemästä juomasta,
tähden, niin että maimot niillä malteta teke- he omat erhettynet ennustuxesi», ja ei osannet
mät; sillä se on ymmärtämätöin Kansa, sen- oikeutta duomiosa.
8. Sillä kaikki pöydät omat täynäns oxenheidän tehnyt on, artähden ei myös sejajoka
joka
luonut
ei
on,
heitä",
mahda
nusta ja riettautta, jokapaikasa.
heidän
18
6,
armollinen.
3»:
ole heille
5 Mos.
9. Kenelle hän siis opetta miisautta; Kenengä hän anda ymmärtä saarnaa? mieroitettuin
12. Silloin on HERra heittämä meren rannisistä.
nasta Egyptin mittaan, ja te Israelin lapset rieskasta, eroitettuin
io. Sillä (he sanomat) täste täste wielä,
kootan yxi loisens perästä.
iz. Silloin soitetan suurella Basunalla, täste täste wielä, odota odota wielä, odota
niin tulemat kadotetut Assyrian maalla, ja odota wielä, täsi» »vähä, siellä wähä.
11. Sillä hän on wihdoin pilkkawaisilla huukarkotetut Egyptin maalle; ja rukoilemat
»vuorella,
pyhällä
lilla ja toisella kielellä* puhuma tälle Kansalle,
HERraa «: Jerusalemin
jolle nyt näitä saarnatan. ', Kor. 14: 21.
i Kun.
41, 4».
Es. 56: 7.
12. Niin saadan lepo, näin wirwotetan wäsynet, niin ollan alallans; ja ei kuitengan
28. Luku.
i. Uyaran Israelin waldakunnalle kuNstusta tahdota kuulla (tätä saarna.)
ylpeyden tähden, n. ludan waldakunnalle ran13. Sentähden pitä myös HERran sana
gaistusta, m puhutan Rristuxen waldakun- heille juuri niin oleman: kaste täste »vielä, täsnasta; ja neuwotan Jumalan hallituxesta waa- te täste wielä, odota odota wielä, odota oria ottamaan.
dota wielä, tasa wähä, siellä wähä: että heijuopunein
i.
dän pitä menemän pois ja kaatuman takapeylpetä
Ephoi
Kruunua
sitä
«A
jonga
rin,
musertuman, tiedoittaman ja fangixi tupukaunis kunnia on
mimista!
ylemmäisellä
puojoka
on
leman.
donnut kukkainen;
lella lihawata laxoa, josa he miinasta hoiper14. Kuultat sus HERran sanaa te' pilttajotta wallitzetta tätä Kansaa, jota on
kirwet,
telemat.
ja
mätemä
»voimallinen
2. Katzo,
HER- Jerusalemisi».
mlda, niinkuin mjesade, mahingollinen tuuli,
15. Sillä te sanotte: me olemma tehnet liijoka
lange,
ton
kuoleman kansi», ja sowinnon helwetin kanmesimyrffy
pimäkemästi
niinkuin
sa.
tä wäkiwallalla maahan päästettämän.
Kosta rangaistuxen mirta tule, ei hänen
pidä meitä tohtaman: sillä me olemma tehnet
2Kun. i7:;,6.
3. Että juopunein ylpiä Kruunu Ephmimis- walhen turwaxemme, ja petoxen marjeluxeM jalwoilla tallatan.
xemme.
m. 16. Sentähden sano HERm HERra
4. Ia ne hänen tunnians taunituxen pudonnet kukkaiset, jotka lihawata laxoa ylemmäi- Katzo, minä lasten Zioniin perustus kiwen,
sellä puolella omat, pitä tuleman niinkuin koetellun kiwen tallin kulmakiwen'joka hy*

se

/

win

lesaia.
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hänen pidä 28. Se jauhetan ja leiwotan, eikä peräti
Matth. 21: 42. tyhjäri tapeta, kosta se waunurattalla ja he-

win on perustettu: joka usto, ei

peljästymän, f

*

Ps.

iis:

22.

woisilla tapetan.

Eph.»: «o.
Rom. 9: ;;.
1 Pet. 2: s.
-l Rom. io: ,i.
17. Ia minä teen duomion oijennus nuora-

Ap. T- 4:

ii.

Näin teke myös HERra Zebaoth; sillä hänen neuwons on ihmellinen, ja sen jalos»
pitä
mket ti toimitta.
xi, ja wanhurstauden mitaxi; niin
karkottaman pois määrän turman, ja meden
29. Luku.
pitä miemän tuien pois.
l
piteidän
liittonne
kuoleman
kansi»
Ennustetan
Jerusalemin ja Judan Ransan
18. Että
häwityxestä
ja perikadosta, n lvalitesurkiasta
tuleman,
ja
teidän
tyhjäxi
helsomindonne
tä
paatumisensa,
tan
sokeudens ja ulkokulheidän
oleman: jakosta
metin kansa, ei pidä wahwapitä
yliye. lv. Puhutan niistä jotka Julaisudensa
sen tallaman valaisista ja pakanoista piti käändymän.
rangaistuxen »virta tule,
teitä.
te,Ariel, Ariel! sinä Dawidin leirin
i-HAoi
19. Niin pian kuin se tule, nun sen ptta
<-")
amulla,
niin taKaupungi: te pidätte wuoden ajat ja
tä wismän pois: jos se tule
pahtu se amulla, niin myös päiwälla ja yöllä; pyhäpäilvät.
2. Mutta minä waiwan Arieliä; niin että
sillä ainoastans rangaistus operra orraman hänen
pitä murhettiman ja sureman ja oleman
Icr. zi: 19.
sanoista waari. Ps. »9:
minulle
oikia Ariel.
iPet.4:
Sillä
minä piiritän sinun jokakulmalda,
2Q. Sillä »vuode on niin lyhl), ettei saa itzi3.
ja
ettei
alsoukka,
peite
sen
ja
on
niin
ahdistan
sinun saarrolla, ja annan panna
ojeta;
äns
ymbärilles.
olla.
wallit
mytämsä
sinun
la taida
Jer. 6:
Luk. 19: 4;.
21. Sillä HERm on nousema niinkuin Peja
wihastupa
pitä
niinkuin
GiSilloin
wuorella*,
4.
sinun
itzes alendaman, ja
razimin
beonin laxosa f, että Kän tekis työnsä, muu- maasta puhuman, ja mutiseman puhellas totetons, musta; että sinun änes on niinkuin noidan*
kalaisen työnsä: ja etta hän toimimis
maasta, ja sinun puhes pitä oleman niinkuin
2 Sam. 5: 2°.
oudon tekonsa.
l. 8: 19.
1 Aika K. 14: 11.
t Jos-'°:
hawisewaisen tomusta.
pois,
jotta
teidän
ettei
niitä
pilkkanne
hajottamat,
pitä o-22. Pangat siis
5. Ia
sinua
minä
tulisi;
piendä
leman
niin
monda
tuin
sillä
tomua, ja tyteidän sitenne kowemmaxi
jota
ranneja
niin
teloituxen*,
hätvityxen
ja
monda
tuin
lendäwiä
akanoita*,
olen tuullut
HERmlda, HERmlda Zebaothilda on ta- ja sen pitä ratti akista tapahtuman.
l.«: 2;.
pahtuma kaikesi» mailmasa.
'Job. 21: 18. Ps. 1:4. Es. ,7:1;.
6. Sillä sinun pitä HERmlda Zebaothilda
Ron». 9: ,8.
23. Ottakat törmiinne, ja kuultat minun etzityxi tuleman, pittäisen jylinällä, maan jääneni: ymmärtätät jakuultat »ninun puheni. nnällä, suurella anella, tuulen pyöriäisellä,
24. Kyndäkö eli jyrästäkö mikta miljeletö rajuilmalla ja tuluttawaisen tulen liekillä.
11. ?. Mutta niinkuin yön näkö unesa, niin
peldomies peldons aina jymixi?
pitä
kaikkein pakanain joukko oleman, jotka
25. Eikö niin ole? kosta hän sen on tasoittakylmä
ja
siihen herneitä heittä sotimat Arieliä wastan, taiten joukkons-ja
nut, niin hän
kuminoita, ja kylmä nisuja, ohria, jokaista saartonsa kansa, ja niitä jotka händä ahdistamat.
tunga hän tahto, jakaurat paittans.
myös
8. Sillä niinkuin isowainen on unesa syöpäheidän Juma26. Juuri niin kuritta
rangaistuxella,
ja
opetta
nänsä,
mutta herättyäns on hänen sielunsa
heitä.
lansa heitä
tyhjä;
tapeta
ja niinkuin janowa on unesi» suoeikä
wielä
herneitä
27. Sillä ei
käydä,
panansa,
päällä
herättyäns on hän moimakuminain
mutta
annetta
waunumtas
ja
ja
kuminat
toin
janoisaJA;
maan hernet maristetan saumalla
Mm niin pitä myös taik.
c^
Ccc
kein
witzalla.
°
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29. ZO. Luk.
tein pakanain joukko oleman, jotka sotimat
20. Kosta tyrannit huttuwat, ja piltkajat
loppumat;
ja ne kaikki teloitemn jotka malmo»vuorta
Zionin
mastan.
ja
ihmetelkät,
tehdäxenjn.
pahaa
Olkat
eläkät
9.
hitat
heku- mat
musa, huutakat, ja juoputat, ei kuitengan
21. Jotka ihmisen tekemät fyndisexi sanan
miinasta: horjutat, ei kuitengan mäkemästä tähden, ja mainomat mngaisians portisi» *, ja
juomasta.
poikkemat oikeudesta walhen kautta.
10. Sillä HERm on teille rastan unen henAm. 5: «o.
gen lähettänyt, ja teidän silmänne sulkenut*:
22. Sentähden sano HERra, Abrahamin
Teidän Prophetanne, päämiehen ja näkiänne lunastaja, Jakobin huonelle näin: ei Jakob
on hän sotaisnut.
Rom. n: 8.
tule sillen häpiään, eikä hänen kaslvons ole
11. Niin että taittein Prophetain näyt omat
enämbi häpemä.
teille niinkuin lukitun kirian sanat. Los joku
23. Sillä kosta he saamat lapsens nähdä,
ja
luke
lues
minun
mim,
sen andais
sille kuin
sanois:
käsialani heidän seasansa, niin he pytala, ja hän masta: en minä Mida: sillä se hittäivät »ninun nimeni; ja heidän pitä Jakoon lukittu.
Jim. K. 5: 2.
binPyhän pyhittämän, ja Israelin lumalata
i2. Eli jos joku andais sille kuin ei luke taipelkämän.
Eph 2: 10
exymäinen hengi on, ne otjoilla
da, ja sanois: lues tätä, ja hän masta: en
Sillä
24.
minä Mida ensingän lukea.
tamat ymmärryxen; ja turhan puhujat salli13. Ia HERm sano: Että tämä Kansa mat heitäns opetta.
lähesty minua suullans, ja kunnioitze minua
30. Luku.
huulillansa; mutta heidän sydämens on kauja
i
pelkämät
kana minusta*,
minua ihmisten
Uhatan niitä epäuskoisia pikaisella rangaisturella. v. L.ohbutetan usiowaisia sekä ruumilkästyin jälken, joita he opettamat.
lisen, että hengellisen siunauren lupauxella.
Mark 7: 6.
Matth. 15: 8.
14. Niin minä myös teen tälle Kansalle ih- i. Alj>oi luopuwaisia lapsia! sanoHEßra:
jotka ilman minua neumoa pitämät,
mellisesti, hirmuisesti jakamalasti; että heidän
ja
ymmärja
minun hengeeni »varjelusta ehimäx,
hukku,
wiisaus
ilman
heidän
miisastensi»
totomat syndiä synnin päälle.
täwäistens ymmärrys kätketän.
1 Kor. l: 19.
Obab. v. 8.
2. Ne jotta meuemät alas Egyptiin, ja ei
jotta
kysy
minun suuldani; marustaxens itziäns PhaWoi
niitä
olla
tahtomat
salatut
15.
ja marjellaxensa heitäns EHERran edesa,pitä!ja peittä aimoituxens, ja te- mon moimalla,
ja sanomat: tukasta mei- gyptin marjolla.
tons pimeydes
Icr. ,7 -7.
Hes. 17: 15.
dän näke? eli tuta tunde meitä?
3. Ia Pharaon matemys pitä oleman teille
Syr. 2;: 25, :c. häpiäxi; ja Egyptin marjon turma hämäistyJob. 24: 15.
Pf. 94: 716. Mixi te niin nuriat oletta? niinkuin sa- xexi.
wenwalaja pidetäisin sawena käsiala puhuis
4. Sillä heidän pääruhtinans omat ollet
ja
ole
minua
tehnyt*,
teko Zoanisa; ja heidän sanansaattajans omat tultekiästäns: ei hän
*

*

'

:

let Hanexeen.
sanois tekiästäns: ei hän minua tunne.
1.45- 9.
5. Mutta heidän pitä kaikkein kuitengin häm. 17. Eitöstä wähän hetken peräst Libanon piään tuleman, sen Kansan tähden joka ei heilpidä hedelmällisexi kedoxi tuleman; ja hedel- le hywäxi eli awuxi olla taida, eikä muutoin
hyödytyxexi, maan ainoastans häpiäxi ja myös
mällinen keto metzäxi luettaman? l.
15.
'

,2:

Jer. 2:;6.
18. Silloin kuulemat kuuroit tämän kirjan piltaxi
6. Tämä on niiden peloin kuorma, jotta
sanoja; ja sokiain silmät näkemät syngiäsä ja
etelään päin owat, kusa wanha ja nuori Japimeydesä.
Match. i>: 5.
lopeura on, tuliset tyytärmet ja lendäwäiset
ja
19. Ia mdolliset saamat ilon HERmsta

köchäNhmisten -seasa riemuitzemat Israelin pyhäsä.

He

mie-

wät

wät riistans warsoilli, ja tawamns Kamelein
seljäsä, sille Kansalle joka ei heille ensingän
hyödytyxexi olla taida.
7. Sillä ei Egypti mitan ole, ja hänen apul»s on turha, sentähden minä saarnan sitä
näin: alallans olla on paras.
8. Mene siis nyt ja kirjoita tämä heidän eja pane kirjaan; pysymään
trensä tauluun,
päilvään
asti, alati ja ijankaittimiimeiseen

ftsti.

'

9. Sillä si on ronelemaroin Ransa, ja
walherreliar lapstr: lapsir jotta ei mhdo

KmUa

.

HERran L.aKa:

Nch. 9:16.
XVaan
Nakulle'*: Ei rei,
dan pidä näkemän: ja kayoiUe: ei reidän
pidä kayoman meille oik<mra;muira
narkar meille suloisesti, kayokar perosf.
Mik. 2: n.
1 Sain. 9:9.
-l 5 Mos. 29: 19.
11. poiterkar rielda, luopukar rasta rerlakara meistä.
testä: andatar
12. Sentähden
Israelin Pyhä nain:
ja luotatte wäettä te hyljätte tämän
määryteen,
ja
terskalle siitä.
kiwaldaa» ja
13. Niin pitä tämän pahan teon oleman
teille niinkuin rako torkiasa muurisi», kosta se
rupe latomaan, jota akista puto maahan ylösalaisin ja murendu.
14. Niinkuin sawiastia muserrettu olis, joka
ja ei säästetä'; siihenasti ettei siitä
löytä niin suurta kappaletta, että tulda tuomisin totoista, eli ammundettaisin wettä tailvois2

Kun.

,7.14.

sanowar

ic>.

saar-

*

sano
sanan:

,

muserremn

*

ta.

15.
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lesaia.

zc>. Luk.

Icr

19:

,i.

Sillä näin sanoHEßra, HERm Is-

niinkuin lippu korkeudelle.
5

Mos. 28:

25.

l.

'

;

22:

Mos. 26:

;6,27.

;<>.

n. 18. Sentähden HERm odotta että hän
olis teille armollinen, ja sentähden on nosnut
teitä armahtamaan; Sillä HERra on oikeuden Jumala: anruar owar ne kaikki jorka
Ps. 2: ,2.
hända odormwar.
16:
,4:
San.
l.
20.
Ps.
9.
Jer. 17: 7.
on
Sillä
asuma
Kansi»
Zionin
Jerusale19.
misi», ja et sinä ole katkerasti itkemä: Hän
taiteli armahm sinua kostas huudat, hän masta sinua niin pian tuin hän sen tuule.
22. Ia HERm anda teille leipää tustasanne, ja »vettä ahdisturesanne; sillä ei sinun opettajas lennä sillen pois, maan sinun silmäs
näkemät sinun opcttajas.
21. Ia sinun kormas tuulemat sanan Mtanas, sanoden: tämä on tie, täytät sitä, kosta
te oikialle eli masemmalle kädelle exynet oletta.
22. Silloin pitä teidän saastuttaman teidän
hopialla silatut kumunne, ja teidän kumainne
kullaiset waattet; ja teidän pitä ne heittämän
pois niinkuin saastaisuden, ja niille sanoman:
mene ulos.
23. Silloin hän anda saten siemenelles, jongas pellolles kyltvänyt olet, ja leipää pellon
tulosta, ylön runsasti. Ia sinun karjas kaitan awamlla kedolla.
24. Härjat ja warsat, jotka peldos tyndäwät, syowät sekoitettuja ohria, jotka »viskimellä ja pohtimella owat pohdetut.
25. Ia kaikkein suurten »vuorten päälle, ja
kaikkein suurten kukkulain päälle pitä eroimut
»virrat käymän, sen suuren surmamisen aikana,

raelin Pyhä: käändymisellä ja hiljaisudella ja kosta tornit langewat.
te tuletta ameruri: hiljaisudeja* ja roiwo26. Ia Kuun walu on niinkuin Auringon
paiste
olewa, ja Auringon paiste on seitzemätsä re watewäxi rulerra: mutta et te tahtonet.
2:
22.
kirkkamb,
tä
olewa kum nyt: Kosta HERra
Hab.
16. Waan sanoitte: Ei: waan me tahdom- sito Kansans »vahingon kiinni, ja
haawat
me paeta hewoisilla; sentähden teidän pitä kul- paral»da.
kiana oleman *: Ia me tahdon, nopiasti aja;
27. Katzo, HERmn nimi tule kaukaa, häsentähden pitä teidän mainejanne myös nopiat nen »vihans poltta ja on sangen rastas: Hänen
2 Kun. 25: 4.
oleman.
huulens owat hirmuisutta täynäns, ja hänen
17. Tuhannen teistä pitä pakeneman yhden tielens on niinkuin kulutlawa tuli.
miehen uhkauxesta, miiden uhkauxesta pitä tei28. Ia hänen hengens niinkuin tullva wirla,
dän (jctapahimman) pakeneman*, siihenasti jota haman kurttuun asti ulottu"; hajottaettä teistä jää niinkuin pielipuu wuorelle, ja maan pakanoita, siihenasti että he tyhjäxi tuleCcccc 2
wat,
*

sen

'

wat, ja ajamaan Kansaa

tzilla heidän suusansa.
29.

30. 31. 32. Lus.

Provbeta
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ja tänne,
l. 8- 8.

sinne
'

sui- niin on HERra Zebaoth menemä aleS sotimaan Zionin »vuorella ja sen korkeudella.

Silloin pitä teidän meisaman niinkuin

juhlayönä ; ja sydämestänne riemuitzeman niin<
kuin huiluilla käydäisin HERran wuorelle",

Niinkuin linnut siimilläns tekemät *; niin
HERra Zebaoth on warjelewa Jerusaleminf:
hän on suojelema, auttama, siellä olema ja
5.

Matth. 23 37.
holhowa händä.
änenkuulutta
kunniallisen
Ia
HERra
s
30.
5 Mos. 32: 12.
sä, eitä hänen kokotettu käsiwartens nähtäisin,
6. Palaitkat te Israelin lapset ftn tygö, joswihaisella haastamisella ia knluttamaisen tulen ta te peräti harhaillet oletta:
liekillä, säteillä, wäkewällä sateita jarakehilla.
7. Sillä silloin pitä jokaitzen heittämän pois
31. Sillä Assurin pitä peljästymän HERran hopia ja kuldaepäjumalansa; joita teidän käl. 2: »0.
tenne omat tehnet teille synnixi.
händä joka händä lyö witzalla.
pitä
ja
kokyllä
pitä
langeman,
ei miehen miesattuman
8. Ia Assurin
32. Sillä witzan
seman, kosta HERra sen mie heidän ylitzens kalla *, ja pitä kulutettaman ei ihmisen mielrumbuilla ja kandeleilla, ja jorapaikkasa soti kalla; ja pitä kuitengin pakeneman miekkaa,
ja hänen nuorukaisens pitä merollisexi tuleman.
heitä wastan.
ja
eilan
2 Kun. ,9: 35.
»valmistettu,
kuoppa
jo
Sillä
on
Es- ;7 16.
33.
kyllä sypitä
pelwon
se onjamyäs Kuningalle walmistettu,
hänen
tähden menemän
9. Ia
wa lewiä. Siellä on asumus, tuli ja pal- kallions ohitze, ja hänen pääruhtinans pitä lipjo puita, HERran Hengi on sen sylyttäpä puns edestä pakoon menemään sano HERra
niinkuin jongun tulikimisen mirran.
Zebaoth, jolla Zionisa tuli *, ja Jerusalemisi»
Israelin turwan tygö.

'

Ps.

4« -

v.

"

-

;

,

'

:

:

31.

tottoi on.

Luku.

Nuhdellan niitäEgyptiläisildä apua eyiwäisiä ludalaisia. v. wakutetan käändywäisia
HERran awusta.
-l. Attoi niitä ! jotka mcnewät alas Egyptiin
apu kerjämään, ja luottamat hemoiettä niitä on
siin; ja turwawat
monda, jarahasmiehiin, etta he juuri wäkewät owat, ja ei turwa Israelin Pyhään, eikä
kysyHEßraa.
Ps. 20:5. Es. 30-2.
17:
Jer.
2. Mutta hän on wiisas ja anda tulla onnettomuden, ja ei muuta sanojansa; maan
asetta itzens pahain huonetta wastan, ja pahantekiäin apua wastan,
Sillä Egypti on ihminen, ja ci Jumala,
z.
ja heidän hewoisens owat liha, ja ei hengi. Ia
on kokottawa kätensä, niin että autHERra
jota autetan
tajan pita hoiperteleman, ja
pita langeman, ja ynnä molemmat toinen loi1.

?.

sen

sens kansa hukkuman.
11. 4. Sillä näin sano HERra minulle: mulJalopeura kilju saaja

'Luk. 12:49-

32. Luku.
1 Ennustus Rristuxesta ja hänen hallistuxestansa. li. Rangaistuxen uhkaus ludalaisille su»
ruttomudey tähden ui. Lupaus pyhän Hen»
gen wuodattamisesta.
I. »Nano,
«n hallinewa oikeudella; ja paaruhtinar f wallinewar,
oitemm plrämaän woimasa.
Pf. 45:7. sak. 9:9. 5Ps 45: 17. Ps. 6«: 2«.
2. Että jokainen on niinkuin joku jota luulelda marjeldu on, ja niinkuin joka sade kuurolda on peitetty; «linkuin mesiojat tuimasi»
paikasi», niinkuin suuren wuoren warjo kuiwa">

*

sa maasi».näkemaiset

silmät ei pidä pimenemän';
3. Ia
jakuulewaisten korwatt pita »visun waarin ottaman.
1.29:18. fl. ;o: ,1.
4. Ia hulluin pitä oppiman taito, ja sopem
kieli pita seltexi tuleman, ja selkesti puhuman.
*

5. Ei hullua pidä enä pääruhtinaxi
man, eikä ahnetta Hermxi.

kutzuttaja hänen

6. Sillä tyhmä puhu tyhmydesä,
kuin Jalopeura nuori
sydämens on pahudesi»; että hän olis ulkokullinsa päällä; kosta paimenden joukko huuta sen laisudesi»,
ja saarnais HERmsta määrin, että
päällä, niin ci se peljästy heidän huudostansa,
hän
eikä hämmästy maikka heitä monda on: juuri

32. 33.

lesaia.

Luk.

isowaiset sielut nälkän näännytäis,
hän sillä janomaisilda

hieldäis
Sillä ahnen
7.

juoman.
hallitus ei ole muu kuin
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ja

wa-

Ennusteta»

33.

Lukn.

Assyrian Runingalle Sanheribille rangaistusta, n. Nuhdellan epäilewäisiä
!

sillä bän löytä kawaluxen häwittäxens Juvalaisia, ja lohdutetan Jumalisia, Mesta»
tulemisella.
radollisia määrillä sanoilla, silloingin kosta xen
i. «»oi sinuas häwittäjäl luuletkos ettei siköyhä oikeuttaansa puhu.
nun pidä häwitetyxi tuleman? ja si8. Mutta toimellinen Päämies pitä toimel! luuletkos ettei
ylönkahoja
ja
nuas
sinua ylönlisia neuwoja; toimellisisa menossa hän wahtäyttänyt
häwityxes,
pysy.
olet
tatzom? kosta sinä
wana
kingo;

niin sinun myös pitä tuleman häwitetyxi: koska sinä olet täyttänyt ylönkatzes, niin sinua pitä jällens ylöntahottaman.
2. HERra ole meille armollinen; silla
me odoramme sinua *: ole heidän täsiwar<
rens warahin, niin
meidän amudemine f murhen ajalla.
musta.
Ps.;,:
11. Peljästytät te suruttomat waimot, waPs. 70: ~ 6. -f Job. 1;: 16.
pistat te rohkiat: sen pitä tapahtuman, että
3. Kansat pakenemat sitä suurta pauhinata:
pakanat hajotetan, kuin sinä korotetan.
te riisutan, paljastetan jakupeista wyötetän.
nisistä,
pitä
12. Walitettaman
ihanaisista 4. Silloin pitä teidän saalinne torjattaman
pelloista, ja hedelmällisistä miinapuista.
niinkuin perhoinen otetan: janiinkuin heinäsirorjankat
pellosa
pitä
Sillä
minun
tarkotetan, kosta heidän päällensä tullan.
Kansani
13.
tortappurat ja ohdakket kasivaman; niin myös
5. HERm on korotettu: sillä hän
täyttänyt
Kaupungisa.
ja
keudesa:
on
ilohuoneisa,
oikeudella
siinä
hän
kaikisa
iloisesi»
Zionin
hyljättämän,
pitä
ja
Sillä
Salit
Kanmanhurstaudella.
14.
paljous Kaupungisa pitä mähenemän ; niin
6. Ia sinun ajallas pitä oleman usto ja moiettä tornit ja linnat pitä tuleman ijankaikkisexi ma, autuus, tieto, toimi, ja HERran pelko
luolaxi, ja mehän pedoille iloxi, ja laumoille pitä oleman hänen mmamns.
laituimexi.
7. Katzo, heidän sanansaattajansa huutamat
111. is. Siihenasti erra Hengi korkeudesi ulkona: rauhan Engelit itkemät haikiasti.
ra wuodateran meidän paallem : silloin
8. Polut omat autiat, ei käy yxikän enä
tule korpi peloomaaxi, ja peldomaa lueran tiellä: ei hän pidä liitto, hän hylkaKaupungit,
meizaxi. f 'Iocl.2:28.
1.35:1. ja ei pidä lukua Kansasta.
16. Ia oikeus
korwesa,ja wanhurstaus
9. Hän murehti, ja maa on surkialla muopeldomaasa.
dolla, Libanon on häpiällä hakattu: Sarok
17. Ia manhurffauden työ on rauha, ja on niinkuin tasainen keto, Basan ja Karmeli
wanhmstauden hyödytys ijankaikkinen hiljaisus omat hämitetyt.
ja lepo.
io. Nyt minä tahdon nosta,
HERra:
rau- nyt minä tahdon itzeni korotta, nyt minä tah18. Niin että minunKansani on
han huonesa turwallisisa majoisa ja jalosa don korkiaxi tulla.
11. Oljista oletta te rastat, korsia te synnylewosa.
Jer. 3, is.
pitä
oleman athalla metzi- tätte *: mlen pitä teitä kuluttaman teidän yl19. Mutta raket
;
pim
ja
kaupungin
Fä
alhalla mataloisa paikoi- peydenne kansa:
Ps. 7: '5.
oleman.
12. Sillä Kansa pitä poldettaman kalkiri;
20. Hywin teidän menesty, jotkakylmätte
niinkuin hakatut orjantappurat, tulella sytypaikasa
tygö
ja
metten
annatte
;
härkäin letän.
joka
n. 13. Niin kuulkat nyt te, jotta kaukana okäydä
päällä.
»alwoillans niiden
M aasein
Ccccc 3
letta

Nostat te suruttomat waimot, kuulminun
ändäni: te rohkiat tyttäret, ottakat
kat kormunne puheni.
10. Ajastajan ja pälwän perästä pitä teidän
»vapiseman kuin niin rohkiat olette; sillä ei tule yhtän miinan eloa, eikä tule yhtän koko11. 9.

*

«,.

asu

san

*

asu

sano

asuwa

,

-

*

sa

Propheta
33- 34» Lus.
letta mitä minä olen tehnyt; ja te jotta oletta man: minä olen heikko: että Kansalla joka sielläsnä, hamaittat minun mätemyteni.
lä asu, pitä oleman sondein päästö.
Syndiset
peljästynet,

758

Zionis omat

14.

häm-

mästys on tullut ultotullattuin päälle (ja sanomat): tuta on meidän seasamlne, jota taita
asua tuluttamaifen tulen tykönä? tuta on meidän seasamme, joka »voi asua ijankaiktisten
hiilden tykönä?
15. Joka wanhurstaudeja waelda ja puhu oikeutta: joka wääryrra ja ahneurra
wiha ja wera kärensa pois, errei hän ora
korwanla kuulemasta
lahjoja: jota
weren wikoja ja peirra silmänsä näken»ajra pahaa.
Ps. 15:
Pf. 24: 4.
16. Hän on korkeudesa asuwa, ja taUior
owar hanen linnans ja tukensa: hänelle anneran hänen leipänsä, eitä hän ole epailewä wedestänsä.
17. Sinun silmäs näkewär
kunniasitns: ne näkemät maan leivitettynä.
18. Sinun sydämes ihmettele, (ja sano.)
kusi» nyt omat tirjanoppenet? kusi» omat neumonandajat? kusi» tämän mailman tutkia on?
,

,

».

34. Luku.
Ennustetan kaikkia pakanoita wastan. 11.
Erinomattain ilkdomealaisia wastan; joidenpalkka pita oleman helwettl, joka tasa maalatan »vertausten alla.
1. pulkat le pakanat ja tuulkat,
Kansat ottakat »vaari: maa tuultan ja mitä siinä on: maan puri, ja taitti mitä siinä snndy.
2. Sillä HERra on »vihainen kaikille pakanoille, ja on närkästynyt kaikille heidän joutoillens: han on heitä kirowa, ja anda teurasta
1.

heitä.
3. Heidän lyötyns pitä heitettämän pois, niin
että pahan hajun pitä tuleman heidän ruumistanja: ja wuoret kuohuman heidän werestänsa.
4. Ia toto taiwan joukko pitä mätänemän,
ja miwas picä kaarittaman totoon niinkuin
kirja'; ja kaikki hänen joukkonsa putoman
niinkuin lehti

pulo wiinapuusta,ja niinkuin tuilehti fiikunapuusta.
Ilm. K. 6:
1 Kor. i 2«.
11.5. Sillä minun miekkani on juowuxisa
taiwasa; jakatzo, sen pitä tuleman alas Edo19. Etkä myös sinä ole näkemä sitä wäkewäjota
tä Kansaa; sitä sywätielistä Kansaa,
et min päälle, jakirotun Kansan päälle, sitä mnymmärretä, ja oudosta kielestä, joka ei taita gaisemaan.
6. HERran miekka on werta täynäns, ja
ymmärtä.
20. Katzo Zionita
meidän juhlataupungi- on paxu lihawudesta, karitzain ja kauristen meMmmc: sinun silmäs on näkemä Jerusalemin restä, ja jääräin munaskuiden lihawudesta;
taunin asumuxen, majan jota ei wiedä pois, sillä HERmlla pitä oleman uhri Bozrasa *,
jonga paanuja ei ikänäns pidä temmattaman ja suuri teurastaminen Edomin maalla.
ylös, ja jonga köysiä ei ikänäns pidä tattoitEs. 6;: I,
6.
2.
pitä myös kulkeman ales
i,
Mman.
«5:
Yxisimvillisten
Ps. 46:
Ps.
7.
ja mullit syötettyin härkäin
2i. Sillä HENra on siellä olewa wäkewä heidän
meidän lvtönäm, ja siellä pitä oleman lewiät kansi»; sillä heidän maansa pitä juopuman mewirmt ja ojat: ei »venehellä taita mennä sieldä restä, ja heidän muldansa lihawaxi tuleman
ylitzen, eikä lailva taida sinne purjehtia:
lihawudesta.
8. Sillä ne owat HERran kostopäiwät ',
22. Silla HERra on meidän Duomarimme, HERra on meidän operrajamme; ja kostamisen wuodet, Zionin tähden. l. 6;-. 4.
HERra on meidän kumngamme, hän 9. Silloin sen ojat muutetun terwaxi, ja
hänen muldansa tulikiwexi ; ja sen maakunda
autra meitä.
23. Anna heidän pingotta töytens, ei ne pi- pitä muuttuman palawaisexi terwaxi.
io. Jonga ei pidä päiwälla eikä yöllä samdä kuitengan pitämän, niin ei pidä myös heilippua
päälle:
mutta sumun pitä siitä ijankaikkisesti
muman,
pielden
sillä
dän baiottaman
paljo tallimbi saalis pitä jaettaman, niin että nouseman: ja se pitä häwitettämän sugusta sukuhun, niin ettei yhdengän pidä käymän sen
ondumctt myös ryöstätvät.
pidä
yhdengän
lapitzen ijankaiktisehen.
ei
n. Waan
asuwaisen
24. Ia

»vettunut

'

~.

:

*

*

~'

"

*

sano-

lesaia.

34-35- 36. Luk.

Waan ruowonpäristäjäin ja tarhapöllöin
pitä sen omistaman, yökköin ja karneitten pitä
sillä han on »vetämä nuoran sen
siellä asuman;
ylitzen, niin että sen pitä autiaxi tuleman, ja
ojennus kilven, niin että sen pitä tyhjäxi tuleman, l. 14: 23. Zeph. 2:14, 15. Ilm. K. 18: 2.
12. Niin että sen Herrat pitä kutzuttaman
maakunnata jakaikki sen pääHerroixi ilman
pitä
pitä
saaman lopun.
ruhtinat
13. Ia orjantappurat pitä kasmaman hänen
11.

:
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tule kostamaan: se Jumala joka maxa*, hän
tule ja tvapahta teidän.
Pf. 94: 1.
Silloin
awamn
sökiain silmät; ja
5.
*

kuuroin korwar autenewar.
l. 29: ,8.
11:
l.
Luk.
Match.
5.
15: zo.
7: 22.
6. Silloin rambar* hyppawär minkum
peurar, ja mättäin kieli pakahru kuroreen;
sillä korwesa pitä wedet wuotaman, ja »virrat

erimaasa.

*

loh. f:

8.

Ap. 3.;:

2,

«.

7. Ia tartia paikka pitä järwexi tulema!,,
ja
ja
salifans, nokulaiset
ohdakket linnoisa: kuiwa maa kuohuman wedexi; ja tuopasa,
pitä
oleman lohikärmein asumasta ja yök- josa kärme makais, pitä heinän, ruomon ja
ja
laitumet,
l iz: 21, 22.
köin
kaisilan oleman.
pitä
toimetzäneläimet kohtaman
8. Siinä myös pitä matka ja tie olema»!,,
14. Silloin
jota
toistans,
pitä
pitä pyhäxi tiexi tutzuttaman, ettei ken
yhden
nen
Liekkiön
toista huutagän saastainen sitä maellaisi, ja pitä heidät,
man ; ja kauhiat yölinnut pitä myös siellä
edesäns oleman; jota käyvän, niin ettei tyhmasians saaman, ja siellä lemon löytämän.
Joy. 14: 6.
15. Hypiän pitä myös siellä pesäns pitämän mäkän exy.
ja muniman, hautoman ja kuoriman sen warjalopeura
oleman pidä, eikä joEi
siellä
9.
pitä
myös ku julma peto mene sitä myöden, eli sieldä
jon alla ; jaKorpihaukat parinensa
löytä; maan lunastetut sitä maeldamat.
sinne kokonduman.
l. n:6, 7.
l. 65: ,5.
16. Etzikät nyt HERran kirjaan ja lukekat: ei yhtän näistä pidä puuttuman, ei pidä
io. HERran lunastetut palajawat ja tulemat
kautta riemulla Zioniin, ja ijankaikkinen
näistä kaiwattaman yhtä eli toista '; silla hän
joka
ja
minun
kautta
ilo
kaste,
on
hänen
on olema heidän päänsä päällä: Ilon ja
suuni
hmgensä tuo sen kokoon.
5 Mos. 28: 15.
riemun he käsittämät, ja murhe ia huokaus pi<
Ilm, K. 2,: 4.
17. Hän heittä arpaa heistä, ja kädellänsä ta pakeneman.
1.51:
jaka mitan heidän seasanja; että heillä pitä
36. Luku.
siellä oleman perindö ijankaikkisesti, ja sugusta
1. Assyrian Runingan Sanheribin sotaretki
kuhun siellä
Sotaherransa RadIndata wastan. n
Luku.
sakei» pilkallinen puhe ludan Runingan
35.
i. L.upaus Rristuxen tulemisesta.
lohdul- lähetetyille.
linen Saarna U. Testan». Seurakunnan ihanai» I.
tapahtui Kuningas Histian neljännellä
sesta tilasta.
<>) toistakymmenennellä muodella > että Asja erimaat pitä iloitzeman*; ja
i.
syrian Kuningas Sanherib nousi kaikkia Iw
Aorwet
ja
niinpitä
iloinen
dan wahwoja Kaupungeita mastan M woitti ne.
oleman,
autia-sia

sen

,

*

asu-

se

*

sen

se

*

».

su

asuman.

«.

se

kuin tukkainen kukoistaman.
*

Hän

l. 29: 17.

l. ;z:

2
,^.

on kaswain wihottawa ja seisowa
«emuisna taites ilosi» ja riemusa; sillä Libanonin kunnia annetan hänelle, Karmelin ja Saronin kaunistus: ja he nätewät HERran kunnian, ja meidän Jumalan kauniuden.
n. 3. Wahwistakat wäsynet kädet; ja metkat näändynet polwet.
Ebr. 12: 12.
4. Sanotat heikkomielisille: olkat turwas,
ja ältat peljätkö: Katzo, teidän Jumalanne
2.

Kun.

18: 13

«

1.

Syr. 4»:

24.

Kuningas lähetti Vtabsalen
Lakixesta Jerusalemiin, Kuningas Hiffian tygö,
suurella mäellä ja hän astui edes wesitorin tygö ylimmäiselle puolelle kalalammikkota, waal. 7: 3.
tetten painajan pellon tielle.
11. z. Ia hänen tygöns menit ulos Eliakim
huonenhalyia, ja Sebna KirHilkian poika,
joittaja, ja loah Assaphin poika Kantzleri.
2.

Ia Assyrian

Aika K. 3« :

:

4.

Ia Rabsake sanoi heille.sanokat siisHis-

kialle:

Propheta
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Luk.
36.
Kuningas: älkät andako Hislialle: näin
suuri Kuningas, Assyrian 14. Näin
turma, johongas tian pettä teitänne; sillä ei hän woi teitä peKuningas: millinen on

sano

turmat?

sano

se

Minä taidan arwata ettäs luulet itzelläs
wielä nyt olewan neumoa ja »voimaa sotiaxes:
keneen sinä siis itzes luotat, ettäs olet minusta
5.

luopUNUt?
Kun. 18: 6, 7, 19.
6. Katzo, luotattos itzes siihen musertuneen
»

Egyptiin? jota silloin tuin no,
mene käden läpitzen ja pistä
päälle,
sen
läpitzen:
Niin on myös Phamo Egyptin
sen
Kuningas kaikille niille jotka häneen luottamat.
7. Ia jos sinä tahdot sanoa minulle: me
luotamme meitäm HERraan meidän Jumalaamme: Eikö hän ole se jonga korkeudet ja
Altarit on lehistia heittänyt pois ? ja sanonut
ludalle ja Jerusalemille: tämän Altarin edesä
pitä teidän rukoileman.
8. Lyö siis nyt weto minun Herrani Assyrian
Kuningan kansa: minä annan sinulle kaxi tuhatta hemoista, saa nähdä, jos sinä »voit toimitta niitä tyköäs jotta niillä ajamat.

ruokosauwaan
jatan

lasta.

15. Ia älkät andako Histian lohdutta teitänne HERmsa, että hän sano: kyllä HERra
autta meitä: ei tämä Kaupungi anneta Assyrian Kuningan käsiin.
i 6. Altät kuulko Ichistiata: sillä niin sano
Assyrian Kuningas: Olkat minun mieleni noutexi, ja mlkat ulos minun tygöni, niin teidän
itzekungin pitä syömän wiinapuustans, ja fiitunapuustansa, ja juoman wettä kaiwostansa.
2

Kun. 18:

;i.

17. Siihenasti että minä tulen ja Wien teidän senkaltaiseen maahankuin teidängin maanne on: maahan josa jnwiä ja wiinaa on: maahan josa leipää ja mnnamätiä on.
18. Älkät andako Histian pettä teitänne, että hän sano: HERm pelasta meitä. Owatto

maansa

myös pakanam jumalat jokainen
»vapahtanet Assyrian Kuningan käsistä?
l.

10: ie,.

19. Kusa owat Hamathin ja Arpadin ju9. Kuinga sinä siis tahdot ajaa takaperin
yhden sodanpäämiehen, jota minun HERra- malat? ja kusa owat Sepharwaimin jumalat?
si, »vähimmistä palwelioista on? mutta sinä owatto he myös »vapahtanet Samarian miluotat itzes Egyptiin, ratasten jaratzasmiesten nun kädestäni?
2c>. Kuta näistä kaikista maan jumalista
tähden.
minun kädestäni? että
10. Niins luulet myös, että minä ilman on auttanut
HERrata olen lähtenyt tänne maatundaan, HERra pelastais Jerusalemin minun tadelsitä häwittämään? HERm sanoi minulle: täni?
21. Mutta he olit äneti, ja ei »vastannet
mene ylös siihen maatundaan, ja häwitä
2 Kun. 18: 25.
händä mitan: sillä Kuningas oli kästenyt, ja
Eliakim,
ja
Sebna
11. Mutta
loah sanoi sanonut: älkät händä mitan mastakko.
palwelioittes
puhu
Rabsatelle:
kansi» Syrian 22. Niin tulit Eliakin, Hiltian poika huoja älä nenhaldia, ja Sebna kirjoittaja ja loah Assakielellä; sillä me ymmärrän, kyllä
puhu ludan kielellä meidän kansamme, Kan- phin poika, Kantzleri, Histian tygö, remäistyillä »aatteilla; ja ilmoitit hänelle Rabsaken
kuulden, jota muurin päällä on.
i2. Niin sanoi Rabsake: luuletkos minun sanat.

maansa

se.

sen:

san

minun sinun Herras, eli
Herrani lähettänensanoja
puhumaan? ja ei palsinun tygös näitä
jo enämmin niille miehille tuin istuwat muurin

37* tttktt.
Hisiia hämmästy Assyrialaisten uhkauxista,
waan rohwaistan Esaialda.
Ratchistu San»
päällä, että heidän pitä teidän kansanne syö- heribin pilkka, rukoUe lumalata, jarohwaisi
tan wastudesta «saian kautta, m. Assyrialaiset
män omaa lokaansa, ja juoman omaa met- rangaistan

tänsä?
13. Ia Rabsake seisoi ja huusi mahmasti luja
dan

kielellä,

ningan sanoja,

sen suuren KuAssyrian Kuningan.
sanoi: kuultat

i.

».

Engelin kautta.

i.

Kuningas Hissiä tämän tuuli, reOosta
ja täärei
wäisi

hän waattensa
säkin
ja meni HERran huoneseen.
»Kun 13: i.
2. Ia
;

ymbärillens,

Lttk.
lesaia.
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2. Ia lähetti Eliatimtn Huonenhaldian, ja
IZ. Kusi» on Hamathin Kuningas, ja A»
phadin
Kuningas, ja Sepharwaimin, Henan
ylimmäisten
Pappein
kirjoittajan,
Sebncm
kansi», puetettuna sätteiin, PropheMn lesaian ja Iman Kaupungin Kuningas?
Anwzin pojan tygö:
14. Ia tosia Histia oli saanut kirjan simansaattajalda,
ja lukenut sen; meni hän ylös
Sanomaan
Näin
hänelle:
sano
lehistia:
z.
tämä on waiwan, toran ja häwäistyxen päi- HERran huoneseen, ja Histia lewitti sen
wä'; sillä lapset owat tullet synnyttämiselle, HERran eteen.
ja ei olemoimaa synnyttä.
Joel. 2: 2.
15. Ia Histia rukoili HERma, ja sanoi:
16. HERra Zebaorh sinä Israelin JuZeph.i: 15.
joka istur kerubimin päällä*, sinä
mala,
4. Josta siisHEßmsinun lumalas tahdois
joka
jonga
oler
ainoa Jumala kaikkein maatunhänm Herrans
sanat/
37.

<

*

lähetti häwäffemään eläpiltkamaan senkaltaisilla
ja
lumalata,
»vätä
sanoilla, kuin
sinun lumalas on tuullut: Ia ettäs tahdoisit kowtta rukouxes jäänyitten edestä, jotta wM täsisä owat.
5. Ia Kuningas Histian palweliat tulit le-

dain Myen maan päällä f: sinä oler
raiwan ja maan. §
Ps. 8«: 2.
§Ps. 146:6.
-Z-1 AikaK. 29: ii.
17. HENra kallista torwas jakuule, HENra awa silmäs ja näe: tuule siis taitki Sanheribin sanat, joka on lähettänyt häwaiss*

mään eläwätä lumalata.
saian tygö.
6. Mutta lesaia sanoi heille: näin sanokat
18. Tosi se on HERm; että Assyrian Kuningat
owat autiaxi tehnet kaikki waldakunnar
teidän Herrallenne: HERm sano näin: älä
pelkä niitä sanoja kuins kuulit, jvilla Assyrian heidän maatundainsa kansi»;
Kuningan palweliat owat häwäisnet minua.
19. Ia owat heittänet heidän jumalans tuja
leen;
hengen,
minä
annan
Katzo,
sillä ei'ne ollet jumalat, waan ihmisten
hänelle
7.

hänen pitä saaman kuulla jasanoman, ja pala- kätten työt, puut ja kilvet, ja ne he owat ha»Kun. 19: 18.
jaman omalle maallensa; minä tahdon taa- wittänet.
20. Murra n?r HERra meidän lumata hänen miekalla hänen maasansa.
11. 8. Mutta kosta Rabsake palais, löysi lam, aura meira hänen kädestänsä; erra
hän Assyrian Kuningan sotimasta Libnata was- kaikki waldakunnar maan päällä
tan sillä hän oli kuullut hänen matkustanen räisir, sinun ainoan olewan HERran.
Kun. 19:19.
Latixesta.
21. Silloin lähetti lesaia Amozin poika
9. Sillä sanoma tuliThirhatasta Ethiopian
Kuningasta, sanoden: hän on lähtenyt soti- Histian tygö, ja kasti hänelle sanoa: näin samaan sinua wastan: Kosta hän tämän tuuli, no HERm Israelin Jumala: (minä olen
lähetti hän sanan Histian tygö, ja kasti hänel- kuullut) sen kuin sinä minua rukoillut olet Assyrian Kuningan Sanheribin tähden.
le sanoa:
io. Sanotat Histialle ludan Kuningalle
22. Niin on tämä se kuin HERra hänestä
näin: älä anna sinun lumalas pettä sinuas, sano: Neitzy Zionin tytär tatzo sinun ylön, ja
johons luotat, ja sanot: ei Jerusalem annetan pilkka sinua, ja Jerusalemin tytär wäändele
;

2

päätänsä sinun perääs.
23. Ketäs olet pilkanut ja häwaisnyt? ketä
11. Katzo sinä olet tuuMt mitä Assyrian Kuwastan sinä olet korottanut änes? sinä olet
ningat kaikille maakunnille tehnet owat, ja ne nostanut silmäs Israelin Pyhää »vastan.
häwittänet ; ja sinä pelastettaisi!, ?
24. Sinun palwelioittes kautta olet sinä häpakanain
wäisnyt
myös
jumalat
auttanet
Ongo
12.
HERraa, ja sanonut: minun monilniitä joita minunlsani owat häwittänet? Go- la rattaillani olen mina mennyt ylös »vuorten
fanin, ja Haranin; Resephin, ja Edemin lap- kukkuloille Libanonin puolelle, ja tahdon hakan
ta maahan hänen korkiat Sedripuuns, ja waset, jotka Thelassarisa olit?
Ddddd
litut

Assyrian Kuningan käteen.
2 Kun.

10.

Propheta
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37. 38. Luk.
M. 36. Silloin läxi HERran Engeli, ja löi
liMt hongans, ja mennä kukkulain ylitzen hänen äreensä. hänen ihanan mainionsa metzään. Assyrian leirisä, sata ja wiisi yydexättätym25. Minä olen kaimanut ja juonut mettä; mendä tuhatta miestä: Ia kuin he warhain
ja »ninun jalkapöytäni on kuimannut kaikki huomeneldain nousit, tatzo, ne taitti olit tuolpiiriletyt ojat.
26. Etkös ole kaukaa

kuullut, että minä

luitten MUMit.

»

K«N. 19:

Tob.

,5.

1: 21.

Makk. 7: 41.
Makk. 8:19.
Kuningas
muinen simri niin tehnyt, ja
toimittanut
Assyrian
Sanherib
Ia
läxi
37olen; ja »vielä nyt niin teen, että wahwat matkaans, ja palais, ja asui Niniwesä.
Kaupungit kukistetan kimiraunioixi?
38. Ia tapahtui, kosta hän rukoili jumalans
asujans
ja
ewoimattomiri
Nlsrotin huonesa, löit hänen poikans Adra27. Ia heidän
päilewaisexi tulewat, ja häpiään joumwat: melet ja SarEzer hänen miekalla, ja pakenit
ja tulewat niinkuin kedon ruoho, ja wiheriäi- 'Ammein maalle: Ia hänen poikans AssarHadnen ruoho, niinkuin ruoho kaltoin päällä, jo- don tuli Kuningaxi hänen siaansa.
ta ennen tuimettu tuin mlendu.
38« Luku.
P 5.129- 5. s.
hy1. Histia sairasta, rukoile lumalata, ja
28. Mutta minä tiedän sinun
saa
win, sinun llloslähtemiies ja sisälletäymises; merkin ikänsä jatkosta n Riitta sen edestä I»».
malata erinomaisella kiiwaudella. m. Juttele
ja sinun tiutuitzemises minua wastan.
paranemisensa
muodon.
ja
sinun
29. Ettäs tiutuitzet minua wastan,
ylpeydes on joutunut minun korioilleni; panen I. .grilloin tuli Histia kuolema kieliin*: Ia
Propheta lesaia Amozin poika tuli häminä rengani sinun siemmiis, ja suitzeni sinun
suuhus, ia Wien sinun sitä tietä jällens tata- nen tygöns, ja sanoi hänelle: näin sano HERra: roimim mlois; sillä sinun pira kuoleverin, joms tullutkin olet.
pitä
tämä
oleman
man, ja ei elämän.
merkixi:
sinulle
30. .Ia
syö tänä wuonna mitä tastvanut on, toisna
2 Kun. io:
2 Aika K. ?2: 24.
wuonna mitä itzestäns kasiva, kolmandena
2. Niin käänsi Histia kasivonsa seinään päin,
wuonna kylwätät ja leikatkat, istuttakat »vii- ja rukoili HERraa:
napulla, ja syötät heidän hedelmätänsä.
z. Ia sanoi: Ah HERra muista, kuinga
pelastettu,»,
ja
jaänyitten
31. Ia
ludan huo- minä sinun edesäs olenjatotuudesa ja maalla sypitä
taas alhalda juurtuman, ja ylhäl- dämellä waeldanut,
olen tehnyt mitä sinulnesta
ja
le
on
dä kandaman hedelmän.
ollut otollinen: Histia itki katkerasti.
tuli lesaian tygö, ja
32. Sillä Jerusalemista pitä wielä nyt jaä- < 4- Ia HERran
nyitten tuleman ulos, ja »vapahdetut Zionin sanoi:
wuorelda : Tätä on HERran Zebaothin ki5. Mene ja
Histialle: näin sanoHEßKun. 19:
lvans tekewä.
les. 9: 7. ra sinun Isäs Dawidin Jumala: Minä olen
HERra Assyrian Ku- kuullut sinun rukouxes ja nähnyt sinun tyyne33. Sentähden
ningasta näin: ei hänen pidä tuleman tähän les: tatzo, minä lisän »vielä nyt sinun päiwiis
Kaupungiin, eitä yhtän nuolda sinne ambua- wiisitoistatymmenda wuotta.
6. Ia minä »vapahdan sinun ja tmnänKauman, eli yhtä tilpe tuoman sen eteen, Mitta
ymbärille.
pungin
Assyrian Kuningan kädestä: ja tahdon
yhtän mallia tekemän
pitä
palajanmn
hywin
»varjella
tämän Kaupungin.
sitä tietä taka34. Waan
tämä
perin, jota hän tullut on; ja ei tähän Kauolkon sinulle merkixi HERml7. Ia
da; että HERra on tämän tekewä niinkuin
pungiin ensingän tuleman,
HERra.
35. Sillä minä marjelen tämän Kaupungin, hän on sanonut.
niin että minä autan händä, minun tähteni,
8. Katzo, minä tahdon wetä warjon takaperin Ahaxen Säijäristä, kymmenen «.uonda
ja minun palweliani Dawidin tähden.
»Kun.»»; 4.
kuin hän on mosnut ylitzen: ja niin Amina»

sen

Syr. 48: ,9.

,

,

,

asumuxes

*

~

,

,

sana

sano

,

sano

?».

sen

sano

ta»vi

lesaia

38. 39- Luk.

käwi takaperin kymmenen juonda, jotka hän

Säijärisä oli juosnut ylitzen.
11. 9. Tämä on Histian ludan Kuningan
kirjoitus; kosta hän sairastanut oli, ja hänen
taudistans terwexi tullut.
io. Minä sanoin minun päiwäni lyhettäisä,
nyt minun täyty mennä haudan owelle, ja
minun »vuoteni lopetta.
11. Minä sanoin: en minä sillen HERraa

?63

20. HERm auta minua, niin me weisamme minun »veisuni, niinkauwan kuin me elämme, HERran huonesa.
m. 21. Ia lesaia kasti otta »voidetta sukunista, ja pana paisuman päälle, että se tulis

terwexi.

22. Mutta Histia sanoi: mikä merkki on, et?
ta minun pitä menemän ylös HERran huo-

neseen

?

enämbi näe, HERma eläwitten maasi»: En
jotta
39- luku.
minä sillen ihmisiä näe, niiden
näyttä
i.
röykkeydest» Vabelin Runin<
mailmasa asuwat.
Histia
gan
lähetetyille
ja
aitani
on
otetkului,
minulda
tawaransa. li. Nuhdellan sen
12. Minun
tu, pois niinkuin paimenen maja: ja minä leik- tähden ja saa ilmoituxen Vabelin fangeudesta.,
kaisin poikki minun elämäni niinkuin Kangu- l. hilloin lähetti Merodat Valadan, Baladanin poika, Babelin Kuningas kirjoiri *: Hän katkais minun niinkuin hienon langan, sinä lopetat minun huomenisesta ehtoseen turen, ja lahjoja Histialle; sillä hän oli kuul5 Ps. io,: 24, 25.
Job. 7: 6.
lut hänen sairastanen, ja tullen terwexi jällens.
asti f
Jalopeura
niinkuin
aa2 Kun. 20: il.
Minä
asetin
Aika K.
itzeni
13.
muun asti: kuitengin särki hän kaikki minun
2. Niin Histia tuli iloisexi heidän kansans,
luuni: sinä lopetat minun huomenesta ehtoseen ja näytti heille tawamhuonensi», hopian ja kullan, yrtit, kallit woitet, ja kaikki asehuonenasti.
ja
14.'Minä tuikutin niinkuin Kurki Pääs- ft», jakaiken tawaran, tuin hänellä oli: ei oltyinen, ja waiteroitzin niinkuin Mettinen': mi- lut mitan, jota ei Histia heille näyttänyt, hänun silmäni rupeisit puhkemaan: HERm, mi- nen huonesans ja hanen takanansa.
nä kärsin tustaa, huojenna se minulda.
11. 3. Niin tuli Propheta lesaia Kuningas
l. 59: 1,.
Histian tygö, ja sanoijahänelle: mitä namäc
pitä
puhuman?
että
Mitä
minun
hän
15.
miehet owat sanonet, kusta he sinun tygös

seasa

,

*

2

;,: ;,.

*

ja teki myös sen. Sentähden minä tahdon kaikkena elinaikanani tämän
minun sieluni murhen tähden kartella.
16. HERra, siitä eletän, ja nunun hengeni elämä on siinä kokonans; sillä sinä annoit
minun nukkua, ja teit minun taas eläwäxi.
17. Katzo, suuri hätä oli minulle turwasta;
mutta sinä olet minun sieluni sydämellisesti »vapahtanut*, ettei
hukkuis; sillä sinä heitit
kaikki minun syndini selkas taa. f
«P5.94: ,9. -Z- Mik. 7: 1?.
18. Sillä ei Helwetti sinua kiitä, eitä kuolema sinua ylistä*: ei myös ne sinun totuuttas
odota, jotka Äes kuoppaan menewät.

sen minulle lupais,

se

-"

Histia sanoi: he owat tullet kautaiselda maalda minun tygöni, aina Babelista.
4. Mutta hän sanoi: mitasta he owat nähnet sinun huonesas? Histia sanoi: kaikki mitä
minun huonesani on, owat he nähnet, ja ei ole
owat tullet?

mitan minun tawaroisani, jota en minä ole
näyttänyt heille.
5. Ia lesaia sanoi Histialle: kuule HERran Zebaothin sana.
Kun. 20: ,6.
6. Katzo, se aika tule, että kaikki mitä sinun huonesas on, ia mitä sinun Isäs koonnet
owat tähän päiwään asti, pitä wietämän pois
Babeliin; niin ettei mitan pidä jäämän, sano
2

HENra.
7. Heidän pitä myös ottaman sinun lapses
jotka sinusta tulewat, ja sinulle synnytetän: ja
17.
19. Waan ainoastans eläwctt titttäwät si- heidän pitä oleman Kamaripalwelioina Babenua, niinkuin minäkin nyt leen: Isän pitä lap- lin Kuningan huonesa.
2 Kun. 20: 18.
Dan. 1: 18, 15.
sillensa sinun tomuttas ilmoittaman.
Ddddd 2
8. Ia
'

Ps.

6: 6.

Ps.
Ps. 1,5:

;°:

,0.

Ps.

88:

11 , 12.
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39. 40. Vuk.

Propheta

Ia Histia sanoi lesaialle: HERran sa- myötänsä, ja hanen «kons on hänen edena on hymä, kuins puhunut olet. Ia sanoi: sänsa.
l. 62: n.
Ilm. K. 22:
8.

»^

olkon kuitengin rauha ja

minäni.

usiollisus

minun pai«

40. tnku.
Ennustetan Johannes Rastajasta, ja hanen
wira stansa, niinmyöo Mesiaxen tulemisesta ja
Hywistä töisla. ii. Jutella,, HVRran suuria omaisuria, Jumalaan turwaille lohdutuxexi.
L tiohduttakat, lohduttakat minun Kansaani,
sano teidän Jumalanne.
2. Puhukat suloisesti Jerusalemin kansa, ja
saarnatkat hänelle, että hänen sotimisens on
täytetty: sillä hänen rikoxens on annettu anetta hän on saanut kaxikertaisesti HERran kädestä, kaikkein syndeins tähden.
ani on korwesa, walz. Huurawaisen tiera:
rehtar rajaisit pomisiakar
lur erimaafä meidän Jumalallemme.
Matth. 3: 3. Mark. 1:3. M. 3:4. I«h- 1
4. Kaikki laxot pitä korotettaman, jakaikki muoret ja kukkulat pitä alettaman ja mitä
on tasoitlamata, pitä tasattaman, ja koliat
'.

11. Niinkumpaimenonhan

kaiyevoa laumans*, koto kariyar syliinsä, ja kanda

helmasanja: riinerlamoar hanjohdarm.
'

Ps. 2;:

1,

Mik.

~

Hes.

24: n,

2,.

l.

,7:

,4.

loh ,0: ii.
11. i2. Kuta on medet pimollansa mitannut,
ja käsittänyt maaxallansa mimat? ja maan
7:14.

tomun sulkenut tolmannexeen? Ia muoret pulldarilla punninnut? ja kukkulat maagalla?
13. Kuka on HERran Henge opettanut? eli

kuka on

le»'.

hänen

2;: 18.

neumonandajans ollut?

Wiis. 9: 12.
»Kor. 2: 16.

Rom

II

:

34.

14. Keneldä hän neumoa kysy, joka hänelle
ymmärrystä andais, opetais hänelle oikeuden tien? ja andais hänelle tiedon, ja opetais
hänelle ymmärryxen tien?
15. Katzo, pakanat omat niinkuin pisara joka jää ämbäriin, ja niinkuin rahtu jota jää
maataan: tatzo, luodot hän tuljetta niinkuin
piffuisen tomun.
Ps. 62.- 10.
sangen
16.
olis
Libanon
wähä tulexi; ja häsilitettämän.
nen
ylön
Silla
kunnia
ilmoireran
eläimensä
HGRran
5.
harivat polttouhrixi.
owat niinkuin ei mitan
pakanat
ja kaikki liha on ynnä nakewö HGRran
Kaikki
17.
i:
1
Tim.
is.
tyhjän ja turhan edesja
juuri
3:
edesänsa;
puhuwatt.
loh.
14.
hänen
stMtt
6. Ani sano: saarna. Ia hän sanoi: mi- tä pidetän häneldä.
tasta minun pitä saarnaman? Kaikki liha on 18. Aeneenga re mhdorra werrara Juruoko, jakaikki hänen hymydensä niinkuin ke- malan *-? eli mira kuwaa re mhdorra häl. 46: 5.
'l. 44: 7.
don kukkainen.
Job. 14: 2. Ps. 9°: 5, 6. nelle rehdä?
:
Ap. T. 17: 29.
Ps. ioz 15. Syr. 14: 18, 19A 1 Pet. 1: 24.
laki: 10, 11.
19. Seppä' wala kuwan, ja hopiaseppä
ja
pois,
sen, ja tete siihen hopiatäädyt.
kuimu
kukkainen
kuldaa
lakas7. Ruoho
: Kansa
puhalsi
l. 44: !2
siihen
tu sillä HERra
tosin
20.
myös
jolla wähä wara on tehdä
Niin
on ruoho.
;
ylönnysuhrin,
ja
kukkainen
kuimettu
lakastu
hän
walitze puun jota ei mata8. Ruoho
mutta meidän Jumalamme sana pysy ijankaik- ne; jaetzi siihen taitaman tetiän malmistamaan
kisesti. Ps. 119:89. Matth. 24:25. loh. 12:34. kumaa, jota on kestämainsn.
21. Ettäkö te tiedä? ettäkö te kuule? eikö
9. Zion sinä suloinen saarnaja, astu kortiaUe wuorelle: Jerusalem fina suloinen tämä ole ennen teille ilmoitettu? ettäkö te ole
saarnaja. torora anes wakewasii: korora sitä ymmärtänet maan alusta?
22. Hän istu maan piirin päälle, ja ne kuin
ja ala pelkä. Sano ludan kaupungeille:
päällä asumat, omat niinkuin heinäsirkat:
kayo, reidan Jumalanne.
sen
kayo.
rule
taiwan wenyttä niinkuin ohukaisen nahan/
jota
»o. Sillä
HGRra HERra
wakewydesa, ja hanen kastwarrens on hal- ja lemittä sen niinkuin tellan *, asuttamaxi.
liyexva: kayo, hänen palkknns on hänen
Job. 9: «. Ps. 104:
les. 44: 24.
23. Jo-

-'»'.

:

*

*

:

'

'

~
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40. 41. Luk.

Jota päämhtinat tyhjäxi teke, ja hämit- jouhellensa niinkuin akanat, jotta hajotemn?
Duon,arit
maan pääldä.
i Mos. 12: i.
tä
-f l Mof. 14: 15ajoi
12:
21.
Ps. 107: 40.
heitä mka, ja pääsi rauhaJob.
-3. Ia hän
jota
si»,
kylmeNimtmn
ei
olis
eitä
ei hänen jaltans ennen
tietä,
istutetut,
sitä
he
24.
tyt, eli heidän tandons juurtunet maahan: käynet.
niin että he tuimettumat, kosta tuuli heidän
4. Kuka teke ja toimitta sen, jakutzu.sukupäällens puhalda, ja tuulispää mie heidän kunnat alusta? Minä HERm olen ensimmäimatkaans niinkuin akanat.
nen, niin myös »viimeinen, itze minä.
l. 43: 10, 11.
l. 44: s, z. l. 48:
25. Keneengä te siis minun merrata tahdotta, jongakaltainen minä olisin? sano se Pyhä.
Ilm. K. 1: », 17. l. 22: 13.
23.

*

«.

26. Nostatat silmänne korkeuteen, ja katzokat, kuta ne kappalei luonut on, ja mie edes
ne kaikki nimelheidän joukkons lugulla? kutzu
ja
*:
»varans
wäkewä
woimans
dänsä Hanen
on niin suuri, ettei häneldä mitan puutu.
Ps. 147: 4.
Mixi
siis
sinä Jakob sanot, ja sina Is27.
rael puhut: minun tieni on HERmlda salattu, ja minun oikeuteni käy minun Jumalalani ohitze?
28. Etkös tiedä? etkös ole kuullut? HERra ijankaikkinen Jumala joka maan äret on
luonut, ei wäsy eikä näänny: hänen ymmärryxens on tutkimatoin.
29. Hän anda wäsyneille »voiman, ja wäettömille kyllä »väkeä.
30. Nuorukaiset wasywät ja näändywät;
ja nuoret miehet peräti langewat.
31. Mutta jorka HGRraa odormwar, ne
isaaxvar uuden xvoiman, niin että he menewät siiwillä ylös kuin Kotkat'. Että he juoxewat ja ei näänny, he waeldawat jaei wäsy.
*Ps.io3:s*

41.

Tuku.

HERra sano kaikki

halliyeroansa. n. Lohrunsailla armo-lupauxula. m.
Osotta epäjumalden tllrhudenI. czuodot olkan äneti minun edesäni, jaKanwahwistukon, astukan edes ja puhukan: Käykämme oikeudelle toinen toisemme
1.

dutta Ransaansa

sa

kansa.
2. Kuka on herättänyt manhurstan idästä?
kuka hänen kutzui käymän'? kuka andoi pakanat jaKuningat hanen eteens, etta hän tuli
woimalliseri heidän päällensä f, ja andoi heidän hanen miekallens niinkuin tomun, ja hanen

5. Kosta luodot näit sen, pelkäisit he, ja
maan äret peljästyit: he lähestyit, ja astuit edes.
6. Autit toinen toistans, ja sanoit lähimmäisellens: ole hywäsa turwasa.
7. Puuseppä rohwaisi hopiaseppää, joka tasoitti »vasaralla alaisimen päällä, ja sanoi: kyllä se pysy, ja he wahwistit sen nauloilla, ettei
tänne huljuis.
se sinne
11. 8. Mutta sinä Israel minun palweliani,
Jakob jonga minä olen walinnut, sinä Abrahamin minun ystäwäni siemen.
l. 14: 2.
»Ma
5 Mof. 10: 15.
7.
«,:

Ps.

,35:4.

Lul.,: 54.

9. Jonga minä olen ottanut

lak.

2:

23.

mailman

äres-

tä, ja olen sinun kutzunut hänen woimallisistansi», ja sanoin sinulle: minun palweliani sinä olet; sillä minä walitzin sinun *, ja en hyljä sinua.

"l. 43:

i.

l. 44:

1, 2.

Ala pelkä, sillä minä olen sinun kan-"
sas ': älä harhaele, sillä minä olen sinun lumalas: minä wahwistan sinun, minä autan
myös sinua, ja tulen myös sinun minun »vanhurffaudeni oikialla kädellä. *l. 4;: 5.
io.

Katzo, kaikki ne, jotka omat angarat
pitä häpiään tuleman, ja hämastan,
sinua
pemän: ja ne miehet jotka sinun kansas riitelemät, pitä joutuman niinkuin tyhjäxi, ja hukkuman.
Mos. 23: 22.
12. Niin että sinun pitä kysymän heitä, ja
ei löytämän *: Ne miehet jotka sinun kansas
torelemat, pitä tuleman niinkuin ei mitan, ja
ne miehet jotta sotimat sinua mastan, pitä
loppuns.
P5.,7: ;<l.
saamanSillä
minä olen HERm sinun luma13.
las, joka tartun sinun ojkiaan kätees, ja sanon sinulle: älä pelkä, minä autan sinua.
Jos.,: 5.
5 Mos. zi: e.
Dddd d 3
14. Ala
11.

,

'

.
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41. 32. Luk.
14. Ala siis pelkä sinä mato Jakob, te
26. Kuka taita jotain ilmoitta alusta, että
wähä joukko f Israel: minä autan sinua, sa- me ymmärräisimme? eli ennusta edellä ; että
no HERra, ja sinun mapahtajas Israelin Py- me sanoa mahdaisim: sinä olet manhurffas.
5'
Job. 25: 6. f Luk. I»: 32.
hä.
Mutta ei tasa ole yhtän ilmoittajata, ei yhtän
Katzo,
minä olen sinun tehnyt uudexi joka jotain anda kuulla, ei yhtän joka teidän
15.
teräwäxi rautaifexi roarstaxi, että sinä tapat sanojanne kuule.
wuoria, ja muserrat ne, ja 6et kukkulat niin27. Minä olen ensimmäinen joka sanon Ziokuin akanixi.
nille: Katzo, siellä on se; ja tahdon anda Je16. Sinun pitä hajottaman heitä, niinettä rusalemille suloisen saarnajan.
tuuli wie heidän pois, ja tuulispää wistoi hei28. Mutta minä katzelen, ei siellä ole ketän,
dän sinne ja tänne: mutta sinä iloitzet HER- ja katzon heidän keffelläns, mutta ei siellä ole
rasa, jakerstat itziäs Israelin pyhästä. .
yhtän neumonandajata minä kysyn heildä,
17. Radolliset ta köyhät etziwät wettä, ja ja heidän pidäis wastaman minua.
ei ole heidän kislens kmrpettu janosta: muttg
29. Katzo, se on kaikki määrys, heidän työns
minä HERra tahdon heitä kuulla: minä Is- on turha: heidän epäjumalans owat tuuli ja
tyhjys.
raelin Jumala en tahdo heitä hyljätä
awajan
paiminä
wirrat
korkeilla
18. Waan
koilla, ja lähtet kestellä ketoja; lninä teen kor42. Luku.
lwen »vesilammikoixi, ja kulman maan luondoIsa Jumala julista poikansa Rristuxen wir,
ja
kaa
hallitusta, v. Rehoitta kaikkia kiittämään
107
35.
les.
357.
lähteixi.
Ps.
19. Minä annan kormefa Sedripuita, Sit- händä hywäin tekoinsa edestä ustowaisia kohtan.
tipuita, Myrthejä ja öljypuita: minä annan m. Nuhtele ustottomia heiöän kowakorwaisukedolla Hongia, Vöökejä ja Buxipuita ynnä. densa tähden.
I. Aayo, minun palweliani *, mina
2Q. Nahtä.tuia, ja ymmärtä ja huomathanta, että HERran käsi on nämät tehnyt, ja >oV da men, ja minun walitruni, josa
minun sieluni mielistyi f: tNina olen hänelIsraelin Pyhä on nämät luonut.
m. 21. Andakat siis teidän asianne tulla e- le minun HennMi andanur, hanen pitä oi«
des, sano HERra: andakat teidän wäkewän- keliden saarraman pakanoille.
ne tulla edes sano Jakobin Kuningas.
Matth. 12: 18. f Matth. 3: 17. l. 17: 5.
22. Anna heidän astua edes, ja ilmoitta
2. Ei hän huuda, eikä riitele, ja hänen änmeille tulemaisia asioita, ilmoittakat ja ennus- däns ei kuulla kaduilla.
Match. 1,: i?.
takat jotain edellä, ja me tahdoin otta sydä3. Särjettyä rilokoa ei hänen pidä mumellämme »vaarin ja ajatella kuinga tästedes rendaman, ja sulyeroaifta kynrilan sydäntulema on, eli andakat meidän kuulla mitä tu- da ci pidä hanen sammuttaman*: hän
leman pitä.
rorudella.
Matth. 12: 20.
saarraEioikeudenpidä
nurian
eikä
. 23. Ilmoittakat mitä tästedes on tulema,
4.
hänen
hirmuisen oleniin me ymmärrämme teidän oleman Juma- man sillä hänen pitä oikeuden maan päälle
lat tehkät hywää eli pahaa, niin me puhum- säätämän Ia luodotkin pitä hänen Lakians
me siitä jakatzellem ynnä.
odottaman.
Matth. 12: 21.
ja
teidän
tyhjästä',
te
otetta
v.
Katzo,
Jumala, joka luo
sano
Näitä
HERra
24.
tekonne on myös tyhjästä; ja joka teitä wa- taimat, ja menyttä ne, joka lemittä maan,
ja hanen kasivonsa ': Joka Kansalle kuin sen
1 Kor. 8-. 4.
litze, se on kauhistus.
päällä
on, hengittämisen anda, ja hengen niil25. Mutta minä herätän* yhden pohjasta,
jotka
ja hän tule, idästä hän on heille saarnama mi- le,
siinä käymät, f
Nch. 9:6.
päällä
ja
käy
nun nimeni
t Job. 3,: 4.
moimallisten
hän
6. Minä HERra olen sinun kutzunut wanniinkuin samen, ja sotku same niinkuin
walaja.
ja rupeisin sinun kattes; ja war2,:
3;:
hurffaudesa,
14,
5.
l.
15.
I«r.
'

:

:

:

"

,

*

:

:

:

'

*

:

*
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jelin
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42. 43- Luk.
lesaia
jelin sinua, ja olen sinun andanut Kansoille
19. Kuka on niin soke kuin minun palwelia-

ni? ja kuka on niii» kuuroi tuin minun käskyläiseni jonga minä lähetän: Kuka on niin sofangeja
pesilmiä;
ja
ke kuin täydellinen? ja niin soke tuin HER7. Awamaan sotialn
ja
fangmdesta,
jotran palwelia ?
tornista niitä,
lastamaan
2Q. Sinä näet paljo, ja et kuitengan pidä:
pimeydes
l.
l.
61:
ka
35: 5.
istuivat.
2,.
11:
5.
Luk.
korwat
owat awoi ja ei kengän kuule.
Matth.
7:
1.15:30.
tNina
on
minun
Nom. 2: «i.
nime8.
HGRra si
21. Kuitengin suo HERm heille hywää manni en minä anna toiselle kunniamme engH
hurskaudensi, tähden: hän teke Lakinsa suurexi
ylistystäni epäjumalille, f
2 Mos. 6: 3.
Ps. «3: ,9.
les. 4«: 11. jakunniallisexi.
22. Mutta
on madeltu ja ryöstetty Kan9. Katzo, endiset owat tapahtunet: ja
Mtista minä ilmoitan: ennenkuin tapahtu si», he owat kaikki saadut kiinni kuopasta, ja
tuulla.
fangein huoneseen lymytetyt: He owat tehdyt
annan minä teidän
i», to.
Weisatkat HERralle uutta messua': saalixi, eitä ole yhten auttajata: madellut, ja
ylistyxens
on maailman ärestä: Jotka ei kuitengan sano: tuo ne jällens.
hänen
meresa maellatte, ja mitä siinä on, luodot, 23. Kuka on teidän seasanne, jota näitä otja jotka niisä asutte.
ta torwiinsa? hän hawittan ja tuultan mitä
Ps. 3,: ;.
ri: Huutakat kortiasti te tormet jaKaupuntästedes tule.
git niisä, ja ne kylät joisa Kedar
riemuit24. Kuta on Jakobin mateluxexi andanut,
tan ne jotta kalliois asumat, ja huumtan ja Israelin ryöwereille? Eikö HERra itze, jota wastan me syndiä tehnet olemma? Ia ei he
wuorten tutkllloilda.
12. Andakan HERralle kunnia; ja hänen tahtonet hänen teilläns waelda, eikä totellet

liitoxi, ja pakanoille walkeudexi.

l. 49: 6.

Lnk.2, 35

,

se

~

,

'

*

se

sen

was-

se

*

asu:

hänen Lakiansa.
Sängar
niinkuin
ulos,
käy
hän
25. Sentähden on hän heidän päällens »vuoHERra
13.
riedattanut wihansi» hirmuisuden, ja wakewän
heratta kiimauxcns niinkuin sotamies: Hän
moitta
ja
mihollisensa.
sodan: Ia on heidän sytyttänyt ymbäri, mutmuitze huum, hän
ollut,
minä
olen
mai
olin
ta ei he tundenet, ja hän sytytti heitä, mutta
14. Wanhasta
hiljainen ja pidätin itzem: Vmtta nyt minä tah- ei he sitä ottanet mieleensä.
nimens luodoisi» ilmoittakan.

don huuta niinkuin synnyttäjä, minä tahdon
häwittä, ja kaikki niellä.

4?.

Minä häwitän wuoret

Luku.

ja kukkulat, ja
i. Jumala lupa omillensa jumalallisen warje»
is.
annan kaikki heidän ruohons kuiwua; minä lupensa. n. <>VRra osotta iyens olewan ainoan Jumalan, m. L.upa Ransansa pelasta
teen »virrat luodoixi, ja järwet tuiwan pois.
johdatan
16. Mutta soket minä
sitä tietä, Babelista, ei heidän ansiostansa, waan omasta
jota ei he tiedä, minä wien heidän niitä polkuja, armostansa.
nyt, näin
HERm, joka sinun
joita ei he tunne: Minä teen heille pimeyden I.
ja
joka
tolia»,
ja
.-<)
näitä
sinun Israel teki:
löi',
walkeudexi,
Jakob
Msaisexi':
tahdon
minä
pelkä;
Hlä
olen
hyljä
ja
en
sillä
tehdä,
minä heille
sinun lunastaheitä.
nut 7: minä olen sinun nimeldäs kuyunnr,
l. 4«>: ), 4.^
Eph. 2: 10.
17. Mutta niiden pitä tääildyman takaperin, sinä oler mmun.
1- Pf. 46: 6.
ja häpiään tuleman, jotta uffaldawat epäjuPs 70: 6.
2. Sillä jos sinä wesisä käyt, niin mina
malihin, ja sanowat »valetuille tuwille: te oolen tykönäs, errei wirrar sinua upora: Ia
letta meidän jumalan,.
Ps. 97: 7.
jos sinä tuleja kayr, er sinä pala, ja liekin
l. 45: 16.
l. 44: ii.
les. 1: 29.
ja
lii7iB. Kuultat te kuuroit, katzokat te ei pidä sinua syryrrämän.
.

.

sano

'

sotet, että te näkisitte.

Job. 5:

19.

P5.2,:4.

P 5.66:«.
3. Sillä
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43- Luk.
m. 14. Näin sano HERm teidän lunasta3. Sillä minä olen HERm sinun lumalas,
Pyhä,
mapahtajas:
ojanne,
Minä
sinun
Israelin Pyhä: teidän tähtenne olen
Israelin
len Egyptin, Echiopian ja.Seban andanut si- minä lähettänyt Babeliin, ja olen kutistanut
nun edestäs sominnoxi.
kaikki teljet, jaajanut Murhellistt Kaldealaiset
niin
olet
luettu
minun
Ettäs
kallixi
haaxiin.
silmäi4.
ni edes, niin sinä olet myös kunniallisna pidät-i5. Minä olen HERra teidän Pyhänne; joti), ja minä rakastin sinua: ja annan sentäh- ta Israelin luonut olen, teidän Kuninganne.
16. Nam sano HERm jota tien tete merer
den ihmiset sinun edestäs, jaKansat sinun sie-

Propheta

sä, ja polun wätewäsä wedesä.
lusedestä.
pelkä;
nyt
2 Mos. 14: 2i,
sillä minä olen sinun
5. Ala siis
tykönäs *: idästä tahdon minä sinun siemenes
17. Joka »vie rattan ja hewoisen, joukon ja
ja
koota.
niin että he yhdesä rouktiosa makamoiman,
saatm, lännestä Ahdon sinua
2,.

"l. 44: 1, 2.
Jer. 305 io. l. 46: 27.
pohjaiselle: tuo tän6. Minä tahdon

sano

ne, ja etelälle: älä kiellä. Tuo tänne minun
poikani mamba, ja minun tyttäreni hamasta

maailman öristä.
7. Kaikki jotka minun nimelläni omat nimitetyt, jotka minä luonut olen, walmistanut
ja tehnyt minunkunniaxeni.
11. 8. Tuo edes sotia Kansa, jolla tuitengin silmät owat: ja kuuroit, joilla kuitcngin

korwat omat.
9. Anna taitti pakanat tulla totoon, ja
Kansan kotondua, tuta on heidän seasans,
jota näitä ilmoitta tietä, ja kuulutta meille
edellä mitä tapahtuman pitä ? Anna heidän tuotodistuxens ja asians oitiaxi tehdä, niin
se onltotuus.
saadan kuulla, ja
io. Mutta te oletta minun todistajani, sano HENra: ja minun palweliani, jonga minä
walttzin; että te tiedäisitte ja ustoisitte minua,
ja ymmärräisitte, että Minä se olen: Ei yhtän
lumalata ole minun edelläni tehty-, ei myös
kengän tule minun jälkeni.
l. 41: 4.

sanoa:

nouse: he sammumat niinkuin kyntilän sydän sammu.
18. Älkät muistelko endisiä; ja älkät pitäkö
lukua manhoista.
19. Sillä tatzo, minä teen uutta', juuri
nyt pitä sen edes tuleman, ettäkö te ymmärrä
sitä? minä teen tietä korpeen, ja»virtoja erä2 Kor. 5: 17.
maihin.
Ilm. K. 21: 5.
20. Että eläimet kedolla kunnioittamat minua, Lohitärmet ja yötöit; sillä minä annan
mettä korwesa ja »virrat erämaasi», andaxeni Kansalleni, minun »valituilleni, juoda.
21. Tämän Kansan olen minä minulleni
walmistanut: sen pitä minun ylistpxeni julistaLuk. 1:-74, 75.
man.
22. Ia et sinä Jakob auxeshuutanut minua;
ja et sinä Israel ole työtä tehnyt minun täh-

wat, eikä

*

>

teni.
23. Etpäs minulle tuonut edes polttouhris
lambaita, että knnnioitanut minua sinun uhrillas. En minä sinua saattanut ruotauhriaS
uhramaan, engä myös waatinut sinua pyhää

tekemään.
sawuasEtpäs

minulle ostanut rahalla hajawata
24.
Minä, minä olen HGRra, ja paim Kalmasta, et myös minua sinun uhris rasival,
la täyttänyt: Waan sina sair minun ryöm
minua ei ole yhtän wapahmjam.
l. 44: 8. l. 48: 12. Hos. 13: 4. Ap. T.4: 14. rekemään sinun synnisas, ja oler rehnyr mi12. Minä
olen ilmoitMnut, ja olen myös nulle waiwaa sinun pahoisa reoisao.
l. 3: 18.
ja
olen sen teille andanut sanoa, ja
1 Pet. 2: 24.
auttanut,
(Jumala)
pyhin
teidän seasanne:
25. Mina, Minä
sinun yliyekayei ole muukalainen
todistajani,
pois
tähteni;
minun
sanoHEßra, mises
jäte otetta minun
ia en muista j»syndejas.
nun
22.
l. 44:
Jer. 33: 8.
ja minä olen Jumala.
Mik. 7: 18» ,9.
13. Ia minä olen itze ennenkuin joku päiwa
26. Muistuta minulle, koeteltam oikeudelolitan, ja ei kengän woi minun kädestäni pe,
waitutan,.ja
kuta
la
Minä
tahto sitä.estä? ': sano sinä, millä tawallas tahdot wanlasta:
l. 44: 6.

l. 45:

21.

11.

sen

>.

1,14:27.

1.46.-10,

hurs-

43- 44-

lesaia.

Luk.
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sihurstaxi tulla f 'l. i: 18. r i Kun. 8: 4s< gö minä silloin andanut kuulla,
tä sinulle? Silla te oletta minun todistajani:
Ps. '4':
27. Sinun ensimmäinen Isäs on syndiä teh- Ongo joku Jumala paitzi minua*? Ei ole yhnyt; ja sinun opettajas o»vat minua mastan tän turmaa, en minä tiedä ketän.
wääryttä tehnet.
l. 32: 39.
1 Sam. 2:
5 Mos. 4:35.
10.
,28. Sentähden minä saastutin Pyhät esi4,:
les.
miehet; ja olen andanut Jakobin raateluxexi/
11. 9. Epäjumalain tetiät omat kaikki turhat*, ja joista he paljon pitämät, ei ne ole
ja Israelin pilkari.
mitan tarpcllisct: He owat heidän todistajans,
ja ei näe mitan, eikä mitan ymmärrä; senLuku.
44.
lohdutta Jumala
hänen tähden pitä heidän häpiään tuleman.
Bar.6: 7, »c.
',1.41: 29.,
aw»lla. : v Gsotta epäjumam. waroitta Ransaanlain tekiain
ic>. Kutka owat ne tuin Jumalan tekemät,
sa rippumaan lumalasa, ja kertoi lupauxen ja malamat epäjumalan, jota ei mihingän keljo. ilmoitta

?

'.

'

~

pelastuxesta Babelista, Rorexen kautta.
pa?
Ps. 115: 4. M 1,5: 15.
kuule nyt minun pallveliani Jakob,
11. Katzo, kaikki heidän kumpanins tulewat
ja Israel jonga minä walitzin.
häpiään *; sillä heo»vat tekiät ihnusistä. Jos
2. Näin
HERm, jota sinun tehnyt ja he kaikki kotonduisit ja astuisitniin hei»valmistanut on äitis kohdusta, joka sinua aut- dän pitä kuitengin pelkämän ja häpiään tuleta: Älä pelkä minun palweliani Jakob, ja si- man.
'Ps 97: 7. les. i' 29. 1.42:17.
12. Rautaseppä tarttu rautaan pihdeillä,
nä hurskas, jonga minä walitzin.
hiilisä, ja malmista masaralla: ja
l. 41:9,40. 1.43:5. Jer. 30: ic>.
1.46:27. pitä
kaikella käsimartens mäellä, kärs,
3. Sillä minä rahdon wuodarm weder tako

l.sAiin

sano

sen

sen

sitä

ja svirrar kuiwan myös nälkää siihenasti ettei hän enä moi, eikä
Minä rahdon rvuodarm minun juo wettä, siihenasti että hän wäsy.
Hengeni t sinun siemenes päälle, ja minun
13. Puuseppä »veistele puuta, ja mitta sitä
nuoralla,
jalkemulewaisies
päälle.
langalla, ja hakka
ja arwoittele
siunauxeni
piirittä
ja
ja tete
l. 35: 6, 7.
sirtelillä;
*,
2:28.
mieloh. 7: ZB.
f Joel.
Ap. T. 2: 17, 18.
hen tumaxi, niinkuin kauuixi ihmisexi, jonga
huonesa. 'l. 40: 19.
4. Että he täsmäisit niinkuin ruoho, ja niin- pidäis
l. 41: 7. Jer. io: 3. Wiis. 13: n.
kuin pajut mesimirtain tykönä.
5' Tämän pitä
HERran minä 14. Hän hakka Sedripuita, ja otta Vööolen, ja pitä Jakobin nimellä kutzuttaman: tiä, ja mmmc joka metzän puiden
mahmisIa tämän pitä itzens omalla kädelläns HER- tu, ja Sedripuum (») joka istutettu on, ja
ralle kirjoittaman, ja pitä nimitettämän Is- satesta on tastvanut.
(a) Ebr. Orcnpuu, joka nimi ei ole meille tuttu.
raelin nimellä.
Rom. 4: ii.
Kuningas,
6. Näin
15. Jota kelpa ihmisille polta, josta lämmiHERra Israelin
ja hänen pelastajans HERra Zebaoth: Mi- tellä saadan, jonga palamisella myös leipiä
nä olen ensimmäinen ja minä olen wiimei- typsetän:
hän myös tete jumalan, ja
nen,ja paiyi minua ei ole yhran Ittmalara. palmele sitä, hän teke siitä epäjumalan, ja
l. 41: 4- l. 45: »i- l. 4«: 12.' Ilm. K. 1: 8, v« lange
eteen pollvillensa.
1.2,: 1;.
16. huolen poltta hän tulesa, ja toisen puo7. Ia kuta on minun kaltaisen jota kutzu len tykönä syö hän lihaa,, hän paista paistin,
ja ilmoitta ftn, jäsen minulle malmista? mi- ja rawitze itzens, lammilta myös itzensä, ja
nä jota asetan Kansat mailman alusta: anna
hoi! minä olen lämmin, ettän sain nähdä tulen.
heidän ilmoitta merkejä ja mitä tulema on.
8. Altät peljätkö ja älkät hämmästykö: En17. Mutta minä siitä jää, siitä tete hän ju-

janoroaisin päälle,

sen

'

sen

sen

sen

asuman

sanoman:

se

seas

sano

Siitäs

sen

>

sano:

Ee ese

malan,
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44. 45. Luk.
walan, epäjumalaxensa: sen eteen lange hän pungeille: olkat raketut,ja heidän aukions mipolmillensi», ja kumartele sitä, rukoile, ja sa- nä nostan ylös.
no: mapahda minua: sillä sinä olet minun ju27. Joka sywydellä sanon Tule kuiwari:
malani.
minä tahdon sinun mirtas kuimata.
18. Ei he tiedä, eikä ymmärrä mitan'; sil28. Joka sanon Korexelle: hän on minun
la he omat somaistut, niin että heidän silmäns paimeneni ", ja hänen pitä kaiken minun tahei näe mitan, ja heidän sydämens ei ättä mi- toni täyttämän Niin että Jerusalemille sanotan.
l. 45: 20.
tan ole rakettu ; ja Templille: ole perustettu.^
johdata
ei
1.
sydämeensä,
ei ole sii- "l.
-s 2 Aita K. 36: 22. Esr. 1: i.
19. Ia
he
nä yhtän toime, eli järte, että he sittetin ajattelisit: minä olen puolen polttanut tules, ja
45. Luku.
olen hiilillä typsendänyt leipiä, ja paistanut lii. Ofotetan lawiammalda Jumalan Ransan
haa ja syönyt: pidäistö minun nyt tekemän sen, pelastus Babelista Rorexcn kautta, joka on ekuin jäänyt on, kauhistuxexi? ja pidäistö mi- simaalaus Rristuxeen. n. Nuhdellan napisioi»
nun kumartaman tandoa?
ta ja lmvatan pakanain käandyMys: u> Ii:woima;
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:

:

*

:

,

tuhmalla, hänen
mimmattu sydämensä pettä hänen, ettei hän
Mida sieluansa pelasta, eitä ajattele: eikö petos ole minun oikiasi» tädesäni?
m. 21. Ajarrele näira latob ja Israel;
minä
silla sinä oler minun
len sinun walmistanut *, erms mmun palweliani olisir, Istael ala minua unohda.
20.

Hän ramitze itziänsa

*1.4;:,.

f

ja neuwo-listetan Rristuxen armo ia
tan kaikkia käändymaän hänen tpgönja.
I.
.HEßm woidellullens Korexelle,
jonga oikiaan käteen minä rupen: nunä
Miwutan pakanat hänen eteensä, ja päästän
Kuningasten miekat heidän suolildansi», että
owet awatan hänen eteensä, eikä uxia suljeta.

H>äin sano

Esr.

i: i.

Minä tahdon käydä sinun edelläs, jatel)dä koleet tasilisexi: Millä tahdon rikkoa waffi2.

22. Mina pyhin sinun pahar rekos pois
niinkuin pilwen, ja sinun fyndis niinkuin omet, ja särkeä mutateljet.
silmun*: käännä sinuas minun puoleeni, z. Ia annan sinulle salatut Mwamt ja kätketyt kallit kalut; ettäs vmmärräisit, minun
sillä minä sinun lunastm. f
*l. 43: 25.
Jer. 31: 341- les- 55: 7. olewan HERran Israelin Jumalan, jota si23. Iloittat te taiwat, sillä HERm itze sen nun nimeldäs kuhun.
teki: riemuitze sinä maa täällä alhalla, pauk4. Jakobin minun palweliani tähden, ja
ku kat te wuoret ihastlixella, metzä ja kaikki hä- Israelin minun »valittuni tähden: Ia minä
nen puuns; sillä HERm lunasti Jakobin, ja tutzuin sinun nimeldäs, ja nimitin sinun, koska et sinä minua wielä tundenut.
on Israelisi» kunniallinen.
lunastajas,
Näitä
sinun
24.
5. Minä olen HERm, ja ei yxikän muu:
HERra
joka sinun äitis kohdusta walmistanut on: mi- paitzi minua ei ole yhtäkän jumalata *. Minä
nä olen HERra, joka kaikki reen*, joka »varustin sinun, kuins et wielä minua tundenut,
l. 32: 39raiwar yxinäiiiwenyränf, ja lewiränmaan
5 Mos. 4:35.
les- 44:
ilman apulaisem.
6. Että sekä idästä ja lännestä ymmarrettäiP 5,,5: 3.
, Ps. 135: 6.
Jer. 32: 17. 5 Job. 9: «.
sin ettei ilman minum mitan ole: Minä olen
HERra, ia ei kengän muu.
Ps. 104: 2. les. 40: 22. l. 42: 5.
25. Jota noitain merkit tyhjäxi teen, ja tie7. Minä joka teen walkeuden *, ja luon pitäjät teen hulluxi: Jakob »vitsat ajan takape- menden f: Minä jota annan rauhan § ja luon
pahan **: Minä olen HERm, jota taitti närin, ja heidän Mitons teen hulludexi.
26. Mutta hän wahwista palwelians sanan, mät teen.
t Mos. 1: 3, 4.
5 M »04
ja täffyläistens neumons täyttä. Jota Jeru- K Ps. 147: 14. les. 26: ,2.
Wal. jv. 3: 3«.
ole asuwa; ja ludan KauAm. 3:6.
salemille
8. Te

sano

*

«-

*

.

*

-

"

sanon:
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45- 46. Lut.
lesaia.
8. Te taiwat tiukkukat ylhäldä, ja pillvet
19. En minä ole salaa puhunut, pimiäsä
sataton wanhurstauden jamaa awatton itzens paitasi» maan päällä, engä ole Jakobin siemejatandaton autuuden, wanhurstaus tastva- nelle sanonut: Etzität minua hukkaan: sillä miton myös: Minä HERra luon sen.
nä olen se HERm, joka manhurstaudesta pun. 9. Woi sitä jota riitele luojans kansi», hun, ja ilmoitan oikeutta.
loh. I8:'v.
sawiastia sawenwalajan kansi»*: Sanoneko
5 Mof. 30: 1».
sawenwalajalle:
teet?
et
20.
mitäs
Anna pakanain Sangarein heitäns koosinä ososawi
ta, ja tulla yhteen, jotta ei mitan tiedä', ja
ta tättäs sinun teosas.
Jer. 18: 6.
Roiw y: 20.
kandamat heidän epajumalans kannot, ja ru10. Woi sitä jota Isälle sano' mixis minun koilemat sitä jumalata kuin ei autta taida.
l. 44: i».
olet siittänyt? ja »vaimolle: mixis minun syn21. Ilmoittakat ja tulkat tänne, pitäkät
nytit? '
11. Näin sano HERra Israelin pyhä, ja neuwoa testenen, tuta näitä alusta kuulutti/
hänen tetiänsä: anotat minulda tulewaisia ja silloin on sen ilmoittanut*? Engö minä
merkkejä, neuwotat minun lapseni, ja minun HERm? ja ei ole ensingän lumalata paitzi
minua: hurskas Jumala ja wapahtaja, ci ole
kätteni työ minun tygöni.
tehnyt
ja
maan,
yxikän
12. Minä olen
luonut ihmipaitzi minua. *l. 4': 2,. l. 43: », 9.
owat
päälle:
jonga
kädet
Minä olen se
sen sen
22. Räändäkär «idän minun rygöni, nim
lewittänet taiwan, ja andanut kästyn kaikelle re auruaxi rulerca, kaikki maailman ärer;
muu.
sen joukolle. herättänyt
silla minä olen Jumala, ja ei kengän
ja
wannon
kantani,
Minä
olen
wanhursMinä
hänen
itze
minun
13.
23.
kcmdesa, ja minä teen kaikki hänen tiensä ta- suustani on wanhurstauden sana käypä ulos,
pitä wahwana pysymän: minulle pitä
saisexi: Hänen pitä mkendaman minun Kau- ja
pungim, ja päästämän minun fangini »valla l- talkki polmet kumartaman itzensä', ja kaikki
lens*, ei rahan eli lahjan tähden, sano HEN- kielet »vannoman.
Ron». 14: n.
Aika K. 36: 22.
ra Zebaoth.
les. 44: '8.
Phil. 2: y, 10.
14. Näin sanoHEßra: Egyptiläisten saan24. Ia sanoman: HGRrasa on minulla
do, ja Etiopialaisten kauppa, ja.se suuri Se- wanhurstaus ja wäkcwys: Senkaltaiset
ban Kansi», pitä itzens andaman Dm, alas, tulemat hänen tygöns, mutta kaikki jotka seija oleman sinun omas: heidän pitä noudatta- somat, hcuidä mastan ne häpiään tulemat.
man sinua, jaltapuisa pita heidän käluuän:
l. 41: 11.
ja pitä langeman maahan sinun etees, rukoileSillä
25.
HERrasi» kaikki Israelin siemen
man sinua, sillä Jumala on sinun tykönäs/ wanhurstautetan, ja saawat itziäns hänestä
*

:

*

*

'

sen

*

"

2

,

ja ei ole yhtän muuta

lumalata.

m. 15. Totisesti sinä olet salattu Jumalq,

wapahtaja.
sinä Jumala Israelin
epäjumalain

terffata.

46. Luku.

i. Osotetan eroitus epäjumalain, ja sen to«
16. Mutta
tetiät täyty kaikki
häpiäsa ja häwäistyxesä pysyä, ja yxi loisens tisen Jumalan »välillä, n. Neuwotan ludan
Ransaa Babelisi», muistamaan jaajattelemaan
kansa hälväistynä mennä pois.
Jumalan hywiä töitä.
, 17. Mutta Israel lunastetamHEßmn kautkallistu kolvin, Nebo on pudonnut,
ta ijantaikkisella lunastuxella; eitä tule häpiään I.
heidän epajumalans oivat joutunet eeli pilkkaan kostan ijankaikkisesti.
18. Sillä näin sano HERm joka taiwan läindein ja juhtain päälle; eitä he wäsymät teiluonut on, se Jumala joka maan on walmis- dän kuormianne kandaisans.
2. Ia ne notkistumat ja kallistumat kaikki
tanut, ja on sen tehnyt ja wahwistanut sen:
tyyni,
ja ei taida kanda pois kuormaa; maan
Ia ei nun sitä tehnyt, että se olis tyhjänä olWups
pitä käymän fangiudesa.
lut, waan »valmisti sen että siinä asumisin: heidän
e
2
kengän
ja
muu.
Eeee
Mmä olen HENra, ei
I. Kuul<

46.
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3- Kuultat minua te Jakobin huonesta, ja
kaikki tähtet Israelin huonesta, jotka kohdusa
kannetan ja äitisänne oletta.
4. Minä, Minä mhdon teitä ta»»da haman
»vanhuteen, ja siihenasti kuin harmaxi tuletta:
Minä
teen, minä nostan, kannan ja pe-

47. Luk.

belin tytär: istu maahan, sillä ei ole yhtän istuinda enä, sinä Kaldean tytär; sillä ei sinua
pidä «nä kutzuttaman ihanaisexi ja iloisexi.

'1.26:5.
Ota mylly ja jauha jauhoja:päästä hiustes palmikot *, riisu tengäs, paljasta sääres,
sen
1.,: ,7.
mene mirran ylitzen.
lastan.
kenengä
ja
minun,
Kenecngä
häpys
ilmoitetuxi, ja sinun
5.
te mertatte
3. Että sinun
nähdyxi
ja
teettä
minun?
kenen
rietmudes
*;
mlis Minä kostan, ja ei
merraxi te
kaltaistxi te
minua mittatte, jongakalmitten minä olism? yxikän ihminen pidä rutouxellans minua siitä
2.

'

estämän.
Nah. 3:5.
6. He pudistamat kuldaa säkistä, ja hopian
4. (Tämän teke) meidän pelastajamme,
painolla punnitzemat: ja hopiasepän paltta- HENra Zebaoth on hänen nimens, Israelin
mat*, että hän jumalan tekis, jonga eteen he Pyhä.
polmillensa langcmat ja sitä kumartamat.
5. Isw alallas, mene pimeyteen sinä Kalderein tytär; sillä ei sinua enä pidä kutzuttaman
*l. 40: ,y.
».41:7.
1.44:9.
7. He nostamat sen hartioillensa, ja kanda- maldatundain Drötingixi.
11. 6. Sillä koffa minä olin »vihainen minun
wat sitä, ja panemat sen siallensa, siinä se
joku
ja
ei liiku siastansa. Los
seiso,
händä Kansani päälle, ja turmelin minun perindöni,
ja
ei
auta
minä heidän sinun kätees: mutta et
huuta niin ei hän masta:
händä tus- hyljäisin
tehnyt
26.
25)
15,
Bar»
6:
sinä
kastansa.
heille laupiutta; ja manhoille teit
11. 8. Muistakat tätä, ja olkat wahwat: te sinä sinun itees peräti rastaxi.
Zak. 1: 15.
ajattelit:'minä
ijanolen
Drötingi*
wäärinrekiar menyar jydamiinne.
7. Ia
päiwään
kuin
owat
kaikkisesti:
et
»vielä
wanhasta
ole
endisiä
sinä
tähän
asti
9. Muistakat
ollet: sillä minä olen Jumala ja ei ole muuta sitä johdattanut sydämees, eli ajatellut kuinga
lumalata, eikä minun »vertaistani ole. l. 45:5. heille »viimein on tapahtuma.
Ilm. K ,8: 7.
10. Joka edellä ennustan, mitä edespäin tu8. Niin kuule nyt tätä, sinä joka elät hetulema on, ja ennenkuin se tapahtu, sanon mi- mas, ja istut niin surutöin, ja sanot sydämenä. Minun aiwoituxeni pysywät*, ja minä säs: minä olen, ja ei yxikän muu: en minä
teen kaikki mieleni perään.
lestexi eli hedelmättömäxi tule.
Ps. 33:
l.

40: 18,

'

25.

'

'

«.

San. l. 19:

21.

11. Minä kuhun linnun idästä, ja kaukaiselda maalda miehen, joka minun aiwoituxeni teke: minä olen sen puhunut, minä tahdon myös
sen tuoda: minä olen sen aikoinut, ja tahdon

myös

sen tehdä.

Kuultat minua te ylpiät sydämet: te tuin
oletta kaukana manhurstaudesta:
12.

13. Minä olen minun manhurstaudeni andaole kaukana, ja ei minun
nut lähestyä, ei

se

autuudeni miimy: sillä minä annan autuuden
Zionisa, ja minun kunnian Israelisi».

47. Luku.

Uhatan Babelille wälttämatöin perikato,
n, L.uetellan syyt siehen.
I. Hsstu alas ', ja istu tomuun sinä neitzy Ba1.

Molemmat nämät* pitä sinun ätildä
kohtaman yhtenä päiwänä, ettäs tulet hedelmättömHxi ja lestexi: Ia ne pitä sinuun täydellisesti sattuman, sinun monen tvelhos tähden,
ja sinun noitais tähden, joista suuri osa on sinun tykönäs.
*l. 51:19.
io. Sillä sinä olet luottanut itzes sinun pahutees, kostas ajattelit: ei minua nähdä. Sinun taitos ja tietos on sinun kukistanut, ettäs
sanot sydämesäs: minäpä olen, ja ei yxikän
muu.
il. Sentähden pitä onnettomuden tuleman
sinun päälles, niin ettei sinun pidä tietämän
kosta tule, ja sinun wastoinkäymises pitä
langeman siimn päälles. jota ei sinun v,idä taitaman somitta; sillä hämitys pitä akista mlsleman sinun päälles, jom et sinä edellä nedä.
9.

se

i2.

Käys

i2.
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lesaia.
47- 48. Lus.
Käys nyt edes sinun welhois kansa, ja andanut sinun kuulla uusia ja salaisia, joita ct

seasa sinä sinä tiennyt. nyt
on se luotu, ja ei siihen aiitziäs nuorudestas maimannut jos sinä 7. Mutta
ja
autta
itziäs,
jos
sinä taidaisit wah- kaan, et sinä olet kuullut päimääkän ennen
laivaisit
ettei sinun pidäis.sanoman: Katzo, sen minä
wista itziäs.
wäsyrisä
monen
hywin
olet
koettelemuxes
tiesin:
13. Sinä
nyt edes, ja auttakon sinua
8. Sillä et sinä sitä kuullut, M sitä tien,
tähden. Tulkan
ne tanvan juoxun tietäjät, ja tähtein kurkiste- nyt, ja sinun korwas ei ollut siihen aikaan asinun monen noitas kansa,
olet

joiden

:

;

liat, jotka Kuukautten jälken lukewat, mitä
sinulle pitä tapahtuman.
14. Katzo, he omat niinkuin korret, jotka
tuli poltta, ei he taida pelasta hengens liekistä;
joku
sillä ei pidä yhtän hiilistö oleman, josatykölämmitellä,
jonga
taidais itzens
eli tulda
nä istutaisin.
15. Juuri niin owat ne sinulle, joiden alla
sinä sinus waiwannut olet sinun kauvpamiehes
sinun nuorudestas, pitä jokaitzen käymän sinne
ja tänne, ja sinulla ei ole yhtän auttajata.

wattu

sen kaylön, joka olet nimitetty rikkojari sinun

sillä minä kyllä tiesin sinun peräti

tzoman
äitis kohdusta.

n. 9. Minun nimeni tähden olen minä pitkämielinen, ja minun ylistyxeni tähden tahdon
minä säästä sinua ; ettes tulisi häwitetyxi.
10. Katzo, minä tahdon koetella sinua, mutta ei niinkuin hopiata; waan minä teen sinun
walituxi murhen pätzisä.
11. Minun tähteni, tosin minun tähteni tahdon minä tehdä, etten minä hämäistyxi tulisi ; sill. 4»'- «.
lä en minä anna kunniatani
12. Kuule minua Jakob, ja sinä minun ku48. Luku.
tzuttuni Israel: Minä olen, minä olen ensim1. HVRra walitta Indalaisten ulkokullaisul. 41: 4.
l. 44: 6.
den, epäuskon ja uppinistauden yliye. v. L.upa mäinen ja »viimeinen.
kuitengin heille liewityxen oman nimensä tähden,
Ilm K. 1:8, 17. l. 21: s. 1.22:13.
m. wahwista sanansa Babelista: »varoitta pitä13. Minun käteni on myös perustanut maan,
mään käskyjänsä, ja lähtemään Babelista.
ja minun oikia käteni on kämmenellä mitannut
I. Kuulkat tätä te Jakobin huonesta, te kuin taiman ": mitä minä kutzun, se on kohta mal"V kutzutan Israelin nimellä, ja oletta kul- Mis. f
Ebr. i: 10.
Ps. 3!: >
m. 14. Kootkat teitänne kaikki ja kuulkat,
kenet ludan »vedestä te jotka wannotteHEßran nimeen, ja muistatte Israelin Jumalan, kuka on heidän seasans näitä ilmoittanut '?
ci kuitengan totudesa eikä manhurffaudesa.
rakasta händä, sentähden on hän o<
2. Sillä he nimittämät itzens pyhästä Kausottama tahtons Babelisa, ja hänen käsiwarpungista, ja luottamat heitäns Israelin Ju- tens Kaldereisä.
2;.
l. 41:
malaan ; jonga nimi on HERra Zebaoth.
15. Minä, minä olen sen sanonut: Minä
3. Minä olen ennen ilmoittanut tulemaisia, olen hänen kutzunut: ja hänen johdattanut, ja
minun suustani on se lähtenyt, ja minä olen hänen tiensä menesty hänelle.
,6. Tulkat tänne minun tygöni, ja kuulkat
andanut sitä kuulla; ja teen sen myös äkistä,
etta se tule.
tätä: En minä ole ennen salaa puhunut sii4. Sillä minä tiedän sinun komaxi"; ja si- tä ajasta kuin se oli puhuttu, olin minä siellä:
nun nistas on rautasuoni, ja sinun otzas ou ja
laherri minun HERra, HERrck, js
2 Mos. 32: 9.
1. 33: 5lvastesta.
l. 45' 19.
hänen Henkensä.
5. Minä olen sen ilmoittanut ennen, ja olen
loh. 8:25, 2<.
1.18:2».
i7. Niin
sinun andanut kuulla, ennenkuin se tuiikan ;
HGRra sinun pelafiaiach
ettes sanoisi minun epäjumalani sen teke, ja Israelin PM: Minä olen sinun HERminun kuwani ja epäjumalani on sen kästenyt. ras lumalas, joka sinulle operan mikH
6. Kaikki nämät sinä kuulit ja näit, ia et tarpeUinett on, ja johdatan sinun
tietäköte ole sitä ilmoittanet; sillä minä olen edellä ras
'-^~
,8. O
Eec e e 3
*

:

'

»«»

*

sano

'

,

:

*
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,8. O jostasinapidäisir minun käskyistäni waarin *! niin sinun rauhas olis niin,
kuin wirm, ja wanhurstaudes niinkuin
meren aaldo.
5 Mof. 32: 29.
Ps. 81: 14.
19» Ia sinun siemenes olis niinkuin lända, jakohtus hedelmä niinkuin hänen sojoiden nime ei pidäis hawirerrameronsa;
man eli pyhirrätnän pois minun edestäni.
20. Lähtekätßabelista*, paetkat Kalderein
anella, ilmoittatat jakuuluttatyköä
kat tätä, wietät se aina mailman ariin; ja sanotat: HENra on pelastanut palweliansa Jakobin. *l. 52:11. Icr. 50: z. l. 51: s, 45.
'

ja minun

48. 49. Luk.

Jumalani on minnn wätewydeni.

Ia hän sanoi: wähä se on, erräs oler
minun palweliani, korjamasa Jakobin st»,
kutundia, ja momasa jällens Istaelin ha,
jorerruja: mutta minä panin sinun myös
pakanain walkeudexi *, olemaan minun
6.

aurudeni haman mailman äriin.
Luk. 1: 79. l. 2: 32. Ap. T. ,3: 47.
puku
7. Niin
HERm Israelin lunastaja,
hänen pyhänsä, ylöntatzotuille sieluille, sille
Kansalle josta me kauhistumme, sille palmelialle joka tuimain Herrain alla on. Kuningasten
pitä näkemän ja
päämiesten pitä
rukoileman HERmn tähden, jota ustollinen
Ilm.K. i«: 4.
2i. Ei heitä jano waiwannut, kosta hän johon, Israelin Pyhän tähden jota sinun walindatti heitä korwesa, hän andoi heille muom nut on.
mettä kalliosta: hän haltais kallion, ja siitä 8. Näin
HERm: Minä olin sinun
muoti mesi.
Mof. 17: 6.
4 Mos. 20: 11. rukouxes otollisilla ajalla tuulltw, ja olen
22. Mutta jumalattomalla,
HERra, auruden päiwänä sinua aurranuc': Ia olen warjellur sinua, ja liiroxi Kansain si«i ole rauhaa,
l.57:»l.
kaan olen sinun saäränyr, korjamaan maata, ja haaskatulta perimisiä omistamaan.
49. Luku.
'l. 42: 6.

nouseman:

sano

,

sano

Erinomainen opetus Rristuren lähettämisestä, wwasta ja menestyrestä. 11. Se epäilyxcstä
1.

iwalittawainenSellrakundalobdutetanlumalan
svosiolla, pakanain kuyumisella, ja holhomi-

Hn lupauxella.
1. Kuulkat nlinua

te luodot, ja te kaukaiset
ottakat
»vaari HERra on miKansat
nun äitin kohdusta kutzunut: Hän muisti minun nimeni, kosta mina wielä äitini kohdusa
-otin.
Match. 1 :20, 21. Luk. 1:31. l. 2: 21.
:

*

suuni niinkuin terämän
Ia teki minun
marjolla hän minua peitti*:
»Ia pani minun kiildHwäxi nuolexi, pisti minun
wiinehensä.
les. 51: 16.
palweolet
minulle:
minun
sinä
sanoi
Ia
3.
2.

Wiekan: kätens

'

2 Kor.

6:

~

9. Sanomaan sanailuille: mengät ulos, ja
jotta pimiäs owat: tulkat edes; että he teiden
ohesi» heitäns elätäisit, ja saisit joka kukkulalla elatuxensa.
ie). Ei heidän pidä isoman eikä janoman,
ei helle eikä auringo pidä heitä polttaman: sillä heidän armahtajans johdatta heitä, ja wie
heitä »vesilähteille, l. 35: 7. Ilm. K. 7:17.
11. Ia minä panen kaikki »vuoreni tiexi; ja
minun polkuni pitä torotettaman.
12. Katzo, nämät tulewat kaukaa; ja tatzo, nämät pohjan puolesta, nämät etelän
puolesta, ja muut Sintmin maalda.
iz. Iloitkat te taiwat, riemuitze sinä maa,
kiittäkät te »vuoret ihastuxella; sillä HERm
on Kansaansa lohduttanut, ja on radollisians

liani: Israel sinusa, minä kunnioitetan.
4. Mutta minä sanom.-chukkacm ininä työl. 44: 23.
itä win, turhaan ja tyhjään minä tasa kulutin mmahtanul.
il. 14. Mutta Zion sano: HERra hyljäis
wäkeni: kuitengin on minun asiani HERran
kansa, ja minun työni on minun Jumalani minun, HERra unhohti minun.
15. Unohmko waimo lapsukaisinsä, min
joka
nyt
loi
sano
minun errei hän armahda kohtuus poikaa? ja
HERra
5. Ia
palauttapalmeliaxi,
äitin
kohdusta
waiwa han unhohdais, niin en minä kuichänellens
jaan-Jakobin hänelle, ettei Israel hukkuis: tengan sinua unhohda.
Seutähden olen mina kaunis HERran edes. 16. «Kayo, käsiini «les» minä sinun pyäl'^

,

danyr:

49- 50.

lesaia.

Luk.

775

danyr: sinun muuris owat alati minun silmäini

man omasta »verestänsä, niinkuin makiastg
miinasta: ja kaikki liha pitä tietämän, että
17. Sinun mkendajas riendäwät; »nutta si- minä olen HERra, sinun auttajas, ja sinun
nun tutistajas ja häwittäiäs pitä pakeneman lunastajas, Jakobin wäkewä.
sinusta pois.
18. Nosta silmäs ymbärins, jakatzo, kaik50. Luku.

edesä.

.

.

ki nämät kootut tulemat sinun tygös *: Niin
MeiZias osotta, ettei hän waan ludalaiset
totta kuin niinä elän, sanoHEßra, sinun pitä
olit sw, etta he hyljättin. v. Rohwaise
kaikilla näillä niinkuin kaumstuxella itzes puet- iye
iyiäns
kärsimisesänsa Isäns awulla, ja omalla
lamcm: ja sinä käärit ns ymbärilles niinkuin wiattomudellansa.
ili. kohdutta käändywäisiä,
l 60: 4.
morsian:
ja uhka käändymättömiä.
19. Sillä sinun antia, häwitetty ja turmelsano
HERm: kusa on teidän äitintu maas pitä silloin ahdas oleman asuaxes, I.
erokirja',
jolla minä olen hänen hylne
patenekosta sinun matelias sinusta tauwas
jännyt?
kuta
on
eli
minun kortomhani tanwat.
daja, jolle minä teidän olen myynyt? tatzo, te
20. Niin että sinun hedelmättömydes lapteidän syndeinne tähden myydyt, ja teiset pitä «Mä sinun korwiis sanoman: ahdas oletta
on minulla sia, istu puolees, että minäkin a- dän äitinne on teidän ritostenne tähden hyljät».

,

'

Wäin

suisin sinun tykönäs.

Mutta sinä olet sanoma sydämesäs: tuta nämät minulle synnytti? sillä minä olen hedelmätöin, yxinäinen, poisajettuja ulossyösty. Kuta nämät on minulle tasivattanut?
taho, minä olin yxinäns jätetty, kusi» nämät
silloin olit?
22. Näin sano HERra HERra: katzo,
Minä nostan käteni pakanain puoleen, ja minun lippuni korotan Kansain puoleen. Niin
he tuomat edes helmasans sinun poikias, ja
21.

sinun tyttäritäs hartioilla tannetan.
2Z. Ia Runinrtat pirä oleman sinun holhojas, ja heidän DrörinFinsä sinun imcrräjäo
Heidän pitä langeman tasmoillens
maahan sinun edesäs, ja nuolesteleman sinun
jaltais tomua f. Silloin sinä tiedät, että minä olen HERra, ja errei kengän tule hä-

piään, joka minua toiwo.

§

'l.

6»: ,6.

-1P5.72:9. §Ps-25:3.
saalis mätemäldä pois*? taitako joku päästä hurffan fangit?
Lnk. n:,,.
Sillä
näin
sano
nyt
25.
HERra: pitä fan24. Otetango

*

git mäkemäldä otettaman pois, ja tuimain
saalis, irmlle pääsemän: Ia minä tahdon riidellä sinun riitameljeis kansa, jamarjella sinun

lapsias.

ty.

*

5

Mos. 24:

1.

Mixi minä tulin, ja ei ollut siellä tetän?
Minä huusin, ja ei yxikän »vastannut? ongo
minun käteni niin peräti lyhendynyt*, ettei hän
2.

»voi pelasta ? ja eikö minulla ole »voimaa wapahta? Katzo!, nuhtelemisellani teen minä weren kuiwaxi f, ja teen wirmt§ korweri, niin
että talat haisewat meden puuttumisen tähden,
ja kuolemat janosta.
4 Mof. n: 23.
'

les. 55: I. -x 2 Mof. n: 21. § Jos. 3: 15, 16.
3. Minä puetan taiwan pimeydellä; ja teen
hänen peittensä nimtuin säkin.
11. 4. HERra, HERra andoi minulle
oppenen kielen *, mimxeni puhua wäjyneille ajallans f: Hän heratta minua jota amu,
hm heratta minulle korwan kuulemaan niin-,
tuin opetus lapsen.
Match 7: 25.
Mark. 1: 22. luk. 4: 32. f les. 52 57.
5. HERm, HERra awais minuUe korwan
ja en ole mina tottelematoin s; engä mene takaperin.
Ps. 4« -7. Ebr. 1°: 5
-f loh. 14: 31. Phil. 2:8.
6. Minä annoin selkäni niille jotka minua piexir, ja poskeni niille jorka minua repelir? En min» kaändynyr kaswojani pois
hawäistyxistä ja lyljesta.
Match. 26: 67.
'

*

*

l. 27: 30.

Mark. 14: 65.

l. 15:

,9.

Ia minä annan sinun häwittäjäs syödä ?. Ia HERm, HERm minua autta, sen-heidän omaa lihaansa, ja heidän pitä luopu- tähden en minä tule häpiään: Sentähden panm
26.

776

Propheta

50. 51.

Luk.

niinkuin limpsiön, sillä minä tamat minua", ja

nm minä kastooni
tiedän etten minä tule häpiään.
8. Se on läsnä joka minun manhurstautta*,
kuka tahto riidellä minun kansani ? seisokam
ynnä,, kellä on oikeus minua mastan? se tulNom. 8: 3;.
kon tänne minun tygöni.
9. Katzo, HERra, HERra autta minua,
kuka tahto minua kadotta? Katzo. ne kaikki
wanhenewat niinkuin waate, kott syölvät heidän.
Ps. i«: 27. les. 5:8.
iv. ic>. Kuka on teidän seasanne joka pelkä
HERraa, joka hänen palwelians ändä kuuldet'e? joka pimeydesä waelda, ja ei näe »valkeutta, se toiwokan HERran nimen päälle, ja
luottakan itzens Jumalansa päälle.
ii. Katzo, te kaikki jotka tulen sytytätte,jotka oletta liekillä hangitut, waeldakat teidän
tulenna walkeudesa, ja siillä liekisä jonga te sytytitte. Se tapahtu teille minun kädestäni:
kiwusa täyty teidän lewätä.
'

wartioitzewat minun käsi«1.42:4.
6. Nostakat teidän silmänne taimaseen, ja
katzokat ales maan päälle sillä rairoas on
karowa niinkuin sawu, ja maa xvanhene
niinkuin waare niin myös sin asurvaiser
kuolewar: Murra minun aurudeni pysy
warttani.

:

ijankaikkisisil, ja minun wanhurstaudeni
ei ole puurruxva. k
Ps.
27.
-f Luf. 21: 33.
7. Kuulkat minua te jotka »vanhurskauden
tunnetta. Kansa, jonga sydämesä minun Lakini on *: Alkät mapisto kosta he teitä pilkkawat. -s
Ps. 37: 31. -l Matth. 11, 12.
8. Sillä Koin pitä heitä syömän niinkuin
tvaattetta*, ja madot pitä heidän syömän
niinkuin »villaisia; mutta minun »vanhurstaudeni pysy ijankaikkisesti, jaminun autudeni
gusta sukuhun.
1.50: 9.
11. 9. Ylös, ylös, pue päälles mäkemyttä,
sinä HERran käsimarsi, ylös, niinkuin muinen
»vanhaan aikaan. Etkös se ole, joka löit
51. Luku.
ylpiän, ja haamoitit Lohikärmen?
1. Jumalisia neuwotan odottamaan HVRraa.
2 Mos. 14: 27, 28.
l. 15: 7, 10.
n. He ikawöiyemät awu«» perään, ja saawat siv
joka
ole,
10.
Etkös
meren,
se
sen suuren syta lohdullisen lupauren.
wän wcden kuuvaisit'? loka sywän meren tie1. Kuulkat' minua te jotka wanhurstautta nou- xi teit, etta lunastetut kärnit sitä myöden.
'

«,:

'

:

'

su-

datatte, te jotka HERraa etzitte: Ka2 Mos. 14: 22, 29.
les. 43: 16.
ja
oletta,
josta
kalliota
te
lohwaistut
11.
sitä
tzokat
Niin HERran lunastetut palajaxvar,
josta
kaiwoa
te
oletta.
kaiwetut
ja
rulewar
Zioniin riemulla, ja ijankaikkisitä2.
Katzokat Abrahamia teidän Isäänne, ja nen ilo on heidän päänsä päällä olexva» ISaaraa joka teidän synnytti ; sillä minä ku- lon ja riemun he kasirrawät: murhe ja
kosta hän oli wielä yxinäinen, siu- huokaus pake,»e heitä.
1. 35: I°.
tzuin* hanen
ja
16:
22.
20,
naisin mansin hanen. *.iMos.i2.- 1.
loh.
»!>

'

3. Sillä HERra lohdutta Zionia, häl» lohdutta kaiken hänen aukiudensa, ja teke hänen
aukiudens niinkuin Edenin, ja hanen erämaanniinkuin HERran krydinman : että siellä
löytän ilo jariemu, kiitos jameisun äni.
4. Ottakat minusta maari minun Kansani,
ja kuulkat minua minun, sukukundani; Mä
minulda on laki käypä ulos*, ja mina pay«n »ninun oikeudeni kansoille walkeu-

sa

de.ri->

~

l.,l: 3.

5. Minun wanht»rstaudeni on läsnä, minun autudeni käy ulos,ja minun kasiwar«m on Ranloja duomiyepa. Luodot odot-

12. Minä, minä olen teidän lohduttajanne:
kukasta siis sinä olet, ettäs kuolewaista ihmistä

pelkät'? ja ihmisten lapsia, jotka kuluteta»

niinkuin heinä? f
1° les. 40:

Match. 10: 23.
Pet. 1: 24.
13. Ia unohdat HERran, joka sinun tehnyt
on, jokatailvat lemittä, jamaan perusta? Mutta sina pelkät alati yli paiwää waiwajan jnlmutta, kosta hän rupe hukuttamaan. Ia ku'

6.

i

hunga jäi waiwajan julmus?

Job. y

8.
Ps. i°4 2. les. 40:2».
risndämäänja juoKosta
waadittin
hän
14.
'

:

:

xemaan ymbärins että hän pääsiäis, ettei
,

he

777
lesaia.
51. 52. L«f.
*, eitä heidän leipäns päälles, kaunista sinuas jalosti sinä pyhä Kauhe kuolis kadotuxeen
'2 Mof. ,2: 30, 33.
pungi Jerusalem; Sillä ei tästedes yxikan ympuutMiS?
15. Sillä minä olen HERra sinun luma- bärileittamatoin eitä saastainen pidä sinusa
las, jota!meren liikutan, että sen aallot pau- hallitzeman.
2. Pudista itzes tomusta, nouse ja istu Jehawat hänen nimens on HERm Zebaoth.
26:
12.
Icr. 31:35.
rusalem: Päästä sinuas kahleista, sinä sanailJob.
i6. Minä panen sanani sinun suuhus', ja tu Zionin tytär.
Sillä näin sano HERra: te oletta tyhpeitän sinun minun käteni marjolla f: että miperustaisin,
jään
ja
ja
maan
istumisin,
mydyt; ja ilman mhata te lunastetan.
taiwan
nä
olet
minun
iPet. i: 18.
sinä
Kansani.
sanoisin Zionille:
Sillä
niin
sano HERm,Egyptiin
5 Mof. i«: n.
-Z-les. 49:2.
4.
HERm mijota
*, olenun
meni
alas
hem,
ensin
Hera,
Jerusalem',
nouse
Kansani
17.
joit HERmn kädestä hänen »vihansa kalkin, maan siellä miemsna: ja Assurf on heille wäsen tombastus kalkin rahgan olet sinä juonut, kiwaldaa tehnyt ilman syytä.
':

*

»

ja ulos särpänyt.
18. Ei kengän

'

hänen

l. 52:

pojistans, jotta

1

hän

oli synnyttänyt, händä holhonnut; eitä kengän kaikista hänen lapsistansa, jotka hän oli
tastvattanut, hänen käteensä rumennut.
19. Nämät taxi sinua kohtaisit, tuta sinua armahti' hämitys, wahingo, nälkä ja
miekka: millasta minä sinua lohdutan?
*

l. 47: 9>
Sinun lapses olit pindunet*, ja mataisit kaikisa tatuijen päisä. nintuin paulalla sidottu metzähärtä; täynäns HERran mihaa,
"

20.

lumalas rangaistusta.
Wal. iv. 2: 11.
21. Sentähden tuule nyt tätä sinä mdollinen, ja sinä juopunut ilman munata.
22. Näin sano HERm sinun HERras, ja
sinun lumalas, jotaKansans edestä soti. Katzo, minä otan tombastus kalkin' sinun tädestäs, ja minun mihani kalkin rahgan: ei sinun
sitä pidä sillen juoman.
Zak.«: 2.
ja sinun

*

'

-s 2 Kun. n: 13.
Mos. 46: s.
5. Waan mitä nyt minulle tämän edestä
tehdän? sano HERra: sillä minun Kansani
ilman syytä wiedän pois; että ne jotta heitä
hallitzewat, saattamat heidän itkemään, sano
HERra: Ia minun nimeni piltatan päimä
päiwäldä.
Hes. 36: 20, 21. Rom. 2: »4.
6. Sentähden pitä minun Kansani sinä päiwänä minun nimeni tundeman, että minä itze
olen se jota puhun, tatzo, minä se olen.
11. 7. O kuinga suloisir owar Ewanzteliumin säarnajain jalar wuorilla, jorka
'

i.

rauhaa julistawar, jorka hywaa starnawar *, auruden ilmoirmwar lorta Zionille sillnowar sinun lumalas on Runin:

:

NolN.ic>: 15.
gas.
Nah. 1: 15.
wartias
8. Sinun
huutamat kortiasti ja iloiynnä;
sillä se nähdän ilmeisesti kosta
tzewat
HERra käändäjaZionin.
riemuittat ynnä te lemsale9. Iloittat
min autiat; sillä HERm on Kansaans loh'

23. Waan minä panen sen sinun mateliais duttanut, ja Jerusalemin päästänyt.
io. HERra on ilmoittanut pyhän käsimarkäteen, jotka sanoit sinun sielulles: kumarra
sinus, että me tömisimme sinun ylitzes: ja pa- tensa kaikkein pakanain silmäin edesä; niin että
ne sinun selkäs maahan, että niinkuin katua taitti mailman äret näkemät meidän Jumamyöden sen ylitze mennäisin.
lamme autuden.
Luk. 3: 6.
Ps. 9«:
m. 11. Paetkat, paetkat, lähtetät sieldä,
ja älkät mihingän saastaiseen sattuko: mengät
52. Luku.
l. Fionia wakuutetan «vielä pelastuxesta. n ulos heidän tytöäns', puhdistatat teitänne,
il.uwatan hänelle suloiset opettajat, m lvaroi» te jotta HERran kalua kannatte.
».

karttamaan, Rristu,
'2 5tv16:17.
Ilm. K. ,8:4.
xen johd<w»xen alla.
12. Sillä ei teidän pidä lähtemän nopiasti',
nouse Zlon, pue sinun wäkewytes eli »vaeldaman pakenemisella; sillä HERm on

tetan maailman pahutta

Fffff

lähte-

Propheta
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lähtemä teidän edellänne f, ja Israelin Juma-

52. 53- 54.

me paran».

Rom.

4: »5>
2: 24.

'

Luk.

Kor. 15: 3

'

,3.
la on totowa teitä.
2 Mos.
1 Pet.
6. Me maelsimma kaikki exyxisä niinkuin
-f »Mos. 13: 2i.
13. Rayo, minun palweliani «ke roi, lambat': itzetutin meistä poitteis omalle tielMutta HERm heitti kaikki meidän
mellisisti: hän kororemn, ylös nostemn, ja lensä;
määrydemme
sangen
tule
loh. 3: 14.
hänen päällens.
korkiaxi.
'

«:

1 Pet.,: 25.
2.
Zak.
hämmästy,
ja maimattin, niin
rangaistin
että
ylitzes
hän
moni sinun
14. Niin
7. Kosta
*: Niinkuin
ei
rymembi
on
muita
ihmiamannut
hän
että hänen muotons
siiumns
karitza f
jota
jota
ja
niinkuin
lammas
*, ja hänen hahmonsa huonombi tuin ihwiedän,
teumxi
siä
»vaikene;
22:
niin
ei
myös
5,:
7.
teritziäns
edesä
hän
suules.
misten lasten.
Ps.
Matth. 26: 63.
15. Mutta niin on hän monda patanata pris- tans awannut.
I. 27: 14.
kotMlva, että myös Kuningasten täyty suunsa
z
loh. 1 29. Ap. T. 8: 32.
hänen edesäns tukita; sillä joille ei mitan ha, 8. Mutta hän on otettu pois ahdistuxesta ja
nesta ilmoitettu ollut, nekin hänen ilolla näke- duomiosta, tuta taita sanoa hänen elämans
wät, ja jota ei he kuulltt ole, sen ymmärtä- pituden? sillä hän on siwalttu pois eläwitttn
mät.
maalda *, kosta hän minun Kansani pahain
1.65:1. Ron». 15: 21.
Ap. T. 8: 3?.
tekoin tähden rangaistin.

Ap. T.

2:

'

33.

,<,:

'

».

'

:

53< Luku.

Sangen lohdullinen Saarna Rristuxen alendamisen ja ylöndämisen tilasta; josa hänen ansionsa ja lunastuxensa hyödytys waikuttawaisilla sanoilla ulos malatan.
*? jakenelle
I.
usto meidän

saarnamme
AutaHERran täsimarsi
ilmoitemn?

">

loh. ,2:38. Rom. 10: 16.
2. Sillä hän nouse ylös hänen edesäns niinkuin meia *, ja niinkuin juuri tuimasta maasta: ei hänellä ole muotoa s, eitä kauneutta:
me näimme hänen, maan ei ollut hänellä sitä
muotoa kuin meille olis kelmannut.
*

Häl»

*l.

i,:

1.

-j- l. 52: ,4.

oli taittein ylöntatzottapa, ja kaik3.
kein halivin, kipua ja sairautta täynäns: Hän
oli niin ylönkatzottu, ettei kengän kehdannut
päällens, sentähden en me händä
katzoa hänen
minäkän pitänet. Ps. 22: 7, 8. Mark. 9: 12.
4. Totisesti hän kandoi meidän sairaudemme, ja meidän kipumme hän sälytti
päällensä *; murra me pidimme hänenlumalalda rangaistunna, piestynä ja wai-

warruna.

'

Matth. 8:

17.

8. Hänen haumnS aiwoittin jumalattomain
sekaan; rittan tygö tuli hän tuitengin kuoltuansa. Ei hän kellengän wääryttä tehnyt,
eikä petosta ollut hänen
1 Pct. 2: 21.
1 loh. 3:5.
10. Mutta HERm tahdoi hänen niin piestä sairaudella: kosta hän on hengensä wikauhrixi andanut, niin hän
nähdä siemenen,
ja elä
ja HERran aimvitus on hänen kädesäns menestywä.
11. Että hänen sieluns on työtä tehnyt, saa
hän ilonsa nähdä, ja tule mwituxi. Tundemisens kautta minun wanhurstas palweliani
monda wanhurstautta; sillä hän kanda heidän
syndinsa.
12. Sentähden annan minä hänelle osan monesi», ja hänen pitä wätewitten kansa saalista
jakaman; sentähden että hän andoi hengensä
kuolemaan, ja oli pahantekläin sekaan luettu*
Hän kandoi monen synnit, ja rukoili pahantetiäin edestä, f
Matt. ,5: 28. kul.
37.
l. 23: 33.
1- luk. 23: 34.

suusans.
saa

'

.

*

«:

<

54.

Tukn.

Rristus lohdutta Seurakundaansa.
5. Waan han on haawouettu meidän
Että
pahain «koimme tähden, ja meidän syn- hän sen tahto enändä ja lewittä.
Raunista
deimme tähden on hän hosmru: Rangais- ja suojella.
tus on hänen päällens, että meillä rauha 1. offiemuitze sinä hedelmätöin, joka et synnytä: iloitze riemulla, ja ihastu sinä joka
olis, ja hanen haawainsa kaurm olemma
et
»

«.
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54. 55> Luk.
ole;
yxinäisellä
lapsia,
on enämbi
12. Ia sinun atkunas Kristallista mketa, ja
et rastas
silla
mies
jolla
-,
on sano HERra.
tuin sillä
sinun porttis Rubinistä; ja kaikki sinun rajas
'

2.

Gal. 4: 27.
majas sia ja »venytä

Lewitä

asumises

,

waate, älä säästä: pidennä töyces, ja kiinnitä waajas lujasti.
3. Sillä sinun pitä oikialle jawasemalle puolelle lewenemän, ja sinun siemenes pitä pakanat perimän, ja aukeisa Kaupungeisa asuman.
4. M pelkä; sillä et sinä tule häpiään: älä
ole kaino; sillä ei sinun pidä häpiaäi, tuleman.
Waan sinun pitä nuorudes häpiän unohtaman, ja sinun lestipdes kainoutta ei sillen muistaman.
5. Sillä joka sinun tehnyt

on, hän on sinun
on
HERra Zebaoth hänen nimens;
ja Israelin Pyhä sinun lunastajas, joka kaiten mailman lumalaxi kutzutan.
Luk. 1: 32. z NM. 3: 29.
6. Sillä HERra on kulzUnut sinun niinkuiil
hyljätyn ja mdämestH murhellisen waimon ja
sinä olit niinkuin nuori emändä jota hyljätty
on,
sinun lumalas.
Minä
olen wähäxi silmän räpäyxexi*
7.
muna minä tahdon si,
hyljännyr;
sinun
laupmdella
nua suurella
koom.
Ps. 3«: 6.
wähäxi
silmän
8. Mina olen wihalani
räpäyxexi minun kaswoni kärkenyr sinulda;
murra minä rahdon armahra sim»a ijan,
HERra sinun lukaitkises armosa,
nastajas:
9. Sillä tämä on minulle olewa niinkuin
Noahn wesi, jolle minä »vannoin, ettei Noahn
wedet pitänyt sillen käymän maan ylitze*: juuri niin olen minä nyt wannonut, ettei minun
sillen pidä sinulle »vihastuman, eitä sinua rgngaiseman.
iMos. 9: «, 15.
ie». Sillä muoret pitä »välttämän, ja kukkulat langeman; mutta minun armon ei pidä
sinusta poitteman, ja minun rauhani liitto ei
pidä langeman pois',
HERm sinun armahtajas.
Matth. 24: 35.
11. ii. Sinä radollinen, komalda tuulelda
häälytetty, ja sinä turmatoin; katzo, minä
panen sinun kimes niinkuin kaunistuxen', ja
tahdon sinun perustuxes Saphirejllä laste.
Ilm. K. 21: 2, i«.
miehes,

sano

'

sano

*

*

'

sano

walituista kiwistä.
13. Ia kaikki sinun
tetut

silles.

lapses pitä oleman opeHERmlda*, ja suuri rauhaf sinun lap'loh, 6:45.

-i- R°m. 5:1.
pitä
14. Wanhurffaudella
sinun walmisteturi tuleman:, sinllt, pitä olema», kaukana wäkilvallasta, ettei sinun pidä pelkämän- ja hämmästyxestä; sillä ei sen pidä sinua lähestymän.
15. Katzo, tuta tahto sinua wastan koota ja
sor?a sinua, jos he ilman minum kokonouwac?
16. Katzö, minä tesn sepän joka hiilet tulesa
lietzo, ja teke asen työtänsä marten; niin mjm
myös tsen Matslian hukuttamaan.
17. Ei yxikän ase jota malmistetan sinua
»vastan, pidä menestymän: ja kaikki kielet jotka heitäns asettamat sinua mastan, pitä sinun
duömiollas tadotettaman*: Tämä on HERran palmelian perimys, ja heidän manhurstM
densammusta, sanoHEßra. 'iKor.«:2.

55.

Luku.

Ruyutan kaikkia Rristuren osallisutee»». ii.
Nemvotan aikaiseen käändymyreen jota Jumalan sana on »voimallinen waikuttanma».
I. O»aitki janowaisir rulkar werren tygö *,
1.

os-

rekin joilla ei ole rahaa, rulkar,
mkar ja syökar: Tulkar, osiakar ilman raham ja ilman hinnara, wiinaa jariestaa.
'Match. 11:28.
10h.7:37.
11m.K.22:17.
2. Mixi te annatte rahan siinä kusi» ei leipää
ole? ja teidän työnne siinä kusi» ei ole mzMdom? kuultat, kuultat minua, ja nauchtat
sitä hylvää, ja teidän sielunne riemuittan liha">

mudesa.

Match. 5:6.
3. Kallistatat törmänne ja tulkat minun tygöni, kuultat, niin teidän sielunne
elä: Ia
minä teen teidän kansanne ijankaikkisen liiton,
lujat Dawidin armot.
2 Sam. 7: 13.
I Kun. 8: 25.
Ps. 89: 29. Ap. T. 13: 34.
panin hänen Kansoille tominä
Katzo,
4.
distajaxi päämiehexi ja opettajaxi Kansoille.

saa

:

Ilm K.

1:

5.

5. Katzo, sinun pitä kutzuman pakanat, joita et sinä tunne, ja ne pakanat, jotta ei sinua
tundeM, pitä juoreman sinun tygös; sinun

FfM a

HER-

Propheta
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55. 56. Luk.

-t Ils. 51:5.
HERras lumalas tähden, ja Israelin Py-Wiis.
l.5»: 10.
Rom. 13: 11»
hän tähden, joka sinua kaunisti.
11. 6. Gyikär H<LRraa, kosta hän löyrä
2. Autuas on se ihminen joka sen tete, ja se
taitan: rukoilkat händä, kosta hän läsnä on. ihmisen lapsi, joka sen käsittä: että hän pidäis
Sabbathin, eitä sitä arkiori tekis, ja pidätäis
7. lumalaroin hyljätkön tiensä, ja pahoinreklä ajarurensil, ja palaittan HGR kätensä, ettei hän mitan pahaa tekisi.
ran rygö, niin hän armahra händä: Ia
3. Ia se muukalainen joka HERraan on
meidän Jumalamme tygö; sillä hänen ry- suostunut, ei pidä sanoman: HERm kaiketi
tönän» on paljo andexi andamusta.
eroitta minun Kansastansa. Ia kuohittu ei
pidä sanoman: tatzo, minä olen tuima puu.
Ps. 13°: 7.
8. Sillä minun ajatureni ei ole teidän ajatu4. Sillä näin sano HERra kuohituille':
renne; ja teidän tienne ei ole minun tieni, sano jotta minun Sabbachini pitämät, ja malitzemat mitä minulle kelpa, ja lujasti pitämät miHERra.
,:,.

,2.

Waan niin paljo korkembi kuin taimas nun liittoni.
5 Mos. 23: 1.
myös
niin
omat
minun
tieni
korNiin
minä
annan
maasta,
on
5.
heille minun huonesani
keimmat teidän teitänne, ja minun ajatureni jamlmrisani paikan, ja paremman nimen tuin
pojilla ja tyttärillä on: ijankaikkisen nimen mi,
teidän ajatuxianne.
»o. Sillä niinkuin sade ja lumi tule taimas- nä heille annan, jota ei pidä häwitettämän.
6. Ia muukalaisten lapsille, jotta HERta alas, ja ei mene sinne jällens; waan tuoretta maan, ja teke sen hedelmällisexi, ja an- raan suostunet owat, händä palwelemaan ja
da sen kaswa; ja anda siemenen kylmettä, ja HERmn nime rakastamaan, ja hänen palleiman syötä.
welians olemaan: jokainen heistä kuin Sabmyös
pitä, ettei han sitä artioxi tekis, waan
joka
ii. Nain on
minun sanani,
bathin lujasti
pidäs
pidä
ryhjaminun suustani lähre», ei stn
minun liittoni.
na palajaman minun tygöni; xvaan teke7. Ne minä Wien minun pyhän »vuoreni ty,
man mira minulle otollinen on, ja pi- gö, ja ilahutan heitä minun rukoushuonesani:
tä menestymän, jora warren minä sin lä- heidän uhrins ja polttouhrinsa pitä minulle ohettänytkin olen. 'loh. 6: 63. Ap.T.«:24. tolliset oleman minun Marillani; sillä minun
12. Sillä iloja teidän pitä lähtemän jarauhuoneni pitä kutzuttaman kaikkein Kansain ruja
1 Kun. 8:41,'c.
pitä
muoret
teikukkulat
koushuonexi.
hasi» saatettaman:
Match. 21.13.
Luk. 19: 46.
dän edesänne kiitosta meisaman, jakaikki puut
Mark. 11: 17.
kedolla käsilläns yhten lyömän.
8. HERm, HERm, joka Israelin hyljäkoko, sano: minä tahdon wielä enämmän
tyt
I Aika K. 16: 33.
12.
8.
96:
Ps.
9«
Ps.
pitä
orjantappurain
koottuins joukkoonkoota.
Hongat
hänen
kasmasiasa
13.
man, ja Myrtipuu nukulaisten edestä: Ia se
9. Kaikki pedot kedolla tulkat ja syökät, ja
ijankaikkiseri
taitti pedot metzäsä.
pitä oleman HERralle nimexi,
11. 10. kaikki heidän warrianja owar
pidä
jota
merkixi,
ei
häwitettämän.
kiar, eikä tiedä miran, he owar kaikki mykär koirar, jorka ei woi haukkua: he owar
56. Luku.
i. Rristus »aroitta lumalisuden harjoituxeen, laistat, he makawar ja unda rakastawar.
luwaten myös käKndywaisille pakanoille armon,
11. Mutta he owat häpemättömät wäkewät
v. Nuhtele laistoja ja pahennuresa eläwäisiä o« koirat, jotta ei ikänäns mida tulla mmitux,:
pettaita.
Ei paimenet itzettän tiedä mitan eli ymmärrä:
?. §»äin
HERra: pitäkät oikeus, ja teh- jokainen otta waarin omasta tiestänsä, tutin
tät wanhurffautta*; sillä minun au- noudatta ahneuttans hänen tilasansa.
l. 8: 10.
mudeni on läsnä f tulemasa; ja minun
Jer. 6: ,3.
12. Tulkat, ottakam miinaa ja juovutan»Vanhurstaurem, errä ilmoiretan.
me;
'

9.

sen

:

so-

sano

se

me: ja olkon huomena niinkuin tänäpänäkin,
ja wielä paljo

WG2:

enämbi.
6.

,

57.

l.

l.«.: »3.
K0r. ,,:;».

tukn.

H«Rra nuhtele kowaftl Indalalsia heidän

pahudens, epäjnmalisudensa, ja ihmisten liittoon luottamisen tähden. U. Kohdutta niitä jotka Httißraan turwawat, suloisilla armo lupauxilla.

I.

huttu, ja ei ajattele ken«Wanhurstas
sydamesäns: pyhar mieher
gän

temmamn

sirä

pois, ja ei

waaria ; Silla

siitä

kengän pidä
pois

wanhurstar oremn
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56. 57- 58. Luk.

11. Ketäs kartat ja pelkät? ettäs walhesa olet, ja et muista minua, että johdatta mielees:
luuletkos minun ijäti oleman äneti, ettäs mi-

nua ensingän pelkä ?
12. Minä ilmoitan sinun wanhurstaudes, ja
sinun tekos ; ja ne ei sinua pidä hyödyttämän.
11. iz. Kosta sinä huudat, niin auttakon sinun joukkos sinua, multa tuulen pitä heidän
kaikki wiemän pois, ja turhuden pitä ne ottaman pois: mutta joka minuun ustalda ', hänen pitä maan perimän ja omistaman minun
pyhän wuoreni.
'Pf. 34:3.
14. Ia sanoman: tehkät tietä, tehkät tietä,
lewittärät polku, sysätkät ioukkauret minun

Wiis.,: 3.
l. 62: 10.
Kansani tieldä pois.
onnerromudesta.
2. Ia jorka toimellisesti waeldaner owar,
15. Sillä näin sano korkia ja ylistetty, joka
tulewat rauhaan, ja lepäwar tammioi, asu ijankaikkisudesa, ja jonga nimi on Pyhä:
Minä asun korteudesa ja pyhydesä, za niiIlm. K. 14: i».
sansa.Tulkat tänne
te
lapset,
edes
te
noitain
den tykönä, joilla särjetty ja nöyrä hengi
3.
ja
on että minä wirworaisin nöyryreryn henhuorin tekiäin porttoin siemenet.
*

:

gen, ja saattaisin särjeryn sydämen eläwäi-

Matth. 12: 34, 39.
kansa te nyt tahdotta iloita he- se-ri.
Ps. 34: '9.
les. 66: 2.
päälle te nyt tahdotta suuKenengä
16. Sillä en minä ijäti tahdo riidellä, engä
kumasi»?
tanne irmitellä, ja tieldänne pistä? Ettekö te wihastua ijankaikkisesti '; waan minun kasole ritoxen lapset, ja määrä siemen?
moistani on hengi lähtewä, ja minä teen henepäjumaliin
jotta
taitgen
oletta
5. Te
hembet
Ps. 103: 9. Jer. 3: 12.
Minä
tein »viheliäisten puiden alla; ja teurastatte
olin »vihainen heidän chneudensa
17.
wäaryden tähden, ja löin heitä, lymytin itzeni,
lapsia* ojain tykönä musrten alla.
2 Kun. ,6:3.
ja närkästyin Silloin he menit exyxisä oman
3 Mof. 18: 21.
6. Sinun menos on sileitten kimein seasa, sydämensä tiellä.
ojisi», ne omat sinun osas; niille sinä »vuodatat
18. Minä näin heidän tiensä, paransin heijuomauhris, kuins ruokauhria uhmt: pidäis- dän, ja johdatin heitä ja lohdutin niitä, jotka
tö minun siihen mielistymän?
heitä murhedeit.
7. Sinä teet muotees korkialle jyrkälle »vuo19. Minä olen luonut huulden hedelmän:
relle, ja menet myös itze sinne ylös uhria uhra- rauhan, rauhan', sekä kaukaisille että lähisilmaan.
le,
HERra: ja olen heitä parandanut.
Eph.
8. Owen ja pihtipielen ma panet sinä sinun
17.
20. Mutta jumalattomat owat niinkuin laimuistoS; sillä sinä »vierität sinus pois minun
tyköäni, menet ylös, ja lewität wuotees, ja nehtima meri, joka ei moi tywendya; maan
kiinnität itzes heihin: sinä rakastat heidän »vuo- hänen aldons heittämät loan ja mudan.
dettansa kusi» ikänäns sinä heidän näet.
21. Jumalattomilla ei ole rauhaa *, sano
tygö
öljyllä,
ja
Kuningan
Sinä
menet
minun Jumalani.
*1.4z:«.
9.
sinulla on moninaiset woitet; ja lähetät sanas
saattajat' kauwas, ja olet alettu haman hel58. luku.
2 KIM. 16: 7, 8, i«.
wettiin.
ulkokullatun
Osotetan
Jumalan patwelu10. Sinä waiwaifit itziäs monisi» töisäs, ja pen ja paaston kelwottomus. v. Opetetan oiet sanonut: minä suutun: Waan ettäs löydät «a» paaston ja Jumalan palweluxen otollisus.
I. Huusinun kätes elämän, sentähden et sinä wäsy.
Ffsff.3
4. Kenengä

"

*

:

sano

'

-:

*

'

Propheta
58. 59- Lut.
ja sinun hämäräs on o
koryta änes «n pimiäs
I.
rohtiasti, älä
puolipäiwä.
ja
lewa
niinkuin
Vasuna;
mintuin
ilmoita minun
Kansalleni heidän ylitzetaHMisens, ja Jakobin 11. Ia HERm johdatta aina sinua, ja rawitze sinun sielus poudalla, ja sinun luus wahhuonelle heidän syndinsä. jokapäiwä,
ja siuä olet olema niinkuin taswattttu
2. Minua tosin he etziwat
wista:
tahja niinkuin lähde, josta ei kostan
tietäni,
Kansa,
yrtitarha,
tietä
niilnm
niinkuin
ft
tomat
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.

jota jo wanhurstauden tehnyt ott, ja ei ole hei-

dän lumalans oikeutta hyljännyt. He kysyivät minulda oitiam duomiota, ja Mhtomat
lähestyä lumalata.
/
jaet
paastomme,
me
sinä
sitä
katzo?
Mxi
3.
M
mixi me meidän ruumistamme maimamlM,
et sinä sitä tahdo tietä? katzo, kosta te paastotta, niin te teette teidän tahtonne, ja maaditta kaikkia teidän melmollisianlle.
4. Katzo, te paastotta tomxi,
piexette rusikalla jumalattomasti: Alkat paastotko niinkuin te nyt teettä, että teidän paotunne kuulu korkeuteen.

wesi puutu.
12.

Ia

se mkttan

autiana ollut', ja
pysy ijankaikkisesti:

sinulda jota kauwan on
sinä lästet perustuxen joka
Ia sinä pitä kutzuttaman

rauwennen tukiaxi, ja teiden pamndajaxi,
että siinä saadaisin asua.
l. 6i: 4.
jaltas
käännät
lZ- Jos sinä
m pois, niin erras tee sinun rahroao ,„„
nun pyhä päiwänani niin si pira lloisexi
ku>Gabdarhixi kuyutmman,
niallisexi pyhäxi: sillä niins händä ylistät,
koffa et sinä tee sinun teitäs, etkä niistä löytä
jotka sinulle ketpawat, eli mitä sinä puhut.
paasto,
14. Silloin on sinulle ilo olewa HERrasi,,
5. Pidäistö se oleman senkaltainen
jonga.minä malitzen: että ihminen ruumistanS ja minä ylönnän sinun maan kukkulain päälle,
paimällä wai»va, eli tallista päänsä niinkuin ja tahdon sinua ruokkia Jakobin sinun Isäs
taisilan, mitta sätisä eli tuhmasi» maka, sen- perimisestä; sillä HERran suu on sen puhunut.
gö te paastoxi tutzutta', ja HERran otollise59. Kuku.
Matth. 6: ,6.
Zak. 7: 5.
xi päiwäxi ?
paasto,
jonga
minä
1.
tämä
on
11. 6. Mutta
Ihmisten suuret synnit owat syy siihen, ettmäärydelkuule heitä. v. Ne jotka tunnusta
wallallens,
jotta
ei
ne
HiLßra
»valitzen: laste päästä
wat syndinsä ja riendäwät »vilpittömään käänirmlle,
owat,
mstautetut
l
a
slä sidotut
ke waiwatut wapaxi, ota pois kaikkinainen dymiseen, saamat armon, awun ja lohduturcn.
I.
ei HERran käsi ole lyhetty*, niin
kuorma.
"> errei
leipas,
wie
hän woi aurra, ja ei hänen korisowalle
radollisir
Taim
7.
tulkiat huoneses: kostas näer alastoman, wans rastar, errei hän kuule.
4 Mos. 11: 23.
les. 50: 2.
niin waareca händä, ja älä käännä irziäs
2. waan reidan pahuden eroitra teidän
Hes. 18: »6.
pois lihas rytoä.
ja teidän Jumalanne toisen roisistansa ; ja
,
Zak. 7: ?. Match. 25: 35.
puhte
syndinne kätkervar pois hanen kasi
teidän
niinkuin
8. Silloin sinun walteudes
nopiasti
parannuxes
reilda niin ecrei reita kuulla.
kasja
on
wonsa
alnurusto, sinun
Sillä
teidän kätenne owat saastutettu
ja
»vaelda
sinun
mäma;
sinun wanhurstaudes
torjama.
ja
merellä*,
on
teidän sormenne määrydellä teija
kunnia
edelläs, HERmn
sinun
16.
dän
puhumat »valhetta, ja teidän
5:
huulenne
Match
wääryttä.
ja
kuule
rukoilet,
kielenne
latelewat
l. 1: 15.
Silloin
sinä
HERra
9.
yhtän
joka
:
ja
niin
Ei
ole
hän
huudat,
kostas
saarna
4.
wanhurffautta
sinun rukouxes
tatzo, tasa minä olen. Ellet sinä ketan eli duomitze uskollisesti: Turhuteen luotetan ja
sano:
tykönäs rastauta, eli formellas osota, Mitta puhutan relpamattomia ; onnettomudesta o
»vat he rastat, ja synnyttämät tuskan.
palMi puhu.
sydames
lsowalsille, M
Job. 15:35. Ps. 7:15.
10. Jos sinä awat
mw<t>et'mdolliset sielut; niin sinun walkeudes .5. He hautomat Vasilissuren munia, ja kutomat
«

*

-

,

>

:,<

'

"

*

,

:

'

'

,

«
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16. Ia hän näke ettei yhtän miestä ole, ja ih.
lomat hämmähäkin merttoa: jos joku syö hätäyty
jos
niin
mettele
ettei kengän pyydä sitä somitta: niili
muniansa,
tuolla,
nen
hänen
myös ne rikotan, niin niistä tule tyytärme.
hänen täsimartens mapahm hänen, ja hanen
6 Heidän hämmähäktins mertot'' ei kelpa manhurstaudens pitä hänen tallella, l. 63:
maatteixi, ja heidän tetons ei kelpa peittexi:
17. Sillä hän pute ylönsä wanhurstauden
sillä heidän työnsä omat määrät työt, ja hei- niinkuin rautapaidan, ja pane autuuden randän täsisäns on mätimalda
Job.«: 14. »5. talakin» päähänsä; ja puetm itzes koston »vaatpahaan,
jaltans
juoxewat
ja o- teilla niinkuin pugulla, ja puke ylönsä tiiwauHeidän
7.
nopsat
Eph. 6: 17.
wat
»vuodattamaan wiatoinda werta': xen niinkuin hamen:
wäärät
ajatuxens
ajatuxet,
owat
heiThess. 5-8.
heidän
dän teisäns on häwitys ja wahingo.
18. Niinkuin se jota kosta wiholllsillensi, helSan. l. 1: 16.
Rom. 3: 15.
dan ansionsa jälken ja tahto maxa wihamiehillens
teitä,
eitä
julmudella, ja luodoille tahto hän maxa
Ei
tunne
ole
oikeuthe
rauhan
8ta heidän täymisisäns: heidän polkunsa owat ansion jälken.
tarsat: jota niitä käy, ei hänellä ole ikänäns 19. Että HERran nime peljätäisin lännestä,
ja hänen kunniamns idästä; kosta hän on turauhaa.
11. 9. Sentähden on meistä oikeus kaukana, lema niinkuin tydytetty mirta, jonga HERja wanhurstaus ei käsitä meitä: me odotimme ran tuuli aja mattaan.
59- 6c».

<.

'

*

,

'

»valkeutta, katzo niin tule pimeys: paistetta,
ja tatzo, me »vaellamme sumusi».
5 Mof. 28: 28.
ic>. Me haparoitzimme seiniä, niinkuin sokiat, ja pitelimme niinkuin ne joilla ei silmiä
ole: Me lonkkamme itzem puolipäiwänä niinkuin hämärisä, me olemma pimeydes niinkuin
kuollet.
11. Me myrisemme kaikki niinkuin Karhut,
ja waikeroitzemme surkiasti niinkuin metriset':
sillä me odotamme oikeutta, ja ei sitä olekkan:
autuutta, ja se on meistä kaukana. *l. 38:14.
12. Sillä meidän rikoxiam on sinun edesäs
aiwan paljo, ja meidän syndim todistamat
meitä mastan sillä meidän rikoxemme on meitä läsnä, ja me tunnemme meidän pcchattekomme.
13. Nitoxella ja walhella HERm mastan,
me luomumme meidän Jumalastamme, puhumaan wääryttä ja tottelemattomutta, ajatellaxem ja ladellaxemme määriä sanoja sydä:

20

Ia Zionilleon tulewa wapahraja,ia

niille kuin iyeno käändäwät pois synneistä
latobisa*, sanoHEßra.
'

1.

10:

Rom.

21, 22.

11:

26.

Ia minä teen tämän liiton heidän kansans, sano HERm: minun hengeni jota sinun
päälläs on, ja minun sanani, jotta mina sinun suuhus pannut olen, ei pidä lähtemän sinun suustas, eitä sinun siemenes suusta, ja
21.

lästes lasteni suusta, sano HERra, nyt niin
ijankaikkiseen.
60. Luku.
1. Osotetan lEsuxen sen totisen walkeuden,
il.
ja
,

koitto, luondo »vaikutus Seurakunnasa.
U. L. Seurakunnan iyanaisus onni ja hedel,

mallisys

Rristuxcsa.

ole kirkas? sillä sinun walteudes rule, ja HERran kunnia kottm
sinun yliye».
2. Sillä katzo, pimeys peittä maan, ja syngeys Kansan; mutta HERm koitta sinun ymestämme.
myös
lihes, ja hänen tunnians pitä sinun päälläs
palainnut
oikeus
14. Sentähden on
takaperin, ja matuus on tauwas mennyt; nähtämän.
ei taida 3. Ia pakanat pitä »vaeldaman sinun walsillä totuus puto kaluille, ja
tulla edes.
teudesas; ja Kuningat sinun paistesas,
pois,
luopu
ja
joka
on
pahasta,
Totuus
15.
Jim. K 21: 24.
sinun ylihss koitta.
hänen pitä oleman jokaitzen saalina.. HERra 4. Nosta silmäs, tatzo ymbärilles, kaikki
näke sen, ja se on paha hänen silmäins edesä, nämät kootut tulewat sinun.tygös: sinun poiettei oikeutta ole.
tas

I-sssouse,

.
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kas tulemat kaukaa, ja sinun tyttäres kylkein

mieresä kasmatetan.
l. 66: 2».
Silloin
siliä saat
5.

l. 4?: '8,

sen janähdä,

22.

60. 61. Luk.
man sinun jalkais eteen*: Ia kutzuman sinua
HERran Kaupungixi, Israelin pyhän Zionixi.
Ilm. K. 3:
Ettäs olet hyljätty ja wihattu ollut, ku'

?.

ja iloitzet,

1;.

lemitta hänenS: sa ei kengän waeldanut; tahdon minä sinua
sinun sydämes ihmettele,
kosta se suuri paljous meren tykönä hänens ijankaikkisexi korkeudexi tehdä, ja iloxi sugus,
käändä sinun tygös, ja pakanain moima tule ta sukuun.
16. Että sinun pitä pakanoiden rieskaa ime,
sinulle.

6. Kamelein paljous on peittämä sinun, ne
nopsat Midianin ja Ephan Kamelit: ne kaikki
tulemat Sadasta: kuldaa ja pyhää
he
tuomat, ja he ilmoittamat HERran kiitoxen.
7. Kaikki laumatKedarisa pitä kokonduman
sinun tygös, ja omat Nabajothisa sinua palweleman ne pitä minun otolliselle Marilleni
uhrattaman: sillä minä tahdon minun kunniani huonen kaunista.
8. Kutka omat ne jotka lendämät niinkuin
pilmet, ja niinkuin mettiset heidän akkunoil-

samua

:

män, jaKuningasten nisät pitä sinua imettämän*: Ettäs tundisit minun HERraxi sinun
wapahtajaxes, ja että minä, Jakobin wäkel. 49: 23.
wä olen sinun lunastajas.
11. 17. Minä tahdon saatta kuldaa wasten
'

,

siaan, ja yopiata raudan siaan, ja »vaste puiden siäan, ja rautaa kiwein siaan: ja tahdon
tehdä sinun waiwas rauhaxi, ja sinun työs

wanhurstaudexi.

18. Ei sillen sinun maallas wääryttä kuuluman pidä, ei wahingota eikä kadotusta sinun
ärisäs; waan sinun muuris pitä autuuden ja

lensa?
l. 26: 1.
9. Sillä luodot' odottamat minua, ja hah, sinun porttis kiitoxexi kutzuttaman.
det meresä jo alusi», että he toisit sinun lap19. Ei auringon pidä sillen päimällä sinulle
eikä Kuun walon sinua »valaiseses tähän kaukaa: heidän hopianS ja kuldansaja paistaman,
man;
waan
kansans,
heidän
HERra on sinun ijankaikkinen
sinun HERmS lumalas
Pyhän
jota
ja
nimeen,
walkeudes,
kunnioitti.
sinua
Israelin
sinun lumalas on sinun ylisty»
l. 51: 5.
l. 42: 4.
xes.
Ilm. K. 21:23. 1.22:5.
io. Muukalaisten lapset pitä sinun muuriS
20. Ei sinun Auringos sillen laste, eikäKuus
mtendaman,ja heidän Kuningansa pitä sinua kadota waloansa: sillä HERra on sinun ijanpalweleman sillä minun mihasani löin minä kaikkinen walkeudes, ja sinun murhepäiwäs
sinua, ja minun armosani minä armahdan si- loppumat.
nua,
l. 54: 7, 5.
21. Ia sinun Kansas on kaikki wanhurstas
»

;

Ia sinun porttis pitä alati awoi oleman, olewa. ja maan piiru? ijankaikkisesti omistapa;
pidä
päiwälla eitä yöllä suljettaman'; niinkuin minun istutuxeni wesat' ja käsialani
ei
että pakanain woima tuodaisin, ja heidän Ku- owat minulle ylistyxexi.
Matth. 15: 13.
ningans saatetaisin sinun tygös.
22. Se »vähäinen pitä tuhannexi tuleman,
ja se pistainen »väkemäxi kansaxi: minä HE3>
Ism. K. 21: ,5.
12. Sillä ne pakanat ja maldakunnat jotta ra tahdon sen ajallans toimitta.
ei tahdo sinua palwella, pitä hukkuman; ja
61. tuktt.
pakanat pitä peräti hukutettaman.
pitä
tuleman sinun
1 Messias puhu kuyumisestansa, niin mys»
13. Libanonin kunnian
tygös, honga, tammi ja Buxipuu ynnä, kau- wirkansa toimituxefta, ja ustowaisten onnesta
nistamaan sitä minun pyhää siaani"; sillä mi- hänen kauttansa, li Seurakundariemuiye usio«
sa Messiaxen hywydesta.
nä tahdon minun jalkani sian kunnioitta.
I.
l. <i: 1?.
1.35:2.
HGRean Hengi on minun
myös
päälläni,
pitä
sentähden on HERra mikumaroisans sinun <V
14. Heidän
tygös tuleman, jotka sinua sortanet owat, ja nua woidellur *, jaarnamaanköyhille hykaikki jotka sinua pilkannet owat, pitä lange- wää sanomata: Han on minun läherranyr
11.

ja

*

*

'

paran-'
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sydam ira: saarna- xella, ja niinkuu» morsian kaunistettu kaunistu»
Luk. 1: 47.
1- les. 5? 17.
fangeille
lunastltsta ja sidotuille pää- xesansa.
maan
11.
Sillä
niinkuin
kasma maasta,
hedelmä
semistä, f
*Ps. 45-8. Luk. 4:
ja
yrtitarhasa
niin anda HErputkahta
siemen
t les. 4--7.
2. Saarnamaan HERran otollista wuotta, ra HERra, »vanhurstauden ja kiitoxen ylösja meidän lumalam kostopäiwää*; lohdutta- käydä kaikkein pakanain edesä.
l, 63: 4.
maan kaikkia murhellisia.
62. Luku.
z. Että minä saattaisin murhellisille Zionis 1
kaunistus, n luja
iloöljyn
murhen pausSeurakunnan walistuo jam.
kaunistuxen tuhman edestä,
opettaista.
L.ewollisus, ja
ja
hengen
uskollisista
edestä, kaunit maattet murhellisen
edestä; että he wanhurstauden puixi kutzutaisin, walmistus Rristusta kohtamaan.

lesaia.

61. 62. Luk.
parandamaan

*

-

«.

;

*

minä »vaikene Zionin lahden, ja lerusa'"lemin tähden en minä lakka; siihenasti etmitä muinen on tä hänen wanhurstaudensa koitta niinkuin paiskendaman *,
häwitetty: Heidän pitä au tiatKaupungit udis- ta, jahänen autuudensi» pala niinkuin tulisoitto.
2. Että pakanatkin näkisit sinun »vanhurstaman, jotka sugusta sukuun hämitettynä olit.
l. 58: 12.
kaudes, ja kakki Kuningat sinun kunnias *.
5. Muukalaiset pitä seisoman ja teidän lau- Ia sinä nimitetän udella nimellä f, jonga
manne kaitzeman ; ja »vierasten lapset pitä tei- HERran suu on nimittämä.
l. 16: 12.
dän peldomiehenne ja miinamäkenne miehet Ilm. K. IO: 11.
f les. 65: 15.
pitä
oleman.
oleman kunnian Kruunu
3. Ia sinun
6. Mutta teitä pitä HERran papeixi kutzut- HERran kädesi»; ja Kuningan Hiippa sinun
taman, ja sanottaman: te oletta meidän Ju- lumalas kädesä.
malan, palweliat *; Ia teidän pitä pakanain
4. Et sinä sillen kutzuta hyljätyxi, eikä sinun
hywyden syömän s, ja heidän kunniastans pi- maas enämbi sanota häwitetyxi; waan sinä
hänescy ja sinun maas
2 Aika K. 29:
tä teidän kerffaman.
kutzutan
Joel. 2: 17. 2 Kor. 6:4. 5 les. 60: 16. asuttawaxi: silla HERm on mielistynyt sinuun,
l. 54: s, 7.
7. Teidän häpiän edestä pitä teidän kaxiker- ja sinun maallas asutan.
taisesti saaman, ja hämäistyxen edestä pitä heiHos. 1: ,c>.
dän riemuitzeman heidän osasans: sentähden 5. Sillä niinkuin nuorukainen ratasta neypitä heidän kaxikertaisesti heidän maans omis- tzyttä, niin sinun lapses pitä sinua rakastaman;
taman heillä pitä ijankaikkmen rien,u oleman. Ia niinkuin ylkä iloitze morsiamestansa, niin
8. Sillä minä olen HERra, joka oikeutta myös sinun lumalas iloitze sinusta.
11. 6. Jerusalem*, minä asetan wartiat sirakastan, ja mihan ryömättyä polttouhria: Ia
tahdon saatta ettei heidän työnsä pidä turha nun muuris päälle, jotka ei ikänäns päiwälla
oleman, ja teen ijankaikkisen liiton heidän eikä yöllä waikene f; ja jotka HERmn muistatte, ei teidän pidä wai oleman.
kansans.
Ilm. K. 21: 2, i«. -j-Ilm. K. 4: 8.
9. Ia heidän siemenens pitä pakanain
jälkentulemaisens
ja
heidän
Kantuttaman,
7. Ia ei teidän pidä hänelle waikeneman;
jokainen
joka
piEttä
sain seasa
heidän näke,
siihenasti että hän sen wahwista, ja asetta Jetä heidän tundenian, tttä he omat siunattu sie- rusalemin, maan päälle tiitoxexi.
ui. 8. HERm wanno oikian kätensä kautta,
men HERralda.
11. 10. Minä iloitzen silurefti HERrasa, ja ja »voimans täsiwarren kautta: En minä tahminun sieluni riemuitze minun lumalasani *: do sinun jywiäs sillen anda wihollistes syödä
Sillä hän puetti minun autuuden «aatteilla, engä sinun wiinaas, jonga tähdens työtä teit,
ylistyxexi.
HERran istuttamisen
pitä
wanhat autiat paikat ra4. Ia heidän
ja parandaman

I.

*

*

'

«.

:

seasa

'

;

ja werhotti minun wanhurstauden hamella f: muukalaisten juoda.
Niinkuin ylkä kaunistettu papillisella kaunistu9. Waan jotta sen tokowat, syöwät sitä ia
Ggggg
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62. 63. Luk.

kiittämät HERraa ; ja jotka sitä kokowat,
11. 7. Minä tahdon HERmn laupiutta muisjuowat sitä, minun pyhydeni esihuoneisa.
ta, ja HERran kiitosta, kaikista niistä kuin
3 Mos. 6: 16.
HERm meille tehnyt on. Ia sitä suurta hy10. Mengät, mengät porttein kautta, pemyttä Israelin huonen kohlan, kuin hän sille
ratkat tietä Kansalle: silittäkät, silittäkät po- tehnyt on *, suuren laupiudensi» ja hymydens
lut*, siircäkät kimet pois, ylöndäkät lippu kautta.
Ps 103: 2.
l. 57: »4.
Kansain päälle.
8. Sillä hän sano: he omat tosin minun
11. Katzo, HERra andä sen kuulla haman
Kansani, lapset jotka ei malhetteliat ole: ja
mailman ariin asti: sanokat Zionin tyttärelle hän oli heidän wapahtajansa.
Rayo, sinun auruudes tule*, ka«zo, hä9. Kaikesa heidän ahdistuxesans oli hänelle
nen palkkans on hänen myötänsä ja hänen ahdistus',
ja Engeli joka hänen edesäns on f,
työns hänen edesänsä. f
Zak. 9: 9.
autti heitä: rakkaudensa tähden ja armons tähMatch. 21: f. loh. 12: 15. 1- les 40: i».
den hän lunasti heitä: ja otti heitä ylös, ja
12. Ia he pitä kutzuttaman pyhän Kansaxi,
aina wanhasta tähän asti.
kandoi
HERran lunastetun ja sinä kutzutan etzityri, Zak. 2:heitä
Ap. T. 5: 4,5.
8
1-2 Mos. 13:21.
ja ei hyljätyri Kaupungixi.
'

~

'

:

,

*

:

*

l. 14:

io.

63. Luku.

l 23:

!<,.

2«>.

Mutta he olit wastahakoiset, ja »vihoitit

hänen Pyhän Hengensä; sentähden tuli hän
wihollisexensa, ja sodei heitä wastan.
tans ja woitostansa. li Seurakunda kuttä en- heidän
11. Ia hän muisti taas endisiä aitoja, Modisten hywäin töiden edestä, jarukoile edes päinjaKansaansa. Kusa siis nyt se on, josesta,
gin holhousta
*, laumansa paii. Auka on se joka tule Edomism punaisilla ka heidän »vei ulos merestä
kansi,
menden
on
se
waatteilla Bozmsta, jota niin on kau- gensä heidän f? Kusi»andoi? §joka Pyhän Hensekaans
nistettu waatteisans, ja käy suuresi» woin.x»san2 Mof. '4: 2y.
5 Ps. 77: 21. § 4 Mof. II
joka
ja
wanhurstaurm,
puhun
si»? Minä
oikialla
kädelläns Mosexen wei, hä12.
Joka
midan kyllä aurra.
nen
täsiwarrellansi»;
kunniallisella
Jota wedet
2. Mixi owat siis sinun waattes niin punaiedelläns,
jakoi
ijanheidän
tehdäxens
itzellensä
set; ja sinun putus niinkuin wiina tuurnan sotnimeä.
taittista
tujan?
Ilm. K. 13: 13.
13. Jota heitä wei sywyden kautta; niinkuin
3. Mina sotkun wijnakuurnan yxinäns *,
korwesa, ilman tombastumata.
hewoiset
ja ei yxitan
»mnun kansani: MiPs. i? 37.
ja
nä tallan heitä minun wihasimi, sotkun hei,
karja joka kedollemme, jonga
Niinkuin
julmudesani:
ta
«Siitä on heidän werens priisi 14.
johdatta: Niin sinä myös
Hengi
n,inun
HERran
ja
waatteisiini, minä olen saastutkunut
tanut taitti minun pukuni:
Ilm. K. iy: 15. Kansas johdatit, tehdäxes itzelles ijantaittlsta
säättänyt
4. Siliä minä olen
itzelleni tosto- nimeä.
päiwän'; ja wuosi on tullut omiani pelasta.
15. Niin katzo nyt taiwasta, ja katzo tähän
».

Messias wasta Seurakundaa hänen ansios-

">

'

:

2y.

-

*

alas, sinun pyhästä ja kunniallisesta asuinsias5. Sillä minä katzoin ymbärilleni, ja ei ol- tas'. Kusa nyt on sinun tiiwaudes ja sinun
lut auttajaM, ja minä hämmästyin, ja ei ken- woimas? sinun suuri sydämellinen laupiudes
5 Mos. 26: 15.
gän holhonnut minua; waan minun täsiwarte- kowetan minua wastan.
2:
Bar.
16.
ni wapahta minun, ja minun mihani holhois
i 6. Sinä oler kuirengin meidän Isäml. 5?: 16.
minua.
me;
6. Ia minä olen tallannut Kansat minun
silla cii Abraham meistä mitan tiedä,
juomuxiin
julja
minun
ei
ja
tehnyt
mihasani,
Istael meira runne *: Murra sina
heitä
mudesani; ja sysäisin heidän woittonsa maa- HiLßra olet meidän Isamme ja meidän
'l. 34:

8-

l.

61:2.

'

han.

lunasi
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lesaia.
6z. 64. 65. Luk.
lunasiaiamme; ja se on ijäti sinun nimes. f sinä peität kastvos meildä, ja annat meidän
Saarn. 9: 5. Mal. 2: 10.
-f les. 43: 3, »i. näändy meidän suurisa synneisämme.
11. 8. Mutta nyt HERra, sinä oler mei17. Mixis HERra sallit meidän exyä sinun
»

teildäs, ja annoit meidän sydämemme

paa-

tua, etten me sinua peljännet? Palaja* pal»veliais tähden, ja sinun perimises sukukundain
tähden, f
Ps. 9°: il- 5 Mos. 3»: 13.
18. He omistamat lähes kaiken sinun pyhän
Kansas: meidän mihomsemme polkemat sinun
'

»

Isämme:

dän
me olemme <awi, sinä oler
meidän walajamme, ja me olemma kaikki sinun käsiala».
Rom. 9: 20, 21.
Älä
niin
komin
mihastu, ja
HERm
9.
ijäti ajattele (meidän) syndiämme ': katzo sitä että me olemma kaikki sinun Kansas.

Ps 79
Ps. 25: 7. Ps. 79: 8.
juuri
ennengin,
pyhydes Kaupungit omat hamiia.
Sinun
Me
olemma
niinkuin
kos-19.
ka et sinä meitä hallinnut, ja en me olletkan tetyt, Zion on autiaxi tehty ja Jerusalem on
kylmillä.
sinun nimees nimitetyt.
11. Meidän pyhydem ja kunniamme huone,
josa meidän Isämme sinua kunnioitit, on tu64. Luku.
lella poldettu; ja kaikki meidän taunimmam1. Seurakunda ikäwöiye lNcsiaxen lihaan tuleja
perään
oman
mitäättunnusta
me
omat hämäistyt.
misen
ansionsa
tömyden. 11. ludalaisten rukous Babelin fan12. HERra maldakkos sinus näistä niin kogiudesta päästäxensä taas kotiansa.
tvana pitä, ja mait olla, ja lyödä meitä niin
I.
rairvar halkaisisit, ja astuisit a, komin alas.
las erra wuorer wuodaisir sinun edelas, niinkuin palama mesi kiehu pois mäke65. tuku.
wällä tulella.
1. Ennustetan pakanain käändymisestä, ia Ju2. Että sinun nimes tulis tiettämäxi sinun valaisten hyljämisestä heidän ilkeydensa tähden,
wihollisilles, ja että pakanat sinun edesäs wa- n. L.ohdutetan walituita lupaurella ijankaiMsesta elämästä, joka »vertausten alla tasa ulospisisit.
malatan.
jotka
teet,
sinä
3. Niiden ihmetten tähden
joita ei kengän toimomtt; kosta sinä menis a- I. AHma etzitän niildä jotka ei kysynet minua:
"l- Mi»,ä löytän niildä jotka ei minua etzilas ja »vuoret edesäs sulaisit. Duom. 5: 4, 5.
Ps. 68: 8,9.
net*: Ia pakanoille, jotka ei rukoillet minun
kuulru,
nimeäni,
minä olen, tasa
eikä korsanon*l.minä: tasa Nom.
4. Ia ei mailman alusta
10: 2->.
U3ille"tuUur ole, eli yxikän silmä nahnyr minä olen.
55: 5.
2. Miirä kokoran käteni koto päiwän totole'', paiyi sinua Jumala, mitä niille ra1Kor. 2: 9. telemattomalle kansalle'; jota waelda a,
pahtu jorka sinua odotrawar.
iloisna,
jotka teit jarultens jälken, sirä tiera joka ei hywä ole.
Sinä
niitä
kohtaisit
5.
Nom. ,0: 21.
»vanhurskautta, ja sinua muistelit sinun teiliäs.
Sille
Katzo, sinä »vihastuit kosta me syndiä teimme
3.
Kansalle joka wihoitta minun, on
ja kauwan niisä wiiwyimme, lnutta kuitengin aina minun tasivoini edesä; Uhm yrtimrhoisa,
meitä autettin.
suitzutta tiillkimein päällä:
6. Mutta me olemma kaikki saastaiset ja
4. Asu hautain kestellä, on yötä luolin»: syö
wanl)urstaudtmn»e
kaikki meidän
on niin- sian lihaa, ja heillä on kauhia liemi heidän pa*:
rpaare
kuin saastainen
Me olemma kaikki dossansa.
lakastunet niinkuin lehdet s-, ja meidän syndim5- Ia sanomat: mene puolelles, ja älä saminuun; sillä minä olen pyhembi sinua.näitu
me wistoiwat nieitä niinktlin tuuli.
pitä oleman samun minun mihasani, ja
den
,7.
-l Ps. 9°: 5.
'.Hcs,z6:
V. Ia ei ole sitä joka rukoile sinun nimeas, tulen joka pala koko päiwän.
M
sinuun kiinni tartumaan ; sillä sinä 6. Katzo minun edesäni on kirjoitettu: en
Ggggg 2
minä
pyhydes alas.

Ps.

74 -7.

-»-

"

,

.

,

*

'

,

nouse

788

65. 66. Luk.
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minä tahdo olla äneti, maan minä tahdon ma-

lan kautta:

Sillä endilet ahdistuxet

omat un-

hotetut, ja omat minun silmistäni peitit.
xa ,ja maxa heidän helmaansa. Ps 7y:
pahat
ja
teidän
teidän
Setä
tekonne,
7.
17. Sillä katzo, minä luon uuden taiwan ja
Isäinne pahat teot yhtenäns, sano HERm: uuden maan'; ia endisiä ei pidä muistettaman,
ne jotta muorilla suitzuttanet, ja minua kuk- eitä mieleen johdatettaman.
2 Pet. 3: 13.
kuloilla häwäisnet omat; minä tahdon jällens l. 66: 22.
Ilm K. 2!: I.
mitata heidän endiset työns heidän helmaansa.
18. Waan iloittat ja riemuittat ijankaikki8. Näin sano HERm: niinkuin miina lon- sesti niisä tuin minä luon; sillä katzo, minö
tän »viinamarjoisi», sa sanomn? älä«sitä ha- luon Jerusalemin iloxi, ja hänen Kansansa
»vita; sillä siinä on siunaus: juuri tiiin tahdon riemuri.
1.62: 5.
minä minun palweliani tähdentehvä, etten miminä
19. Ia
tahdo iloita Jerusalemista, ja
nä sitä kaikkea häwitä.
riemuita minun Kansastani: ja ei hanesä sillen
9. Waan johdatan Jakobista siemenen, ja pidä kuultaman itkun ändä, eikä walituxen
l. 60: 20.
ludasta sen joka minun MuVMaNi asuman pi- ända.
tä; sillä minun »valittuni pitä sen omistaman,
2Q. Ei siellä pidä sillen lapsia oleman, jotka
minun palweliani siinä asuman.
ci päiwiins uloM; eitä »vanhoja, jotta ei hei>
oleman
luumäin
pitä
10. Ia Saronin
huo- dan wuosiansa täytä: sillä sadan wuotiset lapja
«.

'

minun set pitä kuoleman,
sadan ajastaikaifet sprtpitq
jota
minua
kirotut
oleman.
Kansalleni
etzi.
diset
11. Mutta te jotta hyljätte HERran, j«i
21. He mtendamat huoneita, ja niisä
unhohdatte minun pyhän »vuoreni; ja nostatte Mat: he istuttamat miinapuita, ja niiden he-

nen, ja Akorin laxon karjan

Gadille pöydän, ja panme juomauhria täyten Menille.
12. Olkan, minä tahdon lukea teitä miekkaan, niin että teidän kaikkein pitä langeman
teurastamiseen: sillä minä kutzuin, ja et te mitan »vastannet, minä puhuin, ja et te
waan teitte pahaa minun silmäini edeM js
malitzitts sitä tuin en minä tahtonut.
San. l. 1: 24.
les. 66: 4. Irr. 7: N
'-

.

delmistä syöwät/ .^
22. Ei heidän pidä muiden asua rakendatnan,

eitä istuttaman muiden syödä; sillä minunKansani päiwät pitä oleman niinkuin puun' päiwät, ja heidän käsialansa pitä manheneman
minun mallttuini tykönä.
*Ps.ii3.
Pf. 52: ic>.
Ps. 32: 13.
23. Ei heidän pidä hutkan työtä tekemän*,
eitä turmelluxesi» synnyttämän; sillä he omat
11. 13. Sentähden
HERm HERm HERran siunattuin sielneN, ja heidän jälken1 Kor. is: 58.
näin: tatzo, minun palweliani syömät, mutta tulemisensa heidän kansans.
teidän pitä isoman Katzo» minun pallveliani
24. Ia mpahru, että ennenkuin he huujuowat, mutta teidän pitä janoman: Katzo> mwar, rahdon Mitta wajiata: kosta he
minun palweliani iloitzewat, mutta teidäll pt- wielä puhuwar mhdon minä kuulla.
tä häpiään tuleman.
Dan. 9:23,
Match. 7: 7.
2s. Susi ja lammas pitä ynnä laitumella
14. Katzo, minun palweliani riemuitzewat
hywästä mielestä; mutta teidän pitä sydämen käymän, jalopeura ja härkä yhdesä korsia syökiwusta parkuman, ja hmgen ahdistuxesta ul- män,pidäja kärmet pitä maata syömän: ei heimelhingota tekemän, eitä turmeleman
dän
woman.
tewm»
pitä
jättämän
pyhällä muorellani, sano HERra.
mmmne
teidän
koko
minun
15. Ia
l. n:6, 7, snnnun walituilleni malaxi/ ja HERraHumala on tappalva sinull, mutta hätien palwelians
l. 62: 2.
tlimitetän toisella nimellä.
66. tnktt.
16. Että jota hänens siuna maan päällä,
päätöxeri. l. Osotetan »llkonaiseen Jumalan
totisesi» ZumalaA ja joka palwelureen luottamisen
hän siuna hänens
kelwottomus, ja lol)<
wanno maan päällä, se wanno wtistn lv»a- dutttan nöynä ja sydämmestäns Inmalata pal«
>

'

'

sano

"

:

,

«

«

,

wc-

lesaia.

66. Luk.

v puhutan Seurakunnan hedelja lewollisesta tilasta.
Uhatan
jumalattomia kowalla duomiolla ja rangaisturella. lv. N?ahwistetan pakanain
ja lumalattomai»; ijankaikkinen kadotus.

welewaisia.
mallisydestä

,«.

«liäin sano HERra: taiwas on minun istuimeni, ja maa minun jaltaini astinlauta: Kuta siis on se huone, jonga te minulle rakennatte'? eli kuka on minun leposiani?
Ap. T. 7:4ll.
2 Aika K. 6: »z.
i Kun. z: 27.
2. Ig minun käteni on kaikki nämät tehnyt,
ja taitti nämät owat tehdyt, sano HERm:
mutta minä tatzon sen puoleen, jota radollinen
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kiwun? syndynekö kaikki kansa yhtä Faawaa?
kuitengin on Zion saatuansa synnytämifen kiwun myös synnyttänyt.
9. Eikö minun, joka muut saatan synnyttämään pidäis itze myös synnyttämän? sano
,

HERm? jaPidäistö minun andaman muiden
synnyttä, itze hrdelmätöin oleman? sano sinun lumalas.
ic>. Iloitkat Jerusalemin Kansa, ja ihastutat hänestä, kaikki jotka händä mkastatte: Iloitkat suuresti hänen kansans, kaikki te jotka
tähänasti oletta hänen
tähfensä murhellistt ollett
ii. Sillä teidän pitä imemän ja mmittaman
ja särjetyllä hengellä on', ja jota »vapisemi- hänen lohdutnxensa nisistä: Teidän pitä lypsänun sanani edesä.
Ps- 5?:
män ja ilahuttaman teitänne hänen kunnians
Ps. 34:
les. 57: '5kirkkaudesta.
12: Sillä näin sano HERm: katzo, minä
Z. Sillä jota harjan teurasta, on niinkuin
lamban
on
uhm,
Mppais:
michengin
lemitän
Jota
hänen tykönänsä rauhan niinkuin mirhän
pakanain kunnian niinkuin wuvmwan
ja
ruokoiran
ran,
niinkuin hän
nista-ttaittais: Jota
werta
ojan',
jota
on
niinkuin
te saatte imeä f: ja teitä pitä sytuo,
hän
sian
uhkauhria
rais: Joka pnhää satvua muistele, on niinkuin lisä kannettaman, ja polmein päMä ihandele*l. 48: 18. -j- l. 66: 16. i §l. 43: 22.
hän waärytta tiittäis: näitä he walilzewat hei- man.
mielisty
dän teisäns, ia. heidän sieluns
heidän 13. Niinkuin äiti poikaansa lohdutta; niin
minä tahdon teitä lohdutta, ja teidän pitä Jekauhistuxiinsa.
myös
malita
rusalemisi» lohdutuxen saaman.
4. Sentähden tahdon minä
ja jom he pelkämät, saatan
14. Teidän pitä sm näkemän, teidän sydäheidän pilkkansa,päällensä,
minä sen heidän
sentähden että mi- menne pitä iloitzeman, ja teidän luunne pitä
nä tutzuin, ja ei kengän massannut", minä wihottmnan niinkuin ruoho: Niin tutan HERpuhuin, ja ei he kuullet: Ia he teit pahaa mi- mn käsi hänen palwelioisanS, ja wiha hänen
nun silmäini edesä, ja »valitzit, jota en minä mihollisisilnsi».
m. 15. Sillä katzo, HERra tule tulella, ja
San. l. 1 24.
tahtonut.
Ies. 65:
rattans omat niinkuin tuulispää: että
Icr. 7: 13.
hänen
5. Kuulkat HERran sanaa te jotka hänen hän kostais wihansa hirmuisudesa; jarangaissanaansa peltätte: Teidän meljenne jotka teitä tuxensa tulen lietisä. duomitzepa
2 Thess. 1:7,8.
wihaisit, ja eritit teidän heistäns minun nime16. Sillä HERm on
tulella, ja
ni tähden, he sanowat: olkon HERm ylis- mietallans kaiten lihan; ja HERmlda tapetetty! waan ilmandutan hän teidän iloonne; tuita pitä paljo oleman.
mutta heidän pitä häpiään tuleman.
17. Jotta heitäns pyhittäwät ja puhdistamat yrtitarhoisa, pxi täällä ja toinen Nellä, ja
6. Sillä metelin ani (pitä kuuluman) Kaupungista, ani Templism; HERran ani, jota syöwät sian likaa, kauhistuxia ja hiiriä: kaikki
nämät pitä löpetettaman yhtä haawaa, sano
wiholliftns kosta ansion jälken.
11. 7. Hän synnyttä ennenkuin hän saa ki- HERra.
iv. 18. Sillä minä tahdon tulla ia koota
wun hän synnyttä pojan ennenkuin hänen kipunsa tule.
heidän ajatuxens jatekonsa, ynnä kaikkein paIlm. K. ,2:,5.
8. Kuka on ikänäns senkaltaista kuullut? kanain ja tielden kansa; että he tulisit ja näkikuta vn ikänäns senkaltaista nähnyt? Saane- sit minun kunniani.
ko koko maa yhtenä päiwänä symyttamisen
19. Ia minä asetan merkin heidän selHMlz
I.

,

'
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*

:
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:
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ja muutamat niistä kuin pelastetut owat'lähetän minä pakanoille meren tygö, joutzimiesten
puoleen, Phuliinja Ludiin, Tubaliin ja Jamaan päin, ja niihin kaukaisiin saariin, joisa
ei tähänasti niitän ole minusta kuultu, ja ei ols
minun kunniatani nähnet ja heidän pitä minun kunniani pakanain seasa ilmoittaman.
20. Ia tuoman ulos kaikki teidän »veljenne
ruokauhrin,
kaikista pakanoista, HERralle
hewoisilla, ja rattahilla, paareilla, Muureilla ja liukkailla juhdilla Jerusalemiin minun pyhän »Moreni puoleen sano HERra: Niinkuin
:

»

Isrnelingin lapset tuowat ruokauhrin puhtas

astiasa HERran huoneseen.
Ia minä tahdon mistä otta Papit
witat,

sano HERra.

ja Le-

66.

22. Sillä niinkuin uudet taiwat ja uusi maa,
jotka minä teen *, omat minun edesäni
HERra: juuri niin pitä teidän siemenenne ja
l. 65: 17.
nimenne pysymän.
,:i).
Ilm. K. 21:1.
2Pcl.
pitä
yhdestä Kuukaudesta
23. Ia kaikki liha
niin toiseen, ja yhdestä Sabbathista niin toiseen, tuleman kumartamaan minun eteeni,

sano

*

sa-

HERra:
24. Ia heidän pitä menemän ulos, ja katzeleman niiden ihmisten raatoja, jotka minua
mastan määrin teit: sillä ei heidän maronsa
pidä kuoleman, eikä heidän rulens sammu,
heidän pitä kaikelle lihalle kauhistuno

xexi oleman.

lesaian Kirjan

Propheta

Luk.

Mark. 9:

44, 46,

48.

loppu.

Jeremia

Esipuhe.

(prophetata leremiata ymmärtä, ei tarwita paljo selitystä, jos ainoastans katzotan mitä niiden Kuningasten
4/ aika»i« on tapahtunut, joiden ajalla hän saarnais: sillä niinkuin silloin maakunnosa elettin, niin hän
myös saarna.
Ensin oli maakunda täynäns wikoja ja epäjumalan palwelusta: he tapoit Prophetat, ja tahdoit olla heidän wikans ja epäjumalan palweluxens kansa rangaistmata; sentähden on ensimmäinen osa enimmitten nuhtelemus ja walitus ludalaisteu pahudesta 20. luk. asti.
Sitte ennusta hän sitä rangaistusta kuin tarjona on ollut, nimittäin, Jerusalemin ja koko maakunnan ha«
wit»)M/ Mabcll,n'fangeutta, ja pakanain rangaistusta; lohdutta myös kuitengin ja lupa määrätyllä ajalla sen
Kiritnxen zälken pelastuxen, ja luwan mennä jällens kotia maäkundaansa ja Jerusalemiin, »e. ja tämä on paras kapMeleremiaja: Sillä sentähden tuli lerelnia herätetyxi, niiilkuin"se näky tnsiMmäjses lugusa,
delpuisesw sauwasta ja M
oli Kansalle tulewa, että heidän piti peräti
sillä niin suuri rangaistus sydämet
Ia se «ti myös suutestt tarpellinenp
mintuin DMel-ja monda muuta,
iMjotettäman ja maaldansa wietämän pois. Niin olisit ne hywät
epäillet Jumalasta ja hänen lupauxestansa, jotka ei inuutoin olis tainnet ajatella kuin että heidän piti jo peräti
hukas oleman ja lumalalda hyljättämän, eikä myös Kristus olistan ollut sillen tulewa: Mutta että Jumala
oli Kansan syndein tähden, hänen suilrefa mielikarwaudcsans, <a»»ansa ja lupaurens ottawa takaperin: Sentahdei»pit» leremM illnoittaman wihaa ja rangaistusta; ettei Le myös ollut iiäti olewa ryutta määrätyn ajan, nimittäin, seitzemänkymmendä ajastaikaa, j« silte piti heidän armoon tulenian: jolla lupauxella hän
5
myös itziäns on lolMttanutt ckuutöin ei hänellä ole paljo lohdutustaseikä hywiä päiwiä ollut.
Silli hän oli wiheljiinen jaiiMllllinen Propheta, joka eli pahalla ja kowalla ajalla. Sitte oli hänellä sam
qen työläs ja rastas saarnawirka, ja piti enä kuin 40. Ajastaikaa, haman fangiuteen asti, riitelemän pahan
»»mtta Wtengin wähän hedelmqtä saattaman; »vaan näkemän sen, että he jouduit
M angarM KMsan kansi»,myös
tahdoit
aina händä tappa ja paljo wailvaisit händä. Hän näki wielä sillekin silmillänja
nim myös paljo «iheljäisytfä ja weren wnodattista, paitzi sitä kuin
faimluden,
häwityftn
mstan
Kansan
sä EgyPtU
luullan ludalaifilda Eaypttsa kuoliaxi liwitetyxi.
kärsit;
S
hän
Mi
saarnais
hän
23. ja
Hän ennMsta niinkuin muutkin Prophetat, Kristuxesta ja
"

,

'

~

zijlug. joista hän ftllÄästi

Kristlixen personasta, hänen

Testamendistä

ja

Wan«

i.

Luk.

Jeremia
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Wanhan Testamendin lopusta. Mutta ei nämät kolme kappaletta seura järjestäns toinen lomansa, eikä ole
lirjasa erottetut toinen toiscstans, niinkuin ne toinen toisensa jälken tapahtunet owat. Ia sentähden näty mmluin «»Jeremia olis itze tätä kirjaa tehnyt, mutta on koottu kappale kappalelda hänen puyestans yhteen kirjaan;
sentähden ei ole järjestyxestä paljo lukua.
Mutta me opimme Jeremiasta muiden seasa, että enimmästi, jota lähembänH rangaistus on. sitä paKansa tule, ja sitä enämmin kuin beidäu edesäns saarnata,», sitä enämmin he sen katzowat ylön, yn»F
hemmaxi
mnrettä, että kosta Jumala tahto rangaista, niin hän anda Kansan paatua, hukkumaan ilman armota,
ja ei lepytä Jumala», wihaa yhdelläkän parannuxella. Niin Sodomitent ei ainoastans katzonet ylön jumalista Lothia, mutta myös kowin wai»vaisit händä, kost» hän heitä opetti, ja kuitengin Heddan rangaist»»ja surmansa oli owen edesä. Pharao kosia hän piri upotettaman punaiseen mereen, niin hän pa jo enämxcus
Jumalan
min lm», ennen lidutti ja waiwais Israelin lapsia, niin myös Jerusalemin asuwaiset
Pojan, kosta he piti peräti häwitettämän.
Niin myös nyt joka paikasi» tapahtu, että mailman loppu lähesty, kiukuitzewat ihmiset ja owat kaikkein
hlllluimmatlumalata wastan, laittamat ja duomitzewat Jumalan sanaa; jonga he julkisesti ja tiettäwäsii ymmärtäjät, että se on sula totuus. Naty myös mm monda lauiiiata ihmettä sekä taiwasa että kall/isa luondokappaleisa, jotka heitä hirmuisesti uhkawat. Ia niin tämä on senkaltainen paha ja wiheljninm aika, jawie,
lä pahembi kuin Jeremian aika.
Mutta se tahto niin olla ja pita oleman, että he tulewat suruttomaxi, ja sanowat: rauha, rauha, <i ot«
yhtä,» hätää. Ia että kaikkia niitä wihatan mitä Jumala tahto, ja pidetän kaikki tyhjänä mitä jenkaltajset
äkillinen kadoius tule heidän päällens ja hukutta heidän en«
ihmet uhkawat, niin tapahtu kuin Pawali
ncn kM he se» hawaitzewatkan. Kuitengin tietä Kristus kyllä omansa warjella, joiden tähden hän sanans
MH pahalla ajalla, niinkuin hän Babelisa warjeli Danielin ja hänen Kumpan«nsa, joiden täh,
«llda
den lerclnian Prophetia piti walisianian. Talle HERralle Krisiuxelle ollon kiitos ,a lunnia, ynnä Isän ja
Pyhän Hengen kansa ijankaiktisuteen. Amen!
-

sano:

1.

Kuku.

NUN Kansain

lutcllan Jeremian suku ja ennustuxen aika.
m.
Hänen kurzumisensa prophetan rvirkaan.
häwityxestH
näke
Jerusalemin
Hän
kaxi naksä
Babylonialaisten kautta, lv. tvahwistetan Saari.

n.

nawirkaansa.

I.

Hilkian pojan sanat; jota oli
Jeremian
«t Anathothin Papeista, Bmlaminin

tK) maalda.

Prophemri.
Gal. 1 15.
6. Mutta minä sanoin: moi HERm, HERra! tatzo, en minä kelpa saarnamaan'; sillä
minä olen nuori.
l. 6: 12.
Mos. 4:
7. Niin HERm sanoi minulle: älä sano:
minä olen nuori; murra finun pirä kaiktmn
niihin menemän kum minä sinun lähemn,
ja puhuman kaikkia kuin minä sinulle kasken.
8. Ala pelkä heitä: sillä minä olen tykönäs',
ja pelastan sinun, sanoHEßra.
.m
"

:

"

,

»<>.

.

sana

tapahtui losia A2. Jolle HERran
monin pojan ludan Kuningan aitana; tolmandenatoistakymmenendenä hänen maldatunVansa wuonna.
3- Ia sitte losian pojan, lojatimin' ludan Kuningan aitana, Zedetian losian pojan ludän Kuningan/ ensimmäisen wuoden
loppuun toistakymmendä s, niin Jerusalemin
fangiuteew asti, wildendenä Kuukautena.
-j- 2 Kun. H 4: 17.
'2 Kun. 25: 34.
2 Wa K. z6: io.
n. 4. Ia HERran
Mpahtui minulle,
ja sanoi:
5. Minä tunsin sinun jo ennen kuin minä sinun malmisiin äitis tohdusa, ja pyhitin sinun
ennen kuins aitistäs fynyyitkäo'; japanin si,

sana

.

,

-

'sMos.?i:s.
9-

Ia HERm

lus.i:s, 6.

ojensi

kätensä

Hes.

,:

y.

ja tarmi miminulle-: Ka-

nun suuhuni', ja sanoi HERra
tzo, minä panen minun sanani sinun suuhusi

'les. 6:

7.

~

Katzo, minä panen sinun mnäpänä Kaysain ja maldatundain päälle,
kemään', hukuttamaan ja: wWMgalvs«A
kendamaan ja istuttamaan. ~
10.

'

«Kor.

,«:

4,

5.

'

m. 11. Ia HERran sana tapahtui minut'
le, ja sanoi.-Jeremia, mitäs nmt? Mlnäsch'
noin: minä naen Mandelpuisen sauwM >
«.
Ia HERm sanoi minulle.: oWuWH
olet

Propheta
I. 2. Luk.
olet nähnyt: sillä minä tahdon kiiruhta, teh- kormesa seuraisit, siinä maasa josa ei kylmetä.
Hes. 6: ,8.
däreni minun sanani.
tapahtui
kerran
oli HERran pyhä ja hänen
toisen
Kosta
sana
Israel
3.
iz. Ia HERran
mitäs
näet?
Minä
hedelmänsä
ja
ensimmäinen
sanoin
minulle, sanoi:
Jokainen kuin hänminä näen kiehmvalsen padan', joka näky dä söi, tuli mikapääri, ja paha tuli hänen
päällens, sano HERra.
Hcs. n: 7,
pohjan puoleen.
pohjasta
on
minulle:
sanoi
4. Kuulkat HERran sanaa Jakobin huoHERra
14. Ia
paha tulewa *, kaikkein maan asuwaisten ne, jakaikki Israelin huonen sukukunnat.
*1.6:i.
5. Näin sano HERra mitä wääryttä teipäälle:
maldakaikki
dän
Isänne minusa löysit *, että he erkanit
is. Sillä katzo, minä kutzun
pohjasa',
ja menit turhuteen, ja tulit turhaxi?
kuin
on
minusta,
sano
kundain sukukunnat
ja
ja
tulemat
kukin
istuihe
asetta
les. 5:4. Mlk.6:
HERra
ymbäri
ja
ajatellet Kusa se HERei
portin
ensingän
6.
eteen,
Ia
mensa Jerusalemin
kaikkia Häneu muurejansa, ja kaikkia ludan ra on, joka meitä mci ulos Egyptin maalda:
l. 5: 15. ,l. :4. joka
meitä kormesa, autiasa ja eräKaupungeita. "l. 4: s.
16. Ia minä annan oikeuden käydä heidän maasi», kuimäsa ja kuoleman marjon maasa ',
päällens, kaiken heidän pahudensa tähden; et- siinä maasa, josa ei yxikän ihminen waeldanut
tä he owat minun hyljännet, ja muille juma- eikä asunut?
5 Mos. 8: 15.
7. Ia minä mein teidän hymään maahan,
lille suitzullanet, ja kumartanet omaa käsia792
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;.

:

*

ja hywyttä syömään ; mutta
,
sen hedelmätä
myötä
noute
nyt
tulitte,
IV. 17. Niin
sinun
saastutitta te minun maakostaja sinne
minä
perindöni
minun
teitte kauhistuxexi.
ni,
kästen:
ja
heille
kaikki
kuin
sinun
se pelkä
saarna etten minä
Papit
ajatellet,
ei
älä
surmais
hei
8.
heitä,
sinua
kusa HERra on, lainoppenet ei tundenet minua, paimenet luomuit
Luk.
1 Pet. 1: 1,.
dän edesäns.
?5.
18. Ia katzo, minä teen tänapänä sinun minusta ja prophetat ennustit Vaalin kautta
rautapatzaxi ja massi- ja seuraisit kelmottomia.
wahwari Kaupungixi,
maasa,
ludan Kuningoita ja 9. Sentähden minä riitelen mielä teidän
nmurixi' koko
wastan,
hänen Pappe- kansanne sano HERra, ja teidän lastenne lashänen Ruhtinoitansa
ten kansa riitelen minä.
jansa ja maan Kansaa wastan. *l. 15: »0.
ja kaei
kuitenia. Niin mengät Kitimin luotoihin
wastan,
19. Ia he sotiwat sinua
gan heidän pidä sinua »voittaman; sillä minä tzokat: ja lähettakät Kedariin, tutkistelkat »viplensinun tykönäs, sano HERra, wapahta- susti, ja katzokat, jos siellä niin on tapahtunut.
11. Muuttamatko pakanat heidän jumalitanmasa sinua.
sa? maikka ei ne Jumalat olekkan: ja kuitem
gin minun Kansani on muuttanut kunniansa
2. Luku.
Ps. «>6
l. HVRra kaste muistutta ludalaisille Hanen kelwottomaan.
ja soimata heille heidän kiittahämmästykät
töitänja,
12.
siitä,
Taimat
hvwiä
tyhmät ajatu- ja mapistat *,
mättömvdensä. n Osotta heidän
HERra.
s Mos.,, l.
ja luuloMhydenmenonsa
n
xenin. Mkokuliatun
les.
ft, olewan tuchat, hyljättäwät ja wianalaiset.
13. Sillä minun Kansani teke kahtalaisen
tapahtui minulle, ja
synnin minun joka olen elämän meden lähde,
i. stza HERran
noi:
he hyljämät, ja kaimamat itzellens kaimoja,
2. Mene ja saarna julkisesti lerusalemisa, kelmottomia kaiwoja joisa si wesi pysy.
ja sano: Näin sano HERra: Minä ajattelen
11.14. Ongosta Israel orja, eli kotona synjota sinulle tapahtui sinun dynyt? mixistä hän on joutunut saalixi?
sitä hywää työtä,
nuorudesas, ja sitä rakkautta, jonga minä si15. Sillä nuoret jalopeurat kiljumat* hänesnulle osotin, kostas kaunis olit'; M minua tä ja huutawat: he häwittäwät hanm maan-

laansa.
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fa, ja hänen Kaupungins omat poldetut, niin saadan kiinni, niin myös pitä Israelin huonen
ettei niisä kengän asu. les. 5: 25. Jer. 4.- 7. häpiään tuleman, Kuningastensi», maldamies16. Nophin ja Thakpanexen lapset muser- tens, Pappeins ja Prophetainsi» kansa.
tamat Myös sinun pääs.
les. 19: 1;.
27. Jotka puulle sanomat: sinä olet minun
', ettäs hyljät Isäni; ja kilvelle: sinä minun synnytit: sillä
Näitä
teet
sinä
itzelles
17.
sinun HERras lumalas kosta hän sinua he käändäwät selkänsä minun puoleeni, ja ei
tastvojans: Mutta kosta hätä tule, sanomat
tahto wiedänytoikiata tietä. *1.4:
*,
Egyptin
mitä sinun on
tiellä he: nousija auta meitä.
18. Ia
juoda
ettäs tahdot
Sihorin wettä? eli mitä 28. Kusasta omat sinun jumalas, jotkas
tiellä,
ettäs tahdot juoda itzelles tehnyt olet? nostan ne, katzo, jos he
Assyrian
sinun on
1.
taitamat sinua autta sinun hätäs aikana'; sil1e5.
wirran wedestä?
pahudes
Sinun
rahden* sinua nuh- lä niin monda tuin sinulla Juda Kaupungita
19.
dellan, ja sinun rorrelemarromudes rähden on, niin monda on myös sinulla jumalata. s
10: 14.
Hos. I) 10.
sinua kurireran: niin rieda ja nae kuilma 5 Mos. 37- Duom.
roiheljäinet, j» silrkia se on f, erras hyljar
1- Jer. II I).
finuss HERras lumalas,' ja et pelka mi- 29. Mixi te tahdotta »vielä riidellä minun
kansani? te oletta kaikki minusta luopunet, saMa, Md HERra, HERra Zebaorh.
no HERm.
les.,:?.
Si 5.
267 Sillä minä olen jo wcmhasta taittanut
30. Turhaan minä mngaisin teidän lapsianne,
särkenyt
jutttts/sysinä
ei he ota kuritusta '; sillä teidän miekkansasinun
sinuli lkss>M'
2.

'

'

*

,
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),:

:

-

noit: 'ett minä Mdo ens nu'M palwella: kuitengin jokaitzella kopkiaU«l'wllore»ä>j ja kalkein
lehtipuiden alla juoxit sinä salawuotelldesa.
les. 57: 5' 6/>. III.;: 6.
21. Mutta minä olen istuttanut' sinun parsiemenexi: kuingast
sinä olet nyt muuttunut Niin karwaxi ta
,/.
iviinapuuxi?
Psi44t ;. l

ne syö teidän Prophctanne, niinkuin turmelema jalopeura.
les. i 5. Jer. 5: ;.
5 Matth. 2,: ,4.
Zi. Sinä paha sukukunda, ota waari HERran sanasta: olengo minä nyt tullut Israelille
korwexi eli pimiäxi maaxi? mixi siis miNun
sano: me olemma Herrat, en me emetzä- Kansani
nä tule sinun tygös.
5 les. 5: 2.
Matth. 2ii ;j ,e. 32. Unhohmto neiyv kaunistuxensa, eli
Ps. 80: 5.
1.
Mmk.
Luk. 20: 9.'
morsian seppelensä? murra minun kansa22. Sillä jös sinä sinus wielä lipiälla pesisit, ni unhona* minun ijantaiktisisti.
ja ottaisit paljo saipuata, kuitengin sinun pal. 2.: 21.
minun
näky
edssäni,
sano HERra zz. Mitäs
hudes
kaunistat sinun ties, rakkautta
HERra.
etziäxes? ja myös sentähden totutit sinun ties
23. Kuingas siis sanot; en minä ole saastai- pahaxi.
nen, en mmä
34. Löytän myös waiwaisten ja wiattomain
xosa, ajattelo:kuingas tehn»)t olet: sinä nopsa sieluin »veri sinun tykönäs jokapaikas, ja ei ne
naaras Kameli, joka sinne ja tänne juoxet.
ole löytty kätkettynä, waan julki kaikisa niisä
paikoisa.
kormesa,
Niinkuin
hän
kosta
24.
metzäasi
heidestä hengiltä, kuka hänen taita asetta
35. Ia sinä sanot: minä olen wiatoin, hän
ki jotka händä etzimät, ei pidä wäsymän, hä- täändäkön wihans minusta pois: Katzo, minen Kuukaudesansa hän löyttän.
nä tahdon oikeudelle käydä sinun kansas, että
2;. Älä ole paljas jalwoin ja älä janoakärsinä sanoit: en minä ole syndiä tehnyt.
si O). Multasina sanoit: ei se autta maan
36. Mixis niin horjahtelet, ja menet sinne
juoxen
ja
ja
minä rakastan muukalaisia
heidän tänne? mutta sinun pitä Egyptildä häpiän
peräsänsä. (a) s. 0. älä ole hambiä spiidiä tekeiuään. saaman, niinkuins Assyrialdatin häpiän sait.
2 AikaK. 28: 20.
26. Niinkuin waras tule häpiään, kosta hän
les. zc>: ;,, 5.
Hhh h h
?7- Sil*
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2.

;.

Luk.

- 37. Sillä olet myös sieldä lähtewä ja lyöpä ci hälwn petollinen sisarens Juda sitä peljänkätes yhteen pääs päälle': sillä HERra teke nyt, mutta meni ia teki myös huorin.
tyhiäxi sinun toiwos, ja ei sinulla pidä mitan
5 Mos. 24: i.
2 Sam. 13: 15.
menestystä niisä oleman.
9. Ia hänen huorudens sanomasta on maakunda saastutettu; sillä hän teke huorulm kiwen ja puun kansi».
3. Luku.
io. Ia kaikisa näisä ei se hänen petollinen
t. HERra walitta Ransansa iumalattomuutta; jota luda ei wädemmin hariottanut ruin sisarens Juda täändänyt itzeensä minun tygöIsraelikan. >l. Neuwo heitä s.ändvmyxeen ni kaikesta sydamestänsa; mutta petollisesti,
'

*

;

sanoHEßra.
11. Ia HENra sanoi minulle: »vastahakoinen Israel on jaloxi luettapa» petollisen ludan
Hes. 16:5». 1.,,:
suhten.
il. 12. Mene ja saarna nämät sanat pohjaa
sano: käännä sinus sina wasiahasaas- päin, jaHrael,
koinen
sano HERra, min en minä käännä kaftvojani teistä pois: sillä minä olen laupias *, sano HERra, ja en wi5 Mos. 24: 4.
hastu ijankaikkisesti. Pf. 8s: 15. Ps. ,45: 8.
ja
ylös
korkeuteen,
katzo,
2. Nosta silmäs
13. Tunne ainoastans sinun pahatekos s
kuinga sinä jokapaikam huorinteet. Sinä istut ja erräs oler HERraa sinun
tiellä ', ja odotat heitä niinkuin ryölväri kor- wastan syndia «bnyr: Ia juosnut sinne tanmesa; ja saastutat maan huorudellas ja pahu- ne »vierasten jumMlain tygö, kaikkein wiherjäisl Mof. n
ten puiden ala; ja ette kuullet minun ändani,
,4.
dellas
pois,
pitä
tuleman
sano HERra.
amusaten
3. Sentähden
reitänne, re Nyastahakoi«ikä ehtosaten tuleman sinulla on porton kas14.
lapftr, sano. HERra sillä minä kihlan
wot', et sinä tahdo ensingän häwelä.
ser
teidän minulleni; ja otan teidän yhden KauHes.?: 7.
ajasta
huudat mi- pungista, ja taxi toto sukukunnasta, ja tal>
4. Ia kuitengin sinä siitä
nua Minun Isäni, minun nuorudeni johdat- don teidän wiedä Zionii n,
,5. Ia annan teille paimenet
taja.
minun syPs 7': '7jälken;
pirä
ijankaikkisesti*,ja
jorka
ei
käänrawiyeman
dämeni
«im
i.Wihastuko hän
ny julnmdestansa? kaho, sinä operat ja teet opilla ja Lvijaudella.
Eph. 4:
pahaa ja et taita hillitä.
»7.
'l. 2,: 4. Hes. ,4:
Ps
Kuningas
16.
on
minulle,
tapahtuwa,
se
6. Ia HERra sanoi
silloin
kosta te moIa
myös
nähnyt
ja
mitä
tuletta
ettei
maasi»,
se
oletkos
neri
kasivatte
siihen ailosian aikana:
? hän meni kaikille
enä
kaan,
pidä
puhuttaman
teki
HERm,
sano
»vastahakoinen Israel
korkeille muorille, ja jokaitzen wcherjäisen puun HERran liiton Arkista, eikä ajateldaman; ei
myös sitä enä muistettaman, eli etzittäman,
l. 2: 20.
ala ja teki siellä huorutta
tehnyt
oli, taikka mä tehtämän.
7. Ia kosta hän näitä kaikkia
sanoin minä käännä sinuas minun tygöni, 17. Mutta Jemsalem pitä siihen aikaan kumutta ci hän käändänytkän itziäns: ja hanen tzuttaman HERran istuimexi *, ja kaikki pakanat pitä itzens sinne kokoman HERran nipetollinen sisarens* luda-näk, sen.
l.
meen Jerusalemiin: eitä heidän pidä enä wael2,
4.
*Hes. I«<:4s.
näin
että
se
»vastahakoinen Is- daman pahan sydämens ajatusten jälken.
8. Ia minä
huorin,
jäminä hyljäikatkis
teki
les.2: 2,
Mik. 4: l,
rael
asioisa
ja
';
erokirjan
pitä
aikaan
h.änen,
ja
annoin hänelle
18. Siihen
ludan huonen mesin
julistadrn U. L

Sel»rakunnan ihanaisuden. iv.
Pdespannan katuwaisten synnin tunnustus.
katzo, kosta mies eroitta
l./Stcananlastu on:
waimons tyköänsä, »a se mene pois hänen tyköäns, ja otta toisen miehen ottako
hän hanen jällens ? eikö maa niin peräti
wtetaisi*? Vwtta sinä olet huorintehnvt sinun
monen ystämäs kansa mutta tule kuitengin
jällens minun tygöni, sano HERra.
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kasmoini edestä, niin et sinä tule ajetuxi pois.
leman pohjan puoliselda maalda siihen maaJoel. 2: 12.
2. Silloin sinä olet wannowa niin totta kuin
han, jonga minä olen andanut teidän Isillen,
ne perinnöxi.
HERra elä ', totudesa, oikeudes ja manhurs,9. Ia minä sanon, kuinga minä olen mon-. kaudesa: ja pakanat siunatan hänesä f, ja he
da lasta andama sinulle, ja sen hywän maan, ja kerssmvat heitäns hänestä. §
les. 48:
ihanaisen perinnön, pakanain joukon. Ia mi- f 1 Mos. 22: 18. § les. 45: 25. 2 Kor. 17/
nä sanon; sinä olet kutzuwa minun Isäxes, etHERra: te ludan ja
3. Silla näin
miehet,
kyndäkät
tä luowu minusta.
mastuudesta, ja
Jerusalemin
20. Kuitengin niinkuin waimo pettä rakasälkät kylmäkö orjantappurain sekaan.
tajansa; niin oletta te minusta luopunet te IsHos. lc>: 12.
raelin huone,
4. Vmbärins leikatkat täitänne HERralle,
HERm.
21. Sentähden pim kuuluman walitus, itku ja pangat teidän sydämen esinahka pois
te
ja parku Israelin lapsilda korkeisi» paikoisa; sil- ludan miehet ja Jerusalemin asuwaiset; ettei
lä he owat tiensä turmellet, ja HERran hei- minun julmudeni pääsis mallallensa niinkuin
l. 2: z».
tuli, ja niln palaisi ettei yxikän händä sammutdän lumalans unohtanet.
ui. 22. Niin palaitkat te wastahakoiset ta taida f, teidän pahudenne tähden.
1. 20: 6.
Rom. 2: 28, 2Z.
lapset', niin minä parannan teitä teidän tot5 Mos. 10 16.
Rayo,
me
rulemma
165:
5.
telemattomudestanne:
les.
ludasa ja andakat kuu!>
sinun tygös; sillä sinä oler HERra meidän 11. 5. Ilmoittakat
la lerusalemisa, ja sanokat: soittakat »vasti'Hos. 14:2.
humalamme.
23. Totisesti on sula petos kukkuloilla ja kai- torme maasa, huutakat korkialla anella, ja
killa muorilla: totisesti on Israelin autuus (ai- sanokat: kootkat teitänne ja käykämme kaikki
noasi») HERmsa meidän Jumalalamme.
wahwoin Kaupungeihin.
,2:
6. Nostakat lippu Zionisa, kootkat teitänne
1,
Ps.
pakoon
jotka
ja alkät wiiwytelkö; Sillä minä annan
meidän
«ifetlixet",
Isäimms
24. Ia
me nuorudesta olemma pitänet, pitä häpiällä tulla onnettomuden pohjasta ', ja
mikäymän pois, ynnä heidän lammastensa, kar- heljaisyden.
l. 1: 1,, 14.
jans, poikainsa ja tyttärtens kansa:
luolastansa, japaka<
7. Jalopeura*
nain hämittäjä sanoja lähte paikastansa; häHes. 2°: i«.
25. Meidän täyty maata meidän häpiäsäm- mittamaan sinun maatas: sinun Kaupungis
me, ja meidän ylönkatzemme peittä meidän; pitä kukistettaman, niin ettei kengän niisä
sillä me teimme syndtä HERraa meidän
les. 29. Jer. 2.- ,5. f Icr. 2: s.
8. Sentähden pukekat sakit ylönne, itkekät'
lumalaramme wastan, sitä me erra meidän Isamme, hamasta meidän nuorudesi ja parkukat; sillä HERran julma miha ei tahmn,me, niin rahan päiwään asti, ja en me do meistä lakata.
l. s: 26.
roreller HERran meidän lumalam äändä.
aikaan,
9. Siihen
HERra, pitä Kuningasten ia pääruhtinasten sydän langenian:
Pappein pitä peljästymän ja Prophetan, hän,4. Luku.
l Jumala neuwo ludalaisia käsndymyxeen. mästymän.
n Uhka heitä sodalla ia hawilpxellä Raldea»o. Mutta minä sanoin: Woi! HERra,
laistlda ja kertoi neuwon katllmuxeen. »v, pro- HERra, sinä olet andanut tämän Kansan ja
pheta malitta surkiasti maakunnan häwityxen
Jerusalemin suuresti pettä itzens, sanoden: teilVliye.
lä on olema rauha: ja kuitengin miekka haI.
sinä käännät sinus Israel, HER- man sieluun asti lähesty.
11. Silloin pitä sanottaman tälle Kansalle
ra, niin käännä sinus minun tygöni':
ja jos sinä panet sinun kauhistMs pois minun ja Jerusalemille: kuiwa tuuli on tulewa muorja pitä ynnä tu-
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ten ylitze korwesta, minun Kansani tyttären
tielle; joka ei wista eli puhdista.
12. Sangen wäkewä tuuli pitä niistä minulle tuleman: Niin minä myös nyt mhdon puhua heidän kansans oikeutta.
13. Katzo, hän nonse niinkuin pilwi ja hänen waununsa niinkuin tuulispää, hänen hemoisens omat nopiammat Kotkaa: moi meitä!
>
sillä me häwitetän.
14. Niin pesi nyt Jerusalem sinun ly,
dämes pahudesta, erras aureruxi rulisir:
kuinga kauwan pirä pahar ajatuxet sinun
5 les. i ek
rytönäs pysymän?
,5. Silla Danista kuulu sanoma", ja ahl)<«: ,6.
distus Ephmimin wuorelda. >
16. Sanotat pakanoille: tatzo, tuulutmkat
lerusalemisa, wartiat tuleman tautaiselda
maalda; joita luihtamat ludan Kaupungeim
*

.'

'

'

tän lhmistä: kaikki myös taiwan linnut olie
lendänet pois.
26. Minä katzoin, katzo, hedelmällinen peldo oli autiana. ja kaikki Kaupungit olit kukisHERmlda, ja hänen julmalda-

tetut maahan

mihaldans.
27. Sillä niin sano HENra: koko maa pi-

tä kylmille tuleman; ja en minä kuitengan sitä
peräti häivitä.
1.5: »8.
28. Sentähden pitä maan oleman surullisin, ja miman ylhäldä murhellisen; sillä minä
olen sanonut: minä olen sen päättänyt, ja en
tahdo sitä katua, engä siitä lakata:
29. Kaikki kaupungit pitä pakeneman hoimiesten ja joutzimiesten huutoa; ja juoxeman
,

tihkuun mrtziin ja lymyttämäN itzens timirounioihin: Kaikki Kaupungit pitä oleman 'kyl-

millä, niin ettei yxikän niisä asu.
< 32. Mitäs tahdot tehdä, sinä häwitetty?
mastan.
jos
heidHl,
kailHlba
MttäMät
haaroilsinä wielä kaunistaisit siMs purpumwantHe
17.
da, niinkuin wartiat kedolla? sillä ye owat tella ja kuldakädyillä, moitelisit sinlln kasmos,
:

niin sinä kuitengin sinuas turhaan kaunistelet;
wihoittajlet minun, sanoHEßra.-13. Sinun ties ja finnn» harjoimxes owat sillä ne kuin nyt omat sinua rakastanet, pitä
nämät sinulle tehnee tämä on sinun pahudes katzoman sinuaylön, ja wäjymän sinun hen:

että seniin tar»va»sVN,
M tay sinun syoämeeS. gess:
''-'

Ml,:
Hl. 19! Kuinga on mliluH sydämeni tipiä
minun shdäment lykyttä'minun ruOmisani ja
ei ole lepoa; sillä minun sieluni tuule waffitor,ja sodan huudon.
les. 22: 4.
wen
Jer. p.-i.
2Q. Häwitys kuulu hälvityxen perään, sillä
koto maa hajotemn; janiinunmajani ja peitteni pitä sangen akista kukistuman.
21. Kuinga kauwan pitä minun näkemän
lippuja, ja kuuleman wastitorwen ändä?
22. Että minun Kansani on hullu,ja ei tunne minua, he owat tyhmät lapset, ja ei ymmärrä: wlisär owar he kyllä pahaa tekemään*,
waan hywää rehdä ei ole heillä rattoa,
l.'

"

'

*

'

23.

Rom.

,6: ny.

se oli
se oli pi-

Minä katzoin maan päälle, katzo,

tyhjä ja autta: ja taiwan päälle, ja

miä.
les. 5: ?<>. l s°:
24. Minä katzoin »vuorten päälle, ja katzo,
~

ne »vapisit, ja kmtki kukkulat marisit.
25. Minä näin, ja katzo, ei ollm siellä yh-

-

zi. SiMminäkuulinhlludonniinkuin

fyn-

nyttäwäissn: lustan, niinkuin sen joka'ensimm, Zionin tyttären ämäisenjota
walittaja- hajotta kätensä: woi minen,
nuani ! sillä minun sieluni on wäsynyt surmait-

tähden.

ten

l

5. Kuku.
tvatitetan ludalaisten moninaisen

jnmalat-

uhatan heitä kowalla rangaistuxella. v. Neun)otan käändymiseen, ja ker»

toMuden yltye, fa

voitan »valitus

heidän katumaUomudestansa.

liNaytät Jerusalemin katuja ymbärins, katzotat, toeteltat ja etzität hänen tatuillansa, jos te löydätte jongun jota oikein teke
ja kysy totutta; niin minä olen hänelle armol-

i.

linen.
2.

Ia

HERm

jos he wielä sanoisit: niin totta tuin
elä: niin he kuitengin wannowat

waari n.
3. HERra eikö sinun

sinä

lyöt HM, ja ei

<Imäs kayo ustoa:
he tunne tipua ': sinä
mat-
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waiwat heitä, mutta ei he tahdo kuritusta mas- la Zebaoth: että te senkaltaisia puhutte, tatzo,
lanotta: heillä on towembi taswo tuin kiwi: niin minä teen minun sanani sinun snusas rulexi, m tämän Kansan puuxi, ja l>änen picä
les. 1: 5.
ja ei tahdo taata hellänsä.
2:
polttaman
,0.
lir.
heidän.
les. 2«:
minä
Katzo,
Mutta
on
waiwainen
mmä
annan
se
sanoin:
15.
tulla teidän pääl4.
joukko: he olvat ymmärtämättömät ja ei tie- lenne Israelin huone, sano HERra, kaukaa
dä HERran tietä> eitä heidän lumalans oi- yhden Kansan, wakewän Kansan, joka on ol!
lut ensimmäinen Kansa, Kaman ,onga kieldä
,
keutta. ,
täyn
puhun
ja
et sinä ymmärrä, etkä mida ymmärtä, mitä
5. Minä
MlMNallisten tygö
5 Mos. 28: 49.
heidän kansans.;ja sillä heidän p,ta tietämän he sanowat.
les. 5: 26.
1.6: 22.
Icr. 1: 15.
HERran tien heidän lumalans jaoikeuden:
16. Heidän mimens on amojoin hauta; ja he
mutta ne olvat kaikki iten särkenet, tattaisowar
kaikki wäkewät.
netsiten.
6. Sentähden pitä Jalopeuran, joka me17. He syömät sinun tulos jaleipäs, jota sija.
repelemän
poikas ja tyttäres syönet olisit, he nielenun
rikki,
tule,
suden
heidän:
hästä
pitä mät sinun lambas ja karjas, he syömät sinun
korwesta pitä haastaman heitä, ja Pardin
heidän Kaupunaeltans, ja kaik- wlinapuus ja fikunapuus ': ja hämittämät siwartioitzeman
kuu,
nun wahwat Kaupungis miekalla, joihin sinä
ki
niistä tulewat ulos> pitä raadeldaman':
sillä heidän syndejäns on juuri monda, ja he sinus luotat.
Mus. 26: is.
blMtpaamnel heidän.tottelenmttomudesansa.
5 Mof »8: ,i, ;z.
Hvs.i;: 7.
itz. Ia en minä silloinaan, sano HERra,
l. 4: 27.
Kuinga
siis minun pitä sinulle oleman ar- peräti hälvitä teitä.
7.
jos
lapses
hyljäwät
minun
te
mollinen? Että sinun
sanotte: mixi HENra meidän
19. Ia
ja wannowat sen kautta joka ei Jumala olet- Jumalamme teke meille näitä kaikkia"? niin
tan: ja nyt, että minä olen heitä mminnut, wasta heitä: niinkuin te oletta hyljännet minun,
tekemät he huorin, jakokondumat porton huo- ja pallvcllet »vieraita jumalita teidän omasi,
maasanne: niin teidän pitä myös palweleman
neseen joukkoinensa.
8. Kukin hirnu lähimmäisens emändätä, niin- »vieraita siinä maasi», »oka ei teidän olettan.
kuin hywin ruokitut joutilat orhit.
l. ,6: ,0.
n. 20. Näitä teidän pitä ilmoittaman JaHcs. 22: 10, 11.
pidäis
heitä senkaltaisista kobin huonesa, ja saarnaman ludasa, ja sa9. Eitöstä nnnun
kurittaman, sano HERra: ja eikö minun sie- noman:
luni pidäis kostaman senkaltaiselle Kansalle
21. Kuulkat nyt tätä te hullu Kansa, jolla
on?
l.
ei
taitoa
ole, jolla on silmät, ja ei näs: korkuin tämä
Zi: 9.
io. Kukistatat hänen muurins ylösalaisin, wat, ja ei kuule.
les. 6: 9. I°. l 4»: ,8» iy.
ja älkät peräti häwittätö, ottakat pois hänen
22. Etteko te tahdo peljätä minua, sano
torninsa: sillä ei ne. ole HERran.
HERm? ja ettekö te pelkä minun kastvoini s. 11. Mutta he owat petoxella minusta pois desa? joka panet hiedan meren miaxi m i,anluopunet, ftkä Israelin huone, että ludan kaikkisexi mäaräxi, jota ei hänen pidä käymän
ylitze: ja waikka pauhais, nun ei se kuitenhuone, sanoHEßra.
'
pois
. 12. He tieldäwätHERran, ja sanomat: gan woi sen ylitze: ja jos hänen aaldons pai«l hän se ole: ei meille käy min pahoin': ei suivat, niin ei heidän pidä menemän sen ylimiekka ja nälkä tule meidän päällem.
Job. 26: 10. l. )8: 8. Ps. 104:
tzen.
Mutta
tällä Kansalla on wilpistelewäi5 Mos. 29: 19.
les. 28: 15.
23.
ja
prophetat
puhumat
sydän: he owat harhailtuuleen:
ei
ole
nen
lottelematoin
heillä
13.
*

,;,

!,

«,

"

;

*

'

/

.

se

?.

'

let ja pois mennet.
(Jumalan) sana: niin heille itze käytön.
HERra luma-- 24. Ia ei sano toffan sydämesäns: penat14- Sentähden näin

sano

Hh hh h

3

kalU-

5. 6. Luk.
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nyt HENraa meidän lumalatamme;
5. Nostat, ja aftukam ylös yöllä; ja häjoka anda meille anm ja ehtofaten ajallansa, wittäkämme hänen jalot huonensa.
6. Sillä niin
HERra Zebaoth : kaaia marjele meille joka ajastaita elon ajan
ja
puita,
ii:
T.
'4
'7takat
tehkät
muldaseiniä lerusalemi5 Mos.
14. AP.
kollisesti.
Kaupungi
pahat
pitä kuritettaman,
tekonne
nämät
mastan;
teidän
ta
sillä
-25. Mutta
taw.lt; ja teidän syndinne tämän hywän teilsisällä on sula määrys.
dä käändäwät pois:
7. Niinkuin lähde kuohutta wetensä; niin
26. Sillä minun Kansasani löytän jumalat- kuohu myös hänsn pahudensa *: määrys ja
tomia; jotta paulat ja pyydyxet asettamat ih- häwitys siinä kuullan, kitu ja waiwa on
les. 57:
misiä käsittäxensä, niinkuin lindumiehet sitti- minun eoesäni.
8. Anna
kuritetta Jerusalem, ettel
mella.
27. Ia heidän huonens on täynäns petojta, minun sydämmeni käändyisi pois sinusta: etten

kämme

-

uses-

sano

sen

am»

'

«.

smuas

niinkuin häkki linduja: Siitä he tulemat make5 Mos.,»: '5.
mäxi jarikkaxi.
28.

He kiildäwät lihawudesta he säkewät
:

pahan asian, ja ei pidä oikeutta: ei he holho
orwoja hänen asiasans', ja menesty heille:
ja ei he auta köyhää oikeuteen.
'les.,:-,.
3^.7:10.
29. Eiköstä minun pidäis sitä kostaman,
HERra: ja eiköstä minun sieluni pidäis
kostaman senkaltaiselle Kansalle kuin tämä on?
30. Kuinga julmasti ja kauhiasti eletän

se

sano

minä sinua hämitäisi, niin ettei kengän
nä maasa.

asu sii-

Näin sano HERra Zebaoth: mitä Is,
raelista jäänyt on, se pitä myös sulaxi saaliri
joutuman niinkuin wiinapuu: kokota kätes ko9.

riin niinkuin »viinamarjain poimia.
11. ia. Kenelle siis n,inä puhuu jatodistan,
että joku kuulis ? katzo, heidän korwans owat
ymdärinsleikkamata, eikä taida kuulla katzo,
he pitämät HERran sanan pilkkana, ja ei kär:

si sitä.

11. Sentähden olen minä niin täynnä HERran wihaa, etten minä mida lakata »vuodattamasta, sekä lasten päälle kaluilla, ja myös
nuorukaisten kokouxen päälle yhtä haawaa;
sillä sekä mies että maimo, ijällinen ja ikimanha pitä otettaman kiinni.
12. Heidän huonensa pitä tuleman muuka6. Luku.
laisten käsiin'; heidän peldonsja emändänsä yhhäwitys
Vabylotä haamaa ; sillä minä ojennan käteni maan ai
Ilmoitetan Jerusalemille
nialaisilda, ellel he paranna iyiänsä. n. walu sujain ylitzen, sano HERra.
tetan heidän paatumuttansa. ui. Osotetan hei13. Sillä he kaikki ahnehtimat *, sekä pienet
dän rangaisturens olewan wissi ja äkillinen.
että suuret: Prophetat ja Papit opettamat
l. Kootkat teitänne, te Benlaminin lapset, wäärin. s
les 56: i>. f Jer. 8: 10.
">
Jerusalemista ja puhaldakat tormcen 14. Ia lohduttamat minun Kansaani hänen
Tekonsa, ja nostakat lippu BethKeremisä; sil- wiheljäifydesänsä, sitä halpana pitämään, ja
lä pohjasta on pahus" ja suuri »viheljäisys kä- sanowat: rauha, rauha: ja ei rauhaa olekkan.
'1.n.4.
l. 8: 11.
I Thrss. 5: ~
Hes. I, 10.
sisä.
2. Minä olen »verrannut Zionin tyttären
15. Sentähden pitä heidän häpiään tuleman,
«että he kauhistuxen tekemät: ja waikka he tal)kaunisten ja ihanaiseen:
paimenet
tygöns
tulemat
hänen
towat olla hälväisemätä, eikä taida hämetä ';
3. Mutta
majansa
panemat
ympitä heidän jokaitzen langeman toinen
kuitengin
hänen
laumoinensa he
päälle;
jakosta minä heitä kuritan, silbärillens, ja kukin kaitze paikasansa.
toisens
pyhittäkät
pitä
sano)
sota
(Ia
wastan,
händä
loin
heidän langeman, sano HERra.
4.
käykämMe
puolipäiwänä
ylös:
*l,8:»«.
ja
woi
nostat
,6. Näin
meitä! sillä ehto joutu ja warjo tule suurexi.

maasi»?

31. Prophetat opettamat malhetta*, Papit
omat herrat »virasansa s, ja minun Kansani
tahto sitä mielellänsä: mitä te »viimein teette?
'i. 2,: ,5, «6. Hes. iz: 6.
-x Matth. 2;: 4.
iPet. 5: ~
«.

'

,

:

:
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i6. Näin sanoHEßra: seisokar reillä ka27. Minä olen pannut sinun martian torniyotar ja tysykar endisiä teirä, kuka oitia ne xi, ja linnaxi minun Kanfasani, tietämään ja
Hl,, sirä te waeldatac nim te löydätte le- koettelemaan heidän teitänsä. l.i:>B. l.is:«<^.
p on leidän
Mutta he sanowat:
28. He omat kaikki peräti pois luopunet,
6. 7

,

mmc »vaella.
,7. Ia minä olen
'

„:

29.

teille wartiat':

waeldain petollisesti:

he

owat

kaikki turmeldu

,8.
maffi
Hes.
poldemt,
plrjy rau»ttakal »vaari torwen änestä: mutta he sanoowat
tulelda
29. Palkeet
wat: en me ota waaria.
ke pois sulaminen on hukafa ; sillä ei paha ole
m. 18. Sentähden te pakanat kuultat, ja eroitettu.
ota waari, siliä kokous, niistä kuin heidän sea30. Selltähden he myös kutzutan hrljätyxi
hopiaxi *; sillä HERra on heidän hyljännyt.
sims tapahtu.
19. Maa,tuule sinä: katzo, minä annan tulles.
la kowan onnen talle Kansalle, heidän ansaitun palkkansa: ettei he pidä lukua minun sanas7. tuku.
tani, mutta huljäwät minun Lakini.
I Juvalaisia neuwotan parannureen ja wa»
20. Mitä minä lukua pidän pyhästä silmusroitetan ulkonaiseen Jumalan palweluxeen luotta, jota rlttasta Arabiasta tule? eli hywästä lamasta, v. Uhatan käändymättömia rangaisi
Kanelista, jota kaukaiselda maalda tule? tei- turella ja propheta kieldän heidän edestänsä ru>
ill. heidän ulkokullatut llhrinsa,
dän polttouhrinne ei ole minuUe otollinen, eitä koilemasta
hyljätän, ja propheta saa käskyn surkutella hei»
kelpa
leidän uhrinne
uumille.
ja
Am. 5: 'I.
Mik. 6: 6. dan pahuttans rangaistustansa.
les. l: 11. l 66:
1.
ämä sana tapahdui HERralda leremial2,. Sentähden sano HERra näin: tatzo,
le, sanoden:
minä annan tälle Kansalle langemuxen: siihen
pitä setä Isät että lapset kaikki heitänsä iout2. Seiso HERran huonen portisa, saarna
taman, ja kylän miehet pitä hukkuman toinen siellä tämä sana, ja sano: kuulkat HERran
kaikki luda, jotka käytte sisälle näistä
loisens kansa.
22. Näin sano HERra: katzo, Kansi» on porteista rukoilemaan HERraa.
tulewa pohjaisesta maakunnastapa suuri Kan3. Näin sano HERra Zebaoth, Israelin
paratkat teidän elämänne ja teidän
sa on nousema maan »vieristä. l. 5: 15. Jumala
l. >o: 22.
menonne*: ja minä tahdon teidän anda asua
ja
jull. 26:
kilwet, hän on
tasa paikasa. j *l. iz
23. Jolla on jouhet
ja
pauha
ma armotoin: heidän änens
niinkuin
t 2 Aika K. 7: 16.
meri: he ajamat hewoisilla: he owat niinkuin
4. Alkät luottako teitänne malheseen, sano.
tytär
den:
mastan,
tasa on HERran Templi, tasa on HERsinä
warustettu somwäki sinua
Templi,
ran
tasa on HERran Templi.
Zion.
parandakat
sanoman,
ja
Me
olemma
kuullet
heistä
Mutta
todella teidän elämän24.
5.
meidän täten, owat näändynet: tusta ja ahdis- ne ja menonne, ja tehkät jalo oikeus yhden >a
tus on meidän käsittänyt niinkuin lapsensyn- toisen »välillä:
nyttäjän,
l. 4:
6. Muukalaisille, ormoille ja lestille älkär
1.49:24. l. s«>: 4,.
25. Alkän kengän lähtekö pellolle, ja älkön tehkö wäkiwaldaa, älkät myös »vuodattako
kengän tielle mengö: sillä joka paikasi» on rau- wiatoinda merta tasa paikasi»; ja älkät muua
jumaljta seuratko, itze teillenne »vahingoxi.
hattomus, »vihollisen miekan tähden.
26. O sinä minun Kansani tytär, pue sätki
7. Niin minä tahdon anda teidän asua tasa
ylös ia aseta itzes tuhkaan, sure niinkuin ai- paikasa aina ja ijankaikkisesti: tasa maasa ionnoata poikaa suurella murhella; sillä hätvittä- ga minä annoin teidän Illllenne.
jä tule akista meidän päällemme. 'l. 4:«.
8. Mutta te luotatte teitänne malheseen, jo.
;6.
ka
ei mitan auta.
1.25:

pannut

ja rauta.

2,.-

'

,:

«.

,

,

~

sana

:

:

».

~.

;,.

*

9.

Ia

warkat, murwalapattoiset
ja suihamiehet, huorintekiät,
ja
noudatatte
wicraita jumatzutatteßaalille;
lita, joita et te tunne.
io. Te tuletta myös ja seisotta minun edesäni tasa huonesa, joka minun nimelläni tutzumn, ja janotta: ei meidän mitan hätää ole,
9.

Ia te oletta wielä sillekin

ehkä me teemme nämät kauhistuxet.
ii.

Pidättekö

te siis tämän huonen', joka
nimitetty on, ryöwäritten luo-

Minun nimelläni
sen näen, sanoHEßlanaf? katzo, kyllä minä
ra.
les. 56: 7. t Match. 21: i,.
'

Mark.

Luk. 19: 46.
mengät
nyt
minun paikkaani
12. Mutta
jota on Silosa *~ josa minun nimen, ennen asunut on; ja katzokat mitä minä siellä tehnyt
olen minun Kansani Israelin pahuden tähden.
1 Sali,. 4: 4,' li.
Jos. 18: i.
Ps. 78: 6c>.
nyt
Että
te
kaikkia näitä töitä tsettä,
13.
sano HERra, ja minä olen warhain nosnut,
ja puhunut teille, ja et te tahdo kuulla: minä

11.

11:17.

'

'

huudan
2

ja et te

Kun. »7:

tahdo »vastata.
San. I.

!Z, 14.

t:

24,

Ies. 65:

25.
25:

l.

12.

le»'.
Niin minä Myös tahdon tehdä tämän
huonen kansi», joka minun nimelläni nimitctcy
on, johon te itzenne luotatte: ja sen paikan
kansa, jonga minä teidän Isillenne annoin:
niinkuin minä tein Silon kansa.
2 Aika K. 7:16.
Ps. 12 l: i;. Icr. 26: 6.
15. Ia heitän teitä pois minun kaswoini edestä, niinkuin minä heitin pois kaikki teidän
l. 66: 4.

,8:

,i»

!-.

!,

4.

26: 5.

14.

weljmnekin, kaiken Ephraimiu siemenen.
16. Ia ei sinun pidä rukoileman tämän Kansan edestä, eikä myös yhtäkän walitusta, eli
rukousta tuoman edes, eli sinuas minun eteeni heidän tähtens waiwaman ; sillä en minä
l. ,1: 14.
l. ,4: n.
tahdo sinua kuulla.
17.

Etkös näe mitä he tekewät

ludan Kau-

pungeisa, ja kujilla lerusalemisa.
18. Lapset tandawat puita, ja Isät tekewät
walkiam, ja waimot tekewät Mikinata; uhrataiwan Meleketille, ja andaxens
taxenft» leipiä»vieraille
jumalille, että he minua
juomauhria

mihoimisit.
19.

7. Luk.
mautta, sano HERra: waan itzellensä, ja heidän pitä häpiään tuleman.
20. Sentähden näin sanoHEßra HERra:
katzo minun wihani ja minun julmudeni on
wuodatettu tähän paikaan, sekä ihmisiin että
karjaan, puihin metzäsä, ja maan hedelmään ;
joka pitä palaman, niin ettei yxikän sitä sam»

Propheta
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Mutta ei

l. 44:

17, 18, ,9.

he minulle

tee

sillä

,

mutta taida.

Näitä sano HERra Zebaoth, IsJumala: kootkat teidän polttouhrinne
ja muut uhrinne ja syökät lihaa.
22. Sillä sinä päimänä jona minä teidän
Isänne johdatin Egyptin maalda, en minä

m.
raelin

21.

sanonut engä käskyä andanut heille polttorlhrista, engä muusta uhrista.
les.i:
Am. 5:2-1.
Jer. 6: 20.
23. Waan minä kastin heille, ja sanoin:
kuuikat minun sanaani niin minä tahdon olla teidän Jumalanne, jäte oletta minun Kan,
sani"; ja maeldakat kaikki niillä teillä kuin minä teidän kästen, että teille käwis hywim f
2 Mos. 19: <s.
i Mos. 26: 1:. -f 5 Mof. 6: ~
24. Vlutta ei he tahtonet kuulit», eikä korwiansa kaliista, »vaan »vaelsit omasa neuwofans ja pahan sydämensä halusi»*; ja käwit
ja ei edespäin.
'l. 16:
Hcrsiitapäiwälkä
kuin
teidän
'25.
Isänne läEgyptin
päiwään
Maalda
niin
tähän
asti>
xit
olen niinä lähettänyt jokapäiwä teille> kaikki
minun palweliani, Prophetat, minä nousin
lähetin. -» Ma ,6: 15.
M Mutta-ei he tahtonet kliNlla, eikä koft
MchOr kMsta ; »vaan olit niputit, ja teit pa«
il
hemnun kuin heidäuDsänfä.
jos.
nämät
sinä kaikki
sanot heille>
27. Ia
niin ei he simkkan Vuule sinua; ja jos sinähuu«.

,

*

-

«.

,

'

:

'

>

sano

se

-28. Sentähden
heille: Tämä on Kanjoka ei HERrans Jumalansa aändä kuu,
le, eikä taM kuritusta wastan öttU: totuus
on peräti pM, ja on temmattu heidän

sa,

tansa.

!

suus-

Leikka hiuxes, ja IMä pois tyköäs, ja
surkuttele sinuas walittain korkeuxesa; sillä
HERra ow-hyljännyt ja ajanut tämän sukukunnan pois, jolda hän on mihoitettu.
mielikää
30. Sillä ludan lapset tekemät pahaa minun
'

29.
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7. 8. Luk.
nun silmäini edesä, sano HERra: He pane- käy exyxisä, eikö hän mielellänsä jällens oikialwat siihen huoneseen kauhistuxcn, joka minun le tielle tule?
nimelläni nimitetty on, saastuttaxensa sitä.
5. Mixi siis tämä Jerusalemin Kansa tahto
käydä
Tophetin
exyxisä palajamata? ja rippmvat niin
rakendamat
Altarin
31. Ia he
polttaxensa poikians ja kowin walhesa, ettei he millän tawalla anna
VenHinnomin laxosa,
tyttäriänsä tulesa; jota en minä käskenyt, en- kaatä heitäns pois?
Kun. 2,: ic>.
6. Minä hawaitzen ja kuulen ettei he oikein
gä ajatellut ole.
Jer. 19: f.
aika
katzo,
opeta,
ei ole yhtän jota katu pahuttansi», ja
tule, sano
se
?2. Sentähden
pidä
Tophetixi
ettei
mitä
se
sano: mina tein?HHuoxewat taitti heidän
kutzuttaman
HERra,
ja BenHinnomin laxoxi maan murhan laxo- juoxuansa niinkuin angam hewomen sodasa.
xi: ja Tophetisa pitä haudattaman ruumita*,
7. Haikara taiwan alla tietä aikansa, Metl.
s,
mä
ole
:c.
tinen,
n,
Kurki ja Päässyinen huomaitzewat aiettei
siaa.
19:
3). Ia tämän Kansan ruumit pitä taiman kansa, kosta heidän pitä tulemanjällens; maan
linduin ja maan eläinden ruaxi tuleman '; ja minun Kansani ei tiedä HERmn oikeutta.

-

2

,

'

11. 8. Kuinga te siis taidatte sanoa: me oheitä siitä ajaman pois.
l. 24: 20.
lemma Miisat, ja meillä on HERran Laki?
pois
Kaupungeiskatzo, se on totisesti tuitengin »valhe tuin ns
ludan
34. la) Minä otan
ja
katuilda
ilon
riemun
ja
ä- tiyanoppenet kirjoittamat.
ta
Jerusalemin
änen;
yljän
ja
maan
*,
nsn
9. Sentähden pitä senkaltaiset opettajat häsillä
morsiamen

ei yxikän pidä

mäistamän, peljätettämän ja otettaman kiinpitä kylmille tuleman.
les. ,4:7»».
l.
10.
n.
ni:
26:1;.
16:
2:
katzo, he omat hyljä»,netHEßran sanan,
9.
«5:
Hes.
Hos.
Jer.
mitä »viisautta pidäis heillä oleman.
10. Sentähden annan minä heidän emcm8. Luku.
i. propheta ilmoitta wielä heille häwitystä, dänsä muukalaisille, ja heidän peldonsa niille
että he olit tyhmemmät järjettömiä luondokap- jottaheitä karkottamat: sillä he omat taitti ahpaleita. n Uhka heitä myös wäärä,» opin ja neudelda »voitetut', pienimmästä niin suuremahneudentähden kowallarangaisturella. in. Sur- baan, papit ja prophetat opettamat kaikki malkuttele heidän onnettomuuttansa.
hetM: f
les. 56: 11. -Z- Icr. 6: 12.
I- siihen aikaan, sano HERra, M ludan
11. Ia rohmaisemat minun Kansani tytärKuningasten luut, ja hänen Päämies- tä onnettomudesansa, sitä turhana pitämään,
luut,
tensä ja ja Pappein luut, ja Prophetain ja sanomat: rauha, rauha: Ia ei rauhaa ol. 6: 14.
luut,
Hcs. 1,: 10.
Jerusalemin asuwaisten luut, heitet- lötkan.
12. Sentähden pitä heidän häpiään tuleman,
tämän ulos heidän haudoistansa.
2. Ia ne pitähajotettaman Auringon, Kuun että he tauhistuxen tekemät: ja maitta he tahja kaiken taiwan sotajoukon ala, joita hera- tomat ilman hämäisttM olla, eikä taida häkastanet, pallvellet, seurannet, etzinet ja ru- lvetä "; kuitengin pita heidän langeman toinen
koillet owat: ei heitä pidä enä koottaman eikä loisens päälle, ja kosia minä heitä kuritan, silhaudattaman, waan pitä oleman lokana loin pitä heidän langeman, sano HENra.
l. 65 »s.
!.;:;.
maasi».
Kansasta,
jäänet
pahasta
kaikki
Minä
niin poimia, sank
heitä
13.
tahdon
tästä
3. Ia
paikasi»
pidä mii-'
«johon
minä
ettei
HENra,
ikänäns
owat,
he
misä
heitä ajanut olen, pitä paremmin tahtoman napuusa oleman *, eikä yhtäkän fikunata fikuolla tuolluna tuin eläwänä, sano HERm napuusaj-, lehdet pitä mariseman: ja se tuin
lninä heille andanut olen,z<M cheildä - olettaZebaoth.
'les. s'', t Matth. »1:19.
4. Ia sinun pitä heille sanoman; näin sano ma pois.
,'
L11k,,;; 6. ,
HERm: kusa on joku, jos hän lange, joka
jota
ei jällens mielelläns nouse? kusn on joku
14. Mixi me niin slallans istumme? kootkat
lii i i
*

'

.

*
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korwesa, niin minä jätäisin minun Kansani,
ja menisin pois heidän tyköänsä; sillä he owat
kaikki huorimekiät, ja paha joukko.
3. He ambuwat kielellänsä niinkuin joutzellans »valhetta ja ei totuutta: waeldawat wätiwallalla maasi», ja menewät yhdestä pahu'1.9:15. l. 2,: ,5.
15. Odota rauha, ja terweyden aitaa, ehk- desta niin toiseen, ei totellen minua, sano
ei mitan hywää ole käsisä; ja että te parittai- HERra.
sin, ehkei muuta ole kuin hämmästys, l. 14:19.
4. Jokainen tarttaton lähimmäistänsä, ja
16. Io nyt kuulu hamasta Danista hewois- ältän uskoko »veljänsäkkän; sillä »veli sorla ja
ten hirnuminen', ja heidän orhinsa tuorstualas paina weljema, ja ystäwä pettä ystäwän»vat, niin että taitti maa järise. He tulewat sä. l. ,2: 6. Mik. 7: 5, 6.
Match. ,0: »6.
ja ei puhu
pilkka
ystäwätänsä,
ja syöwät maan, ja taitti mim siinä on, KauMäwa
5.
pungin ja sen asuwaiset.
l. 4: 15.
tomtta: he totuttawat kielensä puhumaan »val17. Sillä tatzo, minä lähetän kärmet ja hetta, ja ahkeroitzewat pahaa tehdä.
Vasiliffuxet teidän setäänne, joita ei auta lu- < 6. Sinä asut petoxen kestellä, ja ei he taida
moimcm '; waan niiden pitä teitä pistämän, minua tuta petoxen tähden, sano HENra.
sano HERra.
Ps. 58 5, 6.
11.7. Sentähden sano HERra Zebaoth näin:
ui. 18. Minun wirwotuxeni on murhella se- katzo, minä sulan heitä, ja koettelen heitä; silkoitettu, ja minun sydämeni on näändynyt.
lä mitasta minä muuta teeu minun Kansani
pitä
tyttären
tyttären
minun
Katzo,
19.
nähden ?
Kansani
wiemlda maalda huumman: Eikö HERra
8. Heidän petolliset kielens owat murha nuotahdo sillen olla Zionisa? eli eikö hänellä sillen let': suullansa he puhumat lahimmäisens kanole Kuningasta? Mixi he wihoitit minun tu- si» ystämäUisesti, »vaan sydämesäns he mäjylvillansa ja turhalla wiemn jumalanpalwelu- lvät hända, f
Ps. «o.- 4. 5 Pf. 12: 2,
rella?
20. Elon aika on mennyt edes, suwi on lop9. Eiköstä minun sentähden pidäis mngaisepunut, ja ei meille ole apua tullut.
man heitä, sanoHEßra? ja eiköstä minun
2i. Minä suren suuresti että minun Kansani
sieluni pidäis kostaman senkaltaiselle Kansalle
tytär niin turmeldu on: minä surkuttelen ja o- kuin tämä on?
l. 5: 9
len hämmästyxisä.
ic>. Minä itken ja surkuttelen muorilla, ja
22. Eikö Gileadesa ole »voidetta", eli eikö walitan korwesa laitumitten tykönä: sillä he
siellä ole pamndajata? mixei minun Kansani owat peräti hajotetut, niin ettei siitä sillen kentytär yle terwexi tehty?
gän waella, ei myös siellä kuulu karjan ändä,
l. 46: 11.
taiwan linnut ja taitti karja owat jo pois lenl. 4: 25,29. l. 12: 4.
dänet ja mennet.
9. Luku.
11. Ia minäteen Jerusalemin kiwimunioxi
1. propheta surkkaile wielä Ransans kadotusn Ösotta heidän häwitvxensi muodon ja ja Lohitärmein pesäxi ': ja minä häwitän luta,
syyt. m Rirjoitta heidän waliturensa, waiwan dan Kaupungit, niin ettei niisä yhtäkän pidä
alla. iv. Neuwo turwamaan HERraan, joka
les. 24: 12. Jer. 26: >».
ludalaiset ja pakanat kuritta.
Mik. ;: 12.
I.
12. Jota wiisas olis hän ajattelis sitä', ja
minun pääsäni olis kyllä mettä ja
minun silmäni olis kyynelden lähde; et- ilmotais mitä HERmn suu hänelle sano :Mintä mina moisin itkeä yli päimää ja yötä lyöty- gätähden siis maa niin hututetuxi ja häwitetyjä minun Kansastani. les. 22: 4. Jer. 4: 13. xi tule, että se on niinkuin erämaa, josta ei
l. 14- ,7. Wal. W1: 16.
l. 2: ,8.
yxikän waella?
Ps. 107: 4,.
2. Josta minulla olis matkamiesten maja
tz- Ia HERra sanoi: sentähden, että he
kat teitänne, käytän, wahwoin Kaupungeihin,
ja odottatamme niisä apua; sillä HERm meidän Jumalamme on meidän kästenyt odotta,
ja juottanut meitä katkeralla siemellä *, että
me niin. teimme HERma wastan syndiä.

'

'

-

*

~

*

asuman.

'

.

saosta

,

*
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'nstjäwät minun Lakini, jonga minä heille an- den, oikeuden ja
maan
noin, ja ei tottele minun äändäni, eikä elä sen päällä: sillä se minulle kelpa, sano HGR«
ra.
1 Kor.,: zi.
2 Kor. 10: 17.
lälkcn.
sydämensä
Waan
seumwat
oman
tah14.
25. Katzo, se aika tule, sano HERra, ettoa, ja Vaalimim; niinkuin heidän isäns hei- tä minä rangaisen kaikki ymbärinsleikkatltt
ymbärinsleikkamattomain kansa ;
tä opettanet owat.
is. Sentähden näin sano HERm Zebaoth,
26. Egyptin, ludan, Edomin, Ammonin
Israelin Jumala: katzo, minä syötän tämän lapset, ja Moabin, ja kaikki jotka maan äriKansan koiruoholla, ja annan heidän sappe sä kormesa asuwat"; sillä kaikilla pakanoilla
l. 8: i.,.
l. 2;.- 15.
i. 25: 15.
»uoda.
on ymbärinsleikkamatoin esinahka, mutta ko16. Minä hajotan* heidän pakanain sekaan, ko Israelin huonella on ymbärinsleikkamatoin
joita ei he eikä heidän Isäns tunne, ja lähetän sydän, f
1.25:22, ,4. 1-1.4:4.
miekan heidän perääns, siihenasti että minä
Nom.,: 28, ,9.
z Mos. 26: 22.
heidän kaikki lopetan.
*

.

.

-

*

*

5

ill. 17.

Mos.

28: 6<.

IQ.

Näin sano HENra Zebaoth: tutki-

l. Jeremia neuwo ludalaisia luopumaan
tat tätä; toimittatat teillenne ittewäisiä wai- kanain
epäjumalista ; sillä HERra on ainoa Jumoja *, että he tulisit; ja lähettätät niiden mala kaikkein
luoja ja holhoja.
puhu taas
perään jotta Mitawat owat, että he tulisit.
häwityxcstä ja rukoile lumalalda lie»
Ransansa
2 Aila K. 25: 25.
Am. 5: 16.
witystä.
».

,

'

,8. Ia tiiruhdaisit meitä »valittamaan; että meidän silmämme kyyneleitä wuodataifit,
ja meidän silmäripsemme wettä tiukkuisit.
19. Että walitus kuuluis Zionisa (näin.)
»voi kuinga me olemma näin häwitetyt? me
olemma peräti häwäistyt, sillä meidän täyty
maalda paeta, että meidän asuinsiam owat

kutistetut.
2Q. Kuultat siis te waimot HERran sanaa, ja täsittätät torwiinne hänen suuns puhe:

andakat teidän tyttärenne itkeä, ja opettakan
toinen toistcms »valittamaan, ( näin: )
21. Kuolema on tullut meidän attunistamme sisälle, ja meidän huoneisimme langennut,
lapsia kaluilla tappamaan ja nuorukaisia kujilla.

sano

sano:

22. Näin
ihmisten ruuHENra:
mit pitä niinkuin loka maan päällä kaatuman:
ja niinkuin jalalliset jääwäl elomiehen perään,
josa ei ole ylösottajata.

IV. 23.

Näin

sano HERm: älkän wiisas

kerskatko wiisaudestansa, älkän wäkewä kerskatko wäkewydestänsä; älkän myös rikas kerskatko rikkaudestansa.

I.

»Nuulkat mitä
2.

HERm teille sano,

te Isra-

huone.
Näitä sano HENra, ei teidän pidä opelin

peman pakanain tapaa*, eikä teidän pidä taiwan merkejä pelkämän f; sillä pakanat niitä
pelkäivät.
; Mos. iz: ).
f les. 47: 12.
3. Sillä pakanain asetuxet ei ole muu tuin
turhuus *; sillä he hattawat puun metzästä,
ja työmies malmista
tirmellä.
les. 4°: 191.44:9,10.
4- Ia kaunista sen hopialla ja kullalla, ja
tiinnittä
nauloilla ja masamlla, ettei
järky.
5. Ne omat tehdyt niinkuin wahwat palmupuut, waan ei he taida puhua *: ja heitä täyty myös kanda f, sillä ei he mida käydä: sentähden ei teidän pidä niitä pelkämän, sillä ei
ns taida pahaa eikä hywää tehdä.
5 les. 46: 1 7.
»Ps.iis:s. les. 4'-28.
6. Mutta HERm, ei yxikan ole sinun werMises ': sinä olet suuri, ja sinun nimes on
ri, jongas töilläs taidat osotta.
'

sen

sen

se

,

suu-

'

Ps. 86:

«,

io.

24. Waan joka rahro kerskam, nim kersi
7. Kenengä ei pidäis sinua pelkämän, sinä
karkan siira, errä hän rieraja runde minun*, pakanain Kuningas'? sinua pitä kuultaman:
että minä olen HlTßra, joka reen laupiu, sillä ei kaikkein pakanain wiisasten
eikä

liiii
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yhdesakän maldakunnasa ole sinun mertaistas. minun nuorani owat katkennet: minun lapseni
*v. ,o.
owat pois mennet minun tyköäni, eikä yhtau
Jim. K. 15: 4.
8. He omat taitti tyhlnät ja taitamatto- enä ole, eikä ole joka mkenda minun majani jällens, ja ei kengän pane ylös minun telmat *; sillä puu osotta turhuden. s2:
daani.
Ps. «5: 8. -s les 41: 29. Hab. 18.
21. Sillä paimenet owat tyhmän tullet, eiZak. io: 2.
ja
hopia
kysy HERraa; sentähden ei he ymmärrä',
kultä
Tharsixesta,
tuodan
9. Taottu
da Uphasta, »valmistettu työmiehildä ja hopia- waan kaikki heidän laumans on hajotettu.
sepildä, he pueteta», sinisillä Milloilla japurpu1.8:9.
22. Katzo, sanoma mle, ja suuri wapistus
ralla, jotka taitti omat taitamain työt.
..10. Mutta HERra on totinen Jumala, e- pohjan maalda', saattamaan ludan Kaulämä, Julnatg ja ijankaikkinen Kuningas: hä- pungit kylmille ja Lohikärmein asuinsiaxi. f
'l. <:i4.
nen mihans edesä mapise maa, ja pakanat ei
tl. y:".
mida kärsiä hänen uhkaustansa. Nah 1: 5.
23. Minä tiedän, HERm, ettei ihmisen
ii. Niin sanotat siis heille näin: jumalat jottie ole hänen woimasansa; eikä yhdenqän mieeitä
»naam
tadottan
ole,
ta ei. taiwasta
tehnet
hen mallasi», kuinga hän maellais ja käymisens
ja
ojennais.
taiwan
alda.
San. l. 20: 24.
maasta
12. Mutta hän on tehnyt maan »voimallanKurita
24.
HENra »uinua, mutta kuitenjawalmistanut maan piirin wiisaudellansa; gin kohtudella', ja ei sinun julmudesas f, eton myös lewittänyt taiwan ymmärryxellänsä. tes minua peräti hukutaisi.
'l. 20: li. s Ps. 6: 2. Ps. ;8: 2.
iMos. i: i, 6. Jer. 5», 15.
paljo
wettä
jylistä,
on
Mutta muovata mlhas pakanain päälle
silloin
Kosta
hän
25.
13.
taiwan alla, jawetä ylös udun maan arista: jotta ei sinua tunne, ja niiden sutuin päälhän tete pittäisen leimauxen saten kansi», ja le, jotta ei sinun nimeäs auxi huuda; sillä he
anda tuulen tulla mwaroistansa.
Ps. 135 -?- omat syönet ja niellet Jakobin, he omat teh16.
net hänen kansans lopun, ja hänen asuinsianJer 51:
tyhmät
owat
taiKaikki
heidän
ihmiset
sil häwittänet.
Ps. 79: 6, 7.
I«s. 64: 10.
14.
dosansi», ja kaikki hopiasepät owat häpiäsä ku11. Luku.
winensa; sillä heidän kuwans owat petos, ja
ei niisä ole henge.
1. propheta saa käskyn muistutta luda laisille
, 15. Se on kaikki turha ja petollinen työ: heiJumalan liittoa heidän Isämsä kansa. n. Ilmoitta heille rangaistusta, liiton rikkomisen ja
dän pitä hukkuman, kosta heitä etzitellän.
tähden, m. UhkaAnathotilaisille
les. 42: ,7. l. 44: >c>. l. s<: 16. Icr. 5l: 18. muiden syndein
etta hewäjytt hanen hengeensä.
kostoa,
Jumalan
ei
ole
senkaltainen;
osa
16. Mutta Jakobin
»vaan hän on se jota taitti luonut on, ja Is- 1. A ämä on se sana, joka tapahtui HERra!da Jeremialle, sanoden:
rael on hänen perindöns witza: HERra Zeba2.
Kuulkat
näitä liiton sanoja *, sanoaxenon
nimensä.
oth hänen
11. 17. Ota sinun taupas pois maasta, jo- ne niitä Juvalaisille ja Jerusalemin asuwaisille.
Gal. ;: 10.
ka asut ivahwasa Kaupungisa.
27: 26.
3. Ia sano heille: näin suno HERra Israe18. Sillä näin sano HERm: Katzo, minä
kirottu olkon se joka ei tottele
heitän lingolla pois maan asujawaiset tällä e- lin Jumala sanoja:
liiton
pitä
ja
näitä
talla: waiwan niin heitä, että heidän
4. Jotka minä sinä päimänä teidän Isillensen tundeman.minun murheni ja sydämeni
surn! ne Min, jona minä johdatin heitä Egyptin
19. Woi
luulen
on
minun
maalda rautapätzistä *, ja sanoin kuulkat
waiwani,
se
waan minä
että
minun ändäni, ja tebkät niinkuin mina teidän
jonga minun pitä kärsimän.
olen; niin teidän pitä minun Kansani
käskenyt
majani
ja
hajotettu,
on
kaikki
zo. Minun
ole'

*

sa,
«

.

:

,

:
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oleman, ja minä olen teidän Jumalanne, f
'

5

Mos. 4:

'

Kun 8: 51.
5 Mos. 29: 1,.
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rusalemisi», niin

monda häpiällistä

Altarita o-

-x Mos. ,9:5. lelm te mkendanet, suitzutcaxenne Vaalille.
,z
2

'

l

2:

Että minä wahwistaisin sen walan jonga 14. Ala siis sinä rukoile tämän Kansan edesminä teidän Isillenne »vannonut olen', anda- tä, älä myös huuda eli rukoile tämän Kansan
fen! heille maan, jokariestaa ja hunajam »vuo- tähden
sillä en minä kuule heitä, kosta h?
ta, niinkuin se tänäpänä on. Minä »vastaisin, minua huutamat hädäsans.
'l. 7:16.
ja sanoi: Amen, HERra!
Mos. 15: 7.
l. 14:
l. 26:
l.:8: 4.
15. Mitä on minun ystämälläni toimittamis6. Ia HERra sanoi minulle: saarna kaikki ta minun huonesani? he tekemät kaikkinaista
nämät sanat ludan kaupungeisa,
toirutta, ja luulemat pyhän lihan sen heildäns
f.

':

*

,

,i.

;.

leniln kalliilla, ja sano: kuulkat naita liiton
sanoja, ja tehtät niiden jälken
7. Sillä niinä olen kaikella ahkerudella todistanut teidän Isillenne siitä päimästä, kuin
Egyptin maalda, niinläasti, minä nousin warhain, colMMMaan
distmja sanoin: kuulkat minun ändäni.
H,Muttq,z'ei he kuullet, eikä kallistanet korkukin meni oman pahan sydäjälken:
mensä tahdon
Sentähden annan minä
myös kaikki nämät liiton sanat tulla heidän
päällens kuin minä kastin pitä, ja ei he sitä

tehnet.

11.9. HERra sanoi minulle: minä kyllä tiedän, kuinga ludan miehet ja Jerusalemin asuwaiset sitoivat itzens yhteen.
10. He käändäwät itzens endisten Isäinsä
syndeiin, jotka ei minun sanojani kuullut, mutta seurasit muita jumalim, ja palwelit niitä:
Israelin ja ludan huone olvat myös rikkonet
joka paikasi» minun liittoni', jonga minä heil. 9: 1;.
dän Isäins kansi» tehnyt olen.
11. Sentähden näin
HERm: katzo, minä saatan onnettomuden heidän päällensä, jota ei heidän pidä saaman wälttä; ja kosta he
minua humawat, niin en minä kuule heitä.
San.!. 1 28.
Ps. !8: 42.
les. 1 15.
12.
Icr. 14:
Hcs. 8: 18. Mik. z: 4.
12. Anna siis silloinludan Kaupungit ja Jerusalemin asuwaiset mennä, ja huum niitä jumalita, joille he suitzuttanet owat; waan ei
he taida heitä autta heidän hätäns aikana.
5 Mos. 22: 27, ;8.
13. Sillä niin monda kuin sinulla Juda
Kaupungita on, niin monda sinulla jumalatakin on'; ja niin monda kuin kama on Ie*

sano
:

:

pois ottaman: ja kostas pahoin teet, niins

iloitzec siitä.
16. HERm kutzui sinun nimes miherjäisexi,
taunixi hedelmällisen öljypuun; mmm nyt on
hän suurella murhan anella sytyttänyt tulen
ymbärille, niin että sen oxat pitä häwitesen
tyxi tuleman.
17. Sillä HENra Zebaoth, joka sinun on

istuttanut, uhtais sinulle pahaa, Israelin huonen ja ludan huonen pahuden tähden, tuin he
tekewät, ja wihoittawat minun suitzuttaisans
Vaalille.
lii. 18. HERm on minulle sen ilmoittanut,
niin että minä sen
silloin sinä osotit minulle mitä he aitoiwat.
19. Ia minä olen niinkuin karitza ja niinkuin
härkä, joka wiedän teumstetta: ja en mmä
tiennyt että he olit pitänet neuwoa minua wastan, (ja sanonet:) turinelkammepuuhedelmoinensä, ja temmatkamme händä ylös juurinens
eläwitten maasta, ettei hänen nimeäns ikänäns enämbi muistemiiZ
2<D. Mutta sinä HERra Zebaoth, sinä oikia Duomari, sinä jota tutkistelet munastultt
ja sydämen *, anna minun nähdä sinun kostoS
heidän päällens: sillä minä olen minun asiani
andanut

sinun halduus.

*

1

Sam. 16: 7.

Ps. 7:10. Jer. 17:10. l. 20: 12. Ilm. K.
21. Sentähden sano HERm näin
tm

miehiä »vastan,

wät ja

2:2;.

jotka sinun hengees »vaiiy-

sanowat: älä ennusta meille HERran
nimeen, jolles muutoin tahdo kuolla meidän

tasisämme.

22. Sentähden näin sano HERm Zebaoth:
katzo, minä etzin hetta kostolla, nuoret nm yet

liiil'3
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Luk.

12.

pitä heistä, miekalla tapettaman, heidän poi- nun rakkan sieluni »vihollisten käsiin.
kansa jatyttärensä pitä näljästä kuoleman.
8. Minun perindöni on tullut minulle niin,
jäämän
ettei
pidä
micän
heistä
23. Niin
sil- kuin jalopeura metzäsä, ja myssy minua mafla minä saatan Anachotin miehille onnettomu- ian sentähden wihan minä händä.
den, sinä muonna, kosta heitä kostolla pitä
9. Minun perindöni on niinkuin kirjawa linjonga ymbärille linnut heitäns kokowat:
du,
etzittämän.
nostat ja kootkat teitän kaikki eläimet kedolla,
12. Luku.
tulkat ja syökät.
i. prophetakysy, mixi jumalattomilla on myöic>. Monet paimenet owat häwittänet minun
täkäyminen? johon HERra wasta. n Ennuste- wiitlamäkeni, ja sotkunct minun sarkani: he
m. Uhatan
tan taas Juvalaisten häwityxcstä.
owat tehnet minun kaunin sarkani korwexi ja
:

,

myös heidän sortaillensa rangaistusta; »vaan
käändyrväisille armoa.
minä wielä käwisin sinun kanI.

«V sas oikeudelle, niin sinä kuitengin löytän hurstaxi, kuitengin puhun mina sinun kan-

oikeudesta. Mixi käy jumalattomille niin
sas
hywin, ja suurilla ylonannetuilla on kaikkinaista

kyllä? I 00.21 : 7. Ps-??: ;- Had. 1: >). Mal. 3:15.
2. Sinä istutat heitä juurtumaan kaswamaan ja kandamaan hedelmän; sinä olet läsnä heidän suusans, waan kaukana heidän sy,

dämestänsä.

autiaxi.

(Minä näen jo kaiketi) kuinga surkiasti
hän on häwitetty, että koko maa on kylmillä;
mutta ei yxikän pannut sitä sydämeensä.
12. Sillä häwittäjät tulemat kaikille kukkuloille korwesa, ja HERran miekka kulutta yhdestä maan ärestä niin toiseen, ja ei yhdellä>
kän lihalla pidä rauhaa oleman.
13. He kylwäwät nisuja, mutta heidän pitä
ohdakkeita niittämän, he tekewät itzellens paljon waiwaa mutta ei heidän pidä sitä nautitzeman, eikä iloitzeman heidän wuoden tulostan11.

,

3. Mutta minun sinä HERra tunnet, näet sa ', HERran julman »vihan tähden.
minun ja tutkistelet minun sydämeni sinun ede2
5 Mos. 28: 38.
Mik. 6: 15.
Mos. 26: 16.
heitä niinkuin lambaita teuraxi
säs Temma
Hcig. 1:6.
tehtä, ja pyhitä heitä tappamisen päimäxi.
iii. 14. Näin
HERra kaikkia minun
4. Kuinga kauwan siis pitä maan niin
pahoja kyläni miehiä wastan, jotka tarttumat
kiasti oleman? ja ruohon kaikisa paikoisa ke- minun perindööni, jonga minä Kansalleni Isdolla kuiwuman? asumaisten pahuden tähden, raelille jakanut olen: katzo minä remin heitä
etta sekä eläimet etta linnut katowat'; sillä he ylös heidän maastansa, ja otan ulos ludan
sanomat: hän kyllä »vähän tietä kuinga meille huonen juuri heidän kestsldänsä.
"les. 24: 6.
Icr. 4: 's. 15. Ia pitä tapahtuman että kosta minä otästälähin käy.
l. 9: ia.
l. 7: 20.
len heidän ottanut ulos, armahdan minä jäl5. Jos hs wäsyttäwät teidän, jotka jalkai- lens heitä, ja annan tullekkin oman perindöns
sin käywät, kuinga siis sinun silloin käy, kos- ja
jällens.
ka sinun täyty hewoismiesten kansa juosta? ja
16. Ia on tapahtuma, jos he minunKanjos sina etzit niisä maakunnisa suruttomutta joisastani kaiketi oppimat »vannomaan minun nisinulle on tapahtuma
rauha on, mitä
kautta (niin totta kuin HERm elä)
ylpiän Jordanin tykönä? 1.49:19. 1.50:44. meni
niinkuin
he ennen minun Kansani opetit man6. Sillä sinun weljes, ja Isäs huone owat noinaan Vaalin kautta: niin pitä
heuä myös
myös sinua wastan petolliset japitittäwät sinua rakettaman minun
Kansani
täydellä kurkulla *; sentähden älä uffo heitä
,9: >z.
Ies.
jos he wielä ystäwällisesti sinun kansas puhujollei
niin mina totisesti
kuule,
he
17. Mutta
'l. 15: I°. 51.9: 4.
ivat, f
ylös
ja
remin
Kansan,
sen,
11. 7. Minun täyty anda minun huoneni ylön, ja paeta minun perindötäni, ja anda mi- HERm.
»

:

sano

sur-

sa

sen

maansa
se

*

*

sen

seasa.

surman

IZ.

sano

Luku.

13.
l.

Icrcmia.

Luk.

13. Tuku.
Osotetan Juvalaisille tarjondelevvajaonnettvwiina-

mus, wertanxilla liinaisesta
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tzo, minä täytän kaikki ne jotta tasa maasi» asuwat, Kuningut jolta Dawidin istuimella istumat, ja Papit ja Prophetat, ja taitti Je-

rusalemin asuwaiset, niin että he juopumat.
14. Ia hajotan heitä toiset toisistansa, Ilattomuden tähden.
sät lapsinens, sanoHEßra: en minä armahjaosta
da eli säästä, engä ole laupias heidän tadotuminuUe:
mene
sano HERra myö, ja myötä
l.«>äin
»)(
liinainen
xesansi».
sillä
sinulles
il. 15. Niin kuultat nyt ja ottakat waari, ja
kupes; ja älä sitä kasta.
kästyn
ylöspaisuko; sillä HERm on sen sanowyön
minä
älkät
ostin
HERran
2. Ia
jälken: ja sidoin sen ymbäri minun kupeitani. nut.
,6. Andakat HERralle teidän Jumalallen3. Niin tapahtui HERran sana toisen kern. Neuwotan parannuxccn, ilman oli
wälttämaiöin rangaistus heitä kohtawa, juma-

leileistä.

ran minulle, ja sanoi:
tupei4. Ota »vyö kuins ostanut ja ymbäri
ja
olet;
nouse mene Phmtiin, ja
tas sitonut
kätke kiwiraunioon.
5. Minä menin ja kätkin sen Phratin tygo;
niinkuin HERra minulle kästenyt oli:
6. Mutta pitkän ajan perästä tapahtui, että HERm sanoi minulle: nouse jamene Phmtiin, ja ota se myö jällens, jonga minä sinun
,
kastin sinne kätkeä.
ja kaimoin sen
menin
Phratiin,
Minä
7.
johon minä
paikasta,
ja
ylös, otin wyön siitä
mädändynyt,
ja
olin;
»vyö
oli
katzo,
pannut
niin ettei se mitan enä telwannut.
8. Niin tapahtui HERmn sana minulle, ja

sanoi:
9. Näin sano HERm; niin mina myös häwitän ludan ja Jerusalemin suuren ylpeyden:
~.

ne kunnia, ennenkuin hän anda pimeyden tulla, ja ennenkuin teidän jalkanne loukkandu pimiöihin muoriin; niin että te odotatte walkeutta ja hänen pitä sen tekemän kuoleman warjoxi ja pimeydexi. Ps. 44: 20. les. 8:
,

«.

l. 59: 3.
jollet
Mutta
te näitä kuule,
17.

ta

niin on kui-

sieluni salaisesti ittewä senkaltaisylpeyttä: minun silmäni on katkerasti ja yl-

tengin minun

dätyllin wuodattawa kyyneleitä*, että HERran lauma fangixi tule.
W«l. w. 1: 2, 16.
'

l.12:

18.

18. Sano Kuningalle ja Drötingille: nöyryttätät teitänne ja istukat maahan':sillä kunnian Kruunu on teidän päästänne pudonnut.
'

l. ;6:

;«.

19. Kaupungit etelän puolesi» omat suljetut,
ja ei ole yhtän jota heitä ama: toto Juda on
»viety pois, se on peräti miely pois.
io. Sen pahan Kansan, joka ei minun sa20. Nostatat teidän silmänne, ja katzokat
naani kuulla mhdo, mutta mene sydämens
tahdon jälken, ja seura muita jumalim, pal- kuinga he pohjaisesta tulemat: kusa lauma nyt
pitä on, joka sinun halduus annettu oli, sinun ja»vellaxensa ja kumartaxens niitä: hänenkelpa.
joka
lo laumas?
wyö,
tuleman niinkuin tämä
ei enä
, ii. Sillä niinkuin mies suo wyön ymbäri
2i. Mitäs tahdot sanoa, kosta hän näin on
kupeitans: niin ikänäns olen minä, sano HER- kostolla etziwä sinua? sillä sinä olet niin totutra, minun ymbärilleni »vyöttänyt toto Israe- tanut heidän sinuas wastan, että he Ruhtinat
lin huonen, ja toto ludan huonen, olemaan ja päämiehet olla tahtomat: mitämax, sinulminulleni Kansaxi, nimexi, yliftyxexi ja tmi- le pita tuska tuleman, niinkuin maimolle lap1. 6: 24.
niaxl; mutta ei he tahtonet kuulla.
sen synnyttämisesa.
12. Niin sano nyt heille tämä sana: Näin
Ia jos sinä sydämesäs sanoa mhdoifit:
taitti leilit pi- mingätahden minulle nämät tapahtumat? sisanoHEßra Israelin Jumala:
pitä
heidän sa- nun moninaisen pahudes tähden'on sinun sautä wiinalla täytettämän: niin
noman sinulle: tuta ei sitä meistä hywin tiedä, mas ratkennet, ja saäres mäkisin paljastetut, -s
että taitti leilit pitä wiinalla täytettämän.
Jer. 5- 19. l. ,6: 10, ,i. 1- les. 47: 2, ~
25. Tattako musta Kansa mutta nchkansa,
13. Niin sano heille: näin sano HSXra:ka,

eli

iz. 14. Luk.

Propheta
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8. Sinä olet Israelin turwa ja alittaja
olet niinkuin muukalainen maasi»,
niinkuin
»vieras, joka siihen ainoastans
lett».
yöty?
hajotan
mina
niinheidän
24. Sentähden
kuin akanat, jotka tuuli korpeen lennättä.
9. Mixis olet niinkuin mies, jota on pelkupalkkas
osas,
ri, ja niinkuin wäkewä, joka ei autta taida?
ia
25. Sepitä oleman sinun
jakanut
HERm,
olen, sano HENra; sinä olet kuitengin meidän
jonga minä sinulle
ja
luotit
unhotit,
ettäs minun
itzes walheisiin. ja me nimitetä» sinun nimclläs, älä meitä hyljä.
io. Näin
HERra
26. Sentähden kirwotan minä myös paljo
Kansasta:
juoxewat
mielelläns sinne ja tänne, eikä pyhäpys
että
he
nähtämän
sinun
sinun saumastas;
sii alallans; sentähden ei he kelpa HERralle,
pitä.
waan
nähnyt
minä
huorudes,
hän muista kyllä heidän pahudensa, ja
olen
sinun
27. Sillä
häpemättömän
etziä
heidän syndejänsä.
salatahto
Hos. 8:1,. ,
haureudes,
sinun
sinun
1.9: 9.
lvuoteudes' ja sinun tauhiudes, setä kukkuloil11. Ia HERra sanoi minulle: ei sinun pidä
la että kedoilla: woi sinuas Jerusalem l kostas
?
puhdista
rukoileman
tämän Kansan edestä)
jostus
itzes
tahdot
siis
22:
11.
l. iN 14'.
b 7: ,6.
1.5: 8. Hef
wäxensä.
12. Sillä jos he paastowat, m ininä ftttekän kuule heidän rukoustansa', ja jos he polt14. Luku.
ja
kallista aikaa, ja touhria ruokauhria uhmwat, niin ei ne miEnnustetan Juvalaisille
waan minä lopetan heidän miekalkelpa;
li.
nuUe
liewitystä.
HERra
Jeremia rllkoile heille
5 San. l. 1: -8.
näljällä
ja rutolla.
edestänsä,
ja
la,
kicldä hänen.rukoilemasta heidän
11.
uhka heitä ja heidän wääriä prophetaitansa mie- les. 1: 15. Icr.
Hes. 8: 18. Mik.;: 4.

eli Pardi pilkkunsa? niin te myös taidatte tehdä iotain hywää, että te pahaan tottunet o-

,

mixis
hädäsä:
ja

seasamme
tästä

sano

*

».

„:

kalla, näljällä ja rutolla,

m. propheta rukoile

13.

Niin minä sanoin: ah! HENra, HER-

wielä heidän edestänsä.
ra, katzo Prophetat sanowat heille *: ei teidän
sana,
jonga
3.
on
kallista
HERra sanoi pidä miekkaa näkemän, eikä
ajasta.
aikaa, mutta minä annan teille hywän rauhan
Jeremialle, kallista
1.5: 12. '
2. luda murehti, ja hänen porttins omat tasa paikasi».
hyljätyt, maasa ollan surullisesta, ja leru14- Ia HERra sanoi minulle: Prophetat
on
walitus.
'1.12:4.
ennustamat »valhetta minun nimeeni, en ole
salemisa
alemmaisens
melähettämät
minä heitä lähettänyt, engä kästenyt, elikkä
z. Ylimmäiset
tulemat
mutta
heidän kansans: he saarnawat teille
kalmolle,
perään
puhunut
kosia
he
den
näkyjä,
ja
wettä:
kandawat
niin
noitutta, turhutta ja sydämenlöydä
astiwääriä
ci
niin he
kotia tyhjänä jällens: he käywät furullis- sä petosta, l. 22: 21. l! 27: 14. l) 29: 8,9.
na ja hapewät, ja peittämät päänsä.
15. Sentähden näin sanoHEßra niistäProettei
pakahteli,
phemista,
jotka »ninun nimeeni ennustamat,
maan
maa
sada
Että
4.
käymät
ja
peitpäälle: veldomiehet
maikka en minä ole heitä lähettänyt, ja kuitengin he sanomat: ei miekan ja tallin ajan pidä
tämät päänsä.
jotka
pompeurat
kedolla
naaras
tähän maahan tuleman: ne prophetat pitä kuo5. Sillä
ettei
wasikkansa,
hyljäwät
ruoho kaswa< leman miektalla ja näljällä.
»vat,
mäjillä,
ja haistele16. Ia kansa, jolle, he ennustawat, pitä
seisomat
6. Ia metzäasit
ja
ja miekasta siellä ja- täällä Jerusalenäljästä
lohikärmet;
heidän
niinkuin
silmat tuulda
näändymät,
ettei
min
tatuilla
mataman, ja ei heillä pidä yhtän
heinä
knsma.
mänsä
pahar
jota
meidän
tekomoleman
HERra,
Woi
heitä hauta, heitä ja heidän »vai7.
me owar sin k?llä aniainner, murra aur<v mojansa, poitians ja tyttäcitänsä ja. minä
kuirenqin sinun nimeo lähden; Sillä nlei- tahdon taata heidän pahudens heidän päällensä.
dän köwakorwaisudem on suuri, kZ«n me l'i - Ia sinun pitä
heille tänmn
nan:
olemma sinua rvasian sondia rchner.

se

saaman

*

,

ansa

surussansa

:

sanoman

sa-
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Jeremia.
14. 15 Yllk.
yli HERm: jotta (owat aiwoitut) kuolemaan ",
nan: minun silmäni muotamat kyyneleitä
n,inun
ja
ne (mengän) kuolemaan: jotta miekkaan, ne
neitzy,
yötä japäiwää, ei lakka sillä
ja
miekkaan: jotka nälkään, nenältään: ja jotwaiwaltu,
tytär,
on hirmuisesti
Kansani
:

surkiasti lyöty.
Wal. w. 1:

l. 9:

l. 13:

i.

ka fangiuteen f, ne fangiuteen.
3«k ii: 9. -f Jer. ,4:

,7.

Hes. n: 9.
minä
neljällä
minä
menen
niin
Sillä
kuritta
katzo,
siel3.
tahdon
heitä
kedolle,
18. Jos
jos
minä
*, sano HERm: miekalla Mppa:
lyödyt:
miekalla
tulen
turituxella
mammat
lä
Kaupunaiin, niin katzo, siellä makamat näl- koirilla repiä, taiwan linnuilla ja pedoilla syötMos. 26: ,6.
jästä näändynet; sillä Prophetat ja Papit pitä tä ja hukutta.
pois
jota
aja
ei
heitä sinne ja tänne,
siihen maahan
4. Ia minä tahdon
myös menemän
jokaitzeen
waldakundaan maan päällä; Mahe tunne.
hyljännyt?
peräti
nassen lehestian ludan Kuningan pojan tähm. 19. OletkostaS ludan
oden
f, niiden tähden tuin hän teki lerusaleeli ilwottako sinun sielus Zionita? mixi sinä
.- 5
kengän
parata
tailyönyt
meitä
ettei
misa.
Mos. 28: 25.
Jer. 24: 9.
lct niin
,i: ii.
mi2
mutta
ei
tule
l. 2;: 26.
l. 24: 2, z.
rauhaa,
me
toimoimme
f
Kun.
da?
ja
Aika
katzo,
parandamisen
,z:
K.
aikaa,
hywää:
tan
9.
5. Sillä kuka tahto sinua armahta Jerusatasa on mielä nyt enä mahingota.
lem? kuka sinua surkuttele? kuka pitä mene>
l.8: is.
20. HERra, me tunnemme meidän juma- män? ja saattaman rauhaa sinulle?
6. Sinä olet minun hyljännyt, sano HERlattoman menomme, ja meidän Isäimme pasyndiä
tehnee sinua ra: ia olet minusta luopunut; sentähden olen
hat teot ; sillä me olemma
minä ojendanut käteni sinua »vastan, hututtaPs.io6:6. Dan 9: 8.
wastan.
anna
älä
21. Mntta sinun nimes tähden
xeni sinua: minä suutun jo armahtamasta.
älä
tulla,
kunnias
i
s
hämaistyri
meitä
sinun
7. Minä tahdon »vistata heitä wiffimellä upilkatuxi
ja
maakunnan porteista; ja minun Kansani,
siis,
tulla
los
muista
tuinda anna'
joka
laliittoas
meidän
ei tahdo käätä ihens menostansa, ne tahanna
kansamme
älä
sinun
don minä tehdä kaikki Isättömän ja kadotta.
kata.
-1.3:17. Match. 5:35.
22. Ei ole kuitengan pakanain epäjumalain
8. Minulla pitä enä lestejä oleman heidän
seasa joka saten anda taita, ei taida taimaS seasims, kuin sandaa meresä: minä tahdon
mvöskän sata': sillä ainoa olet HERra mei- anda tulla nuoren häwittäjän äitiä wastan,
dän Jumalamme, jonga päälle me toiwomme: julkisen häwittäjän, ja annan äkisti ja tapaturmasti langeta Kaupungin päälle:
sillä sinä olet kaikki nämät tehnyt.
*P5.i35:7. Ps. 147:8.
9. Niin että se jolla seitzemän lasta on, pitä
yxinäisexi tuleman ja sydämestäns huotaman:
pitä wamhin päi15. Luku.
sillä hänen Auringonsa
': että
wällä
lasteman
yyljH
1. HERra
kaiken esirukouxen Juvalaishänen pitä häpiään tuten edestä, »l. Jeremia walitta wiheljäisvttanst, leman ja häpemän: ja ne tuin jäämät, tahdon
johon HVRra händä wast». m. Rukoile itzel- minä anda miekan ala heidän mihollisillensa,
lens armoa, ja saa siitä ehdollisen lupauxen.
-Am.«:,.
sanoHEßra.
10. Woi minua! minun äitini, ettäs miI.
HERra sanoi minulle: jos Moses ja 11.synnytit
riiteliäxi, ja koko maalle eripuSamuel f seisoisit minun edesäni niin ei nun
minun sydämeni olis sittengän sen Kansan ty- raisexi f: en minä ole korkoa ottanut, eikä he
gö §: aja heitä pois minun edestäni, ja anna ole minulle kasmolle andanet, kuitengin kaikki
2 Mos. ,2:
minun kiroilemat.
Job. 5:
heidän mennä.
§
Jer.
e.
15.
-f Jer.
1- 1 Sam. 7:
Hes. 14: 14, 16.
v. HERra sanoi: sinun jääneilles pitä wie2. Ia jos he sinulle sanomat: kunga meidän
lä hywin käymän: minä tahdon joutua sinun
pitä menemän? Niin
heille: näin
Kkkkk
auxes
«,

i6.

l.

*

2: ,8.

«.

*

,

,

*

.

2

:

'

*

*

*

».

~

«>:

?.

sano

sano

«:

«.
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auxes hädän

ja ahdistuxen aikana,

15. 16.

Luk.

16. H.utn.
kieldan naimasta, siirtämästä, meJeremia
12. Eikö rauta minne särte sitä rautaa ja ,«mästä murhe-eli ilo°huoneseen, Judalaisille
rangaistuxen merkixi. n. Syy rangaistuxeen on
waste, kuin pohjaisesta tule?
(ennen)
anda sinun jumalattomns m. puhutan kirwoituresta Ba13. Waan minä tahdon
mwaras
ilman
*,
maxom; belista, jakuritettuin kuyumisestaßristuxen tygö.
ja
kaius
mateluxexi
ja se on kaikkein sinun syndeis tähden, taitisi» i.
HERran sana tapahtui minuUe, ja sa<x)
mj
oi
noi:
sinun
"1.17:3.
sas.
2. Ei sinun pidä ottaman sinulles »vaimoa;
14. Ia minä tahdon anda sinun wietä wijota
maahan
et
tuneitä
siihen
sinä
siittämän poikia eli tyttäritä tasa paikasi».
hollistes kansa
ne: sillä tuli on minun wihasimi syttynyt japi3. Sillä niin sano HENra, niistä pojista
ja tyttäristä, jotka tasa paikasi» syndywät; ja
tä teidän päällänne palaman.
5 Mos. '2: 22.
äiteistä kuin heitä synnyttämät, ja heidän Isism. 15. Sinä HERra sen tiedät, muista minua, tänsä kuin heitä tasa maasi» siittämät:
ja pidä minusta suru, ja kosta minun »viholli4. Heidän pitä kuoleman saimudesansi», ja
wiiwytä
puolestani,
älä
wiei
sinun
heitä pidä itkettämän eli haudattaman*,
silleni minun
wastan;
minua
tiedät
etmaan
heidän pitä loaxi kedolle tuleman: ja heihaas, ota
sillä sinä
pitä
dän
wielä sitte miekalla ja näljällä hukkuhäwäistän.
tä minä sinun tähtes
16. Sinun sanas owat saawutettut, ja miman f, ja heidän ruuniinsa pitä linnuilla tainä olen ne käsittänyt, ja sinun sanas on minul- wan alla, ja eläimille maasi, ruaxi tuleman. §
le ilo ja sydämen lohdutus: ja minä olen ni- "1.25:2,. 1-1.15:2. §1.7:,). 1.24:20.
mitetty sinun nimes jälken, HERm Jumala
5. Sillä niin sano HERra: ei sinun pidä
menemän
murhehuoneseen, eikä menemän itZebaoth.
17. En minä anna itziänipilkkaitten pariin", kemään eli surkuttelemaan heitä; sillä minä oengä iloitze (heidän kansans,) waan olen yxi- len ottanut pois minun rauhani täldä Kanuäns sinun kätes pelwon tähden: sillä sinä »vi- salda, sano HERra, ja minun armoni ja lau'Ps-1: 1. piuteni.
hastut rastasti minun päälleni.
wiipy
niin kau6. Että sekä suuret että pienet pitä tasa maa18. Mixi minun ahdistuxeni
pahat,
ja ei haudatun tuleman, ja ei yhailvan
niin
kuoleman,
ja
on
si»
wan, »ninun haawani
dengän
pidä
mida*?
olet
miitkemän
eli repimän itziäns, eikä
parata
sinä
ettei niitä kukan
joka
ajeleman
ei
enä
wuota
lähde,
tahdo.
heidän
tähtens.
nulle niinkuin
hiuxiansi»
;Mos. ,9: 28.
l. 20: 15.
5 Mos. 14:1.
7. Ia ei myös pidä (leipää)jaettaman mur19. Sentähden sano HERra näin: jos sinä
käännät itzes (minun tygöni,) niin minä tah- hesa, että heitä lohdutettaisi!,' kuolluen tähdon käätä sinun, ja sinun pitä seisoman minun den, eikä pidä annettaman juoda lohdutus maledesäni: ia jos sinä eroitat hywän pahasta, niin jastaf Isäns tähden ja äitinsä tähden.
-j- les. 24: 7.
Tob. 4: »8.
Hes. 24: '7,
sinun pitä oleman niinkuin minun suuni: heipidä
tygös,
ja
et
ei
käändymän
sinä 8. Ia
sinun-menemän pitohuoneseen,
dän pitä
sinun
käänny heidän tygönsä.
istumaan heidän »viereensä, syömään eli juomaan.
2Q. Sillä minä teen sinun wahwaxi wastiseja
wastan,
tätä
sotiKansaa
he
9. Sillä niin sano HERm Zebaoth Israexi muurixi'
pidä
ei
waan
heidän
sinua
lin
wastan,
Jumala: katzo, minä tahdon otta pois täswat sinua
olen
tykönäs
minä
tä
teidän silmäinne edestä, ja teidän
siasta,
sivun
»voittamani: sillä
wapahtanms
ja
ilon ja riemun änen, yljän änen ja
eläisänne,
sinua,
sano
auttamasa sinua
l. 6: 27.
-z- l. 2°: n. morsiamen änen. l. 7: ?4- Hes. 26- 1».
HERra. "l. 1: 18. wapahm
ilkiäin käsistä,
11.10. Iakosta sinä nämät kaikki tälle Kan21. Ia tahdon sinun
salle sanonut olet, ja he sanowat sinulle: mixi
ja pelasta sinua julmain »vallasta.

wastan.

wihollisia

l.

'

'

«.

HER-

16. 17.

Jeremia.

Luk.
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meille kaikkea tätä suurta onnet- minun »voimani, ja minun turmani hadäsa:
HERra uhka
ja
mikä
on meidän pahatekomme ja pakanat pitä tuleman sinun tygös mailman atomutta?
syndimme, jolla me olemma rikkonet HER- rista, ja sanoman: meidän Isämme owat topitänet määriä
jumalita, jotka ci
raa,

ja turhia
meidän Jumalalamme mastan?
sin
l 5
l. 13: 22.
mitan autta taida.
Niin sinun pitä sanoman heille että tei20. Kuinga taita ihminen tehdä hänellens
:

11.

dän Isänne,

'?

sano

:

HERra, owat hyljännet jumalita; jotka ei kuitengan jumalat olekkan?

minun, ja seurannet muita jumalita, palwellct niitä ja kumartanet niitä: mutta minun owat he hyljännet, ja ei pitänet minun Lakiani.

l.

2: 11.

Sentähden katzo, minä tahdon opetta
tällä
haamalla, jatehdäjheille minun kate,
heitä
pahemmin
mja
teette
mielä
te
kuin
teidän
maldani
12. Ia
tiettälväxi: ja heidän pitä ympahan
kukin
elä
märtämän,
katzo,
silla
oman
että
minun nimeni on HERm.
Isänne':
sydämensä sisun jälken, eikä yxikän tottele mil. 7: 26.
nun.
17. Kuku.
pois
aja
minä
teidän
Sentähden
tahdon
1.
taas
iz.
Uhatan
ludalaisia rangaistuxella kotästä maasta, siihen maahan, josta et te eikä wakorwaisudensa tähden, n <l>sotetan kuka oi«
teidän Isänne mitan tiedä', siellä saatte te kia turwa on. m. Jeremian rukous pilkkaipalwella muita jumalita yli pänvää ja yötä, tansa wastan. »v. Neuwo Sabbathin pyhittämiseen.
ja en minä tahdo siellä armoa näyttä teille.
l.
28:
i. soudan syndi on mudalla ja kowalla De5 Mos. 4: 27.
64.
m. 14. Sentähden katzo, se aika tule, sano
mäntillä kirjoitettu, ja heidän sydämenHERra, ettei sitte pidä enä sanottaman *. sä taulujin taiwetm ja teidän Altarinne sarNiin totta kuin HERra elä, joka Israelin lap- wiin.
2. Että heidän lapsens mieleensä johdataisit
set Egyptin maalda on johdattanut.
l. 23: 7, 8.
ne Altarit ja metzistöt wiherjäisten puiden t»)kö15. Mutta, niin totta kuin HERra elä, jo- nä, korteilla muorilla.
ka Israelin lapset on johdattanutpohjan maas3. Mutta minä olen andawa sinun torkeuta, ja kaikista maista, joihin hän heitä ajanut xes ryöwiöxi, setä wuorilla, että kedoilla, setä
oli: sillä minä tahdon anda heidän tulla jällens sinun rustas, että taiten sinun tawams, niiden
heidän maahansa, jonga minä heidän Isillens syndein tähden, tuin taitisi» sinun maas ansa
andanut olen.
on tehty.
minä
kalamiestä,
Katzo,
16.
lähetän monda
4. Ia sinun pitä tuleman ajetuxi pois sinun
sano.HEßra, heidän pitä heitä ongiman: ja perinnöstäs, tuin minä sinulle andanut olen,
sitte 'lähetän minä monda metzämiestä, jotka ja minä tahdon sinun tehdä wihollistes orjaxi,
kaikilla muorilla, kaikil- siinä maasi» jota et sinä tunne; sillä te oletta
heitä pitä käsittämän
sytyttänet minun »vihani tulen, jota ijankaikla kukkuloilla, ja kaikisa kiwiraunioisa.
l. 15: 14.
17. Sillä minun silmäni näke kaikki heidän kisesti palama on.
tiensä *, ja ei ne ole peitetyt minun edesäni ; ja 11. 5. Näin sano HERm: kirottu olkon si
heidän pahatekonsa on minun silmäini edesä mies jota luorm iyens ihmiseen, ja pane
Job. 34: 21. San. l. 5: 21. lihan iyellens kasrwarrcxi; ja jonga «Hdätt
sulamatoin.
luopu pois HGRrasia.
Jer. 32: 19.
pitä
minun
6. Hänen pitä tuleman niinkuin kanerma
iB. Ensisti
kaxikertaisesti* maxaman heidän pahattekons ja syndinsä, että he korwesa, ja ei pidä saaman nähdä tulewaista
owat saastuttanet minun maani heidän kau- lohdutusta; ja hänen pitä asuman kuiwudesa
histustensa raadoilla, ja kauhistuxellansa täytit korwesa, hedelmättömäsä ja autias erämaasi».
he minun perindöni.
les. 4°: 2.
*1.4«:6.
wäkewydeni ja
olet
minun
HERra
sinä
19.
7. Murra se mies on siunarw/ joka luotKkkkkz
ra
21.

'

*

,

'

*

*

:
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17. Luk.
IV. 19. Niin sanoi HERm minuUe: mene
ja seiso Kansan portisi», josta ludan Kuningat käymät ulos ja sisälle; jakaikisa Jerusale-

Propheta

m HERraan; ja HGRra on hänen
Ps. 2: 1,.
Ps. 24: 9.

xvansa.

San. l. 16:

se

tttr,

20.

puu, jota wedm reu- min porteisa.
8. Hän
nalle on istutettu', jaojan miereen juurtunut;
20. Ia
heille: Kuulkat HERmn
sillä jos »vielä palamus tule, niin ei hän kui- naa te ludan Kuningat, ja taitti ludan ja
tengan pelkä, maan
lehdet pysymät miher- Jerusalemin asuwaiset; jotka tästä portista sijäisnä, eikä murehdi kosta tuima »vuosi tule, sälle käytte.

on niinkuin

sano

sa-

sen

mutta

kanda

hedelmän ilman lattamam.

'Ps,,:;.
9. Sydän on häijy ja pahanelkinen kappale yliye kaikkein: tuka mim sim rurtia?

.

2i. Näin sano HERra: kawahtakat teitäni»
ne jaälkät Sabbathina jotakuta kuormaa tandato, älkät myös mieto Jerusalemin porttein
läpitze.
Neh. 1,: 19.
22. Ia ältat mieto yhtän takkaa Sabbathina ulos teidän huoneistanne, ja älkät tehkö
mitan työtä; maan pyhittätät Sabbathin päimä, niinkuin minä teidän Isillenne kästenyt olm.
2 Mos. 20: 8.
1. ,1:12.
1.2,: 12.
Mutta
ei
eikä
tonniankuule,
23.
he
sa; maan tulemat kangiaxi etteitallista
heidän pidäis
tuuleman, eitä salliman heitäns neumotta.
24. Ia pitä tapahtuman, että jos te ustollisesti tuuletta minua, sano HERra, niin et,
tet ee yhtän kuormaa kanna Sabbathin päiwänä tämän Kaupungin portin läpitze; »vaan
pyhitätte Sabbathin päiwän,- ja et te myös
työtä tee sinä päiwänä.
25. Niin pitä myös tämän Kaupungin portista käymän Kuningat ja päämiehet ulos ja
sisälle, jotka Dawidin, istuimella istuwat, mtzastawat ja waeldawat setä waunuilla ja hewoisilla, he ja heidän pääruhtinans, ludan
miehet ja Jerusalemin asuwaiset: ja tasa Kaupungisa pitä ijankaikkisesti asuttaman.

10. Minä HGRra rahdon rutkia sydämen ja korrella munaskuut*; ja annan kullengin töidensä jälken, ja röidens hedelmän jälken.
1. Sam. 16: 7.
Ps- 7: »o.
,1:
,0.
»o:
12.
K.
l.
Jer.
Ilm. 2: 2,.
ii. Sillä niinkuin lindu hauto, ja ei kuori,
niin on mnös se jota määrin kalua koto; sillä
hänen pila jättämän sen testen aitaansa, ja
wiimeiseldä ryhmäxi tuleman.
12. Mutta meidän pyhydemme sia^(Jumalan) kunnian istuin, on aina lujana pysynyt.
13. Sinä HERm olet Israelin toiwo, kaikki jotta sinun hyljäwät, pitä häpiään tuleman:
ne minusta luopunet pitä maahan tirjoitettaman; sillä he hyljäwät HERran, joka on eläwäinen »vesilähde.
l. 2: 1;. loh. 4:14.
m. 14. Paranna minua HERm, niin minä paranen, auta sinä minua, niin minä olen
autettu; sillä sinä olet minun terffauxem.
15. Katzo he sanowat minulle: kusa siis on
HERran sana? annas nyt tulla.
l. 22: 4.
les. 5: 19. 2 Pet. 2:4.
26. Ia pitä tuleman ludan' Kaupungeista
16. Mutta en millä ole paennut sinusta, minun paimeneni, niin en minä ole myös loimot- ja niistä jotka ymbäri Jerusalemin owat, ja
tanut heille surtiata päimää, sen sinä tiedät: Venlaminin maasta, laxoista ja muorista, ja
mitä minä saarnannut olen, se on oikia sinun lounasta päin, ne jotta picä miemän edes polttouhrit, uhrit, ruokauhrit ja suitzutuxen; niin
edesäs..
myös ne jotta pitä »viemän kiitosuhrit HERhämmästyxexi:
olet
sinä
17. Ala ole minulle
1. 32: 44.
l. ;z: 13.
mn huoneseen.
minun turmani hädäsä.
jotka
jollet
niin että
häpiään
*,
miMutta
te
minua
kuule,
tulla
27.
iB. Anna heidän
ja
pyhitätte
päiwän,
yhtän
häpiään
anna
minun
te
ette
mainomat,
älä
ja
Sabbathin
nua
porteista
älä
mikanna
Sabbaja
anna
takkaa
Jerusalemin
peljästyä,
anna
heidän
tulla:
nun peliästya: anna onneloin päimä heille tul- thin päiwänä ; niin minä sytytän tulen sen portteiin, jotta Jerusalemin huonet kuluttaman
la, ja lyö rikki heitä kaxikertaisesti.
pitä, jom ei pidä sammutettaman.
'Psn:4- Ps.4o: 15.
'

18. Luku.

18. Luk.
18- Luku.
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13. Sentähden, näin sano HCRm: kysypakanain seasa*, tuta on jostussenkaltaistät
propheta saa kästyn, wertauxella sawenwaettä neitzy Israel niin tauhian työn
tuullut;
lajasta, ilmoitta HLRran woimaa, seka ar- ta
wäv
rukoile
tete?
'l.2:lo.
moon että wanhurstauteen.
Hän
hyljämän Libanonin lujyiitänsä wastan.
kedon
Pitäkö
14.
i. äiuä on se sana, joka tapahdui HERmI- men, yhden wahan tähden? pitäkö juoxewa
«- da Jeremialle,
wesi, wieran kylmän weden tähden, siirrettäsanoden:
män?
2. Nouse ja mene alas sawenwalajan huominun Kansani, mineseen siellä tahdon minä sinun anda kuulla nun15 ':Kuitengin unohta,jumalille,
ja pahennuminun sanani.
suitzuttawat
He
sawenwalajan
ja
lattamata,
menin alas
huo- xcn matkaan saattawat ilman
z. Iajaminä
päällä.
pyöränsä
työtä
teki
l.»:
täywät
taNamattomilla teillä.
13.
hän
neseen tatzo,tuin
16. Että heidän maansa pitä autiaxi tulehän teki sawesta, särkyi sa4. Ia astia
wenwalajan täsisä: Niin hän teki taas toisen »nan, heille ijäisexi häpiäxi; niin että jokainen
joka waelda ohitze, ihmehtele ja päätänsä puastian, niinkuin hänelle kelpais.
ja
l.«: ,1. 1.19:8.
minulle,
dista,
tapahtui
HERran
sana
5. Niin
minä
Sillä
17.
tahdon niinkuin itä tuulella
sanoi:Engö
minä myös taida mm tehdä teille te hajotta heitä heidän wihollistens edesä: minä
6.
selkäni ja en tastvojani,
Israelin huone, tuin tämä sawenwalaja, sa- taiMt» näyttä heillepäiwänä.
no HERRA? Katzo, niinkuin sawi on sawen- heidän kadotuxensi»
les. 27: 8.
walajan kädesä, niin olettta te myös minun
l. 29: 9.
les. 45:?.
11.18. Mutta he sanoit: tulkat, ja täytämkädesäni, Israelin huone.
2,.
Rom.
,5:
me neuwoa pitämään leremiata wastan: sillä
Wiis. 7.
9:
puhun
Papit taida wäärin mennä Laisi» *, wiisasja
minä
»valdatunei
Kansaa
7. Htistä
ja
tutistaxeni,
ten
neuwo ei puutu, ja el Prophetat taita wää»vastan,
häwiltäxeni
hudaa
l.i: 10.
opetta:
kuttaxeni, sitä:
tulkat, ja lyökämme händä kielelrin
pahujos
ja
täända
lä
älkämme
totelko mitä hän sano.
se
8. Mutta
Kansa
itzens
destansa, jota wastan minä puhun; niin miMal. 2: 7.
om
waari minusta, ja kuule
näkin kadun sitä pahaa, jom mmä ajattelin
19. HERm
,1.
,0.
l.
18:
21.
minun
ani.
Hes.
33:
Jon.
3:
wihollisteni
tehdä.
heille
2Q. Ongo
oikein, että hywä tostetan pa9. Ia minä puhun äkisti Kansasta ja waldakunnasta, raketaxeni ja istuttaxeni sitä.
halla? sillä he owat kaiwanet minun sielulleni
10. Mutta jos se teke pahaa minun edesäni, kuopan: muista siis, kuinga minä olen seisonut
niin ettei hän tuule minun andäni; niin minä sinun edesäs, ja puhunut heidän parastansa,
kadun myös sitä hywää, tuin minä heille lu- ja käänsin sinun julmudes heidän puolestansa.
~

:

...

'

:

'

"

se

wannut olin tehdä.

miehille
sano
asuwaisille: näin sanoHEßra: katzo,
minä »valmistan teille onnettomuden, ja ajattelen jotakin teitä wastan; sentähden käändätön tutin itzens pahalda tieldäns, ja pamttat
11.

lemin

Niin

nyt ludan

ja Jerusa-

21. Rangaise siis heidän lapsiansa näljällä,
ja anna heidän miekalla langeta, että heidän
»vaimons jäisit lapsittomixi ja lestixi, ja heidän
miehens lyödäisin kuoliaxi, ja nuoret miehet
sodasa miekalla Mpetaisin. Ps. 109: ,«,,
22. Että huuto kuuluis heidän huoneistansa,
ettäs niin akista olet andanut tulla sotawäen
heidän päällens sillä he owat kaiwanet kuopan minua käsittäxensä, ja owat »virittänet
paulan minun jalkaini eteen.
«.

teidän menonne ja juonenne.
2 Kun. 17: 13.
Icr. 7:3- 1.25:5. 1.35:15.
12. Mutta he sanoit: ei se tapahdu *: waan
me mhdomma waelda meidän ajatustemme
jälken, ja tehdä kukin pahan sydämensä jäl23. Ia että sinä HERra tiedät kaikki heidän
'l. 2: ,5. -l) Ies. 65: 2. Icr. 44:
juonensa minua wastan että he tahtoivat miken.
Kkkkk 3
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18. 19-

20.

Luk.

nua tappa; niin älä anna andexi heidän pahaa
8. Ia tahdon tehdä tämän Kaupungin auja
pyhitsyndejans
tiaxi ja nauruxi; niin että kaikki jotka käymät
tekoansa, älä anna heidän
olkon
tynä olla sinun edesäs: hs
kukistettuna tästä ohitze, pitä ihmehtelemän ja miheldelemän
l. ,8: 16.
ja
tee heidän kansans sinun wi- kaikkia hänen »vaimojansa.
sinun edesäs,
syödä
poikains
Minä
anda
jälken.
heidän
tahdon
9.
has
ja tytärtensä lihaa, ja heidän pitä syömän toi19. Luku.
nen toisensa lihaa *, siinä waiwasa ja ahdistui. HERra kaste Jeremian saarnata Benhinno» xesa, jolla heidän mihollisens, ja ne kuin seisoMin laxosa, Juvalaisten hawityxestä, ja osotta mat heidän hengensä perään, heitä ahdistaman
sen sawiftstian rikkomisella, n. Rertoi sen saar- pitä. f
3 Mos. 26: 29.
s Mos. 28: 53.
nansa HERran huonen Pihalla.
Wal. w. 4:l°. s Luf. 19: 43.
sanoi HERm: mene ja osta sinulles ic>. Ia sinun pitä rikkoman sawiastian, niil.«>äin
-»/(
sawiastia sawenwalajalda,ja (ota kan- den miesten nähden, kuin omat mennet sinun
muutamat)
Kansan »vanhimmista ja pap- kansas.
sas
11. Ia sano heille: Näin sano HERra Zepein »vanhimmista.
joka
on
mene
laxoon,
2. Ja
BenHinnomin
baoth juuri niinkuin joku rikko sawenwalajan
tiiliportin edesä; ja saarna siellä ne sanat kuin astian, niin ettei se taida jällens terwexi tulla;
niin tahdon minä myös rikki lyödä tämän
minä sanon sinulle.
ja tämän Kaupungin
ja pitä Tote
sanaa
kuulkat
luKansan
sano:
HERran
3. Ia
dan Kuningat jaJerusalemin asuwaiset: Näin phetisa haudatuxi tuleman, sentähden ettei ole
Jumala: ka- siaa hautamiseen.
sano minä
HERm Zebaoth, Israelinonnen
tulla täl12. Näin tahdon minä tehdä tälle sialle ja
anda
kotvan
tahdon
tzo
pitä asumaisille, sano HERra; että tämän Kaukuule,
jokainen
kuin sen
le paikalle, että
soiman. 1 Sam.;: n. gungin pitä tuleman niinkuin Tophet.
sen hänen korwisansi»
»Kun. 21: 12.
13. Wielä sitte pitä Jerusalemin huonet ja
ja
minun,
hyljännet
owat
andaludan Kuningan huonet, juuri niin saastaise4. Että he
ja
(jumalalle)
owat
wiemlle
xi tuleman, kuin paikka Tophet; kaikkein
net tämän sian
jumalille,
joita
muille
ei
he,
siinä
huoneitten tähden, joisa he kaltoin päällä kaisuitzuttanet
Kuningat
tuneli
kelle
taiman joukolle suitzuttanet, ja muille juIsäns,
ludan
eitäheidän
täyttänet
juomauhria uhrannet omat. l, 32: 29.
ja
owat
tämän
»viattomalille
;
sian
denet
malla »verellä.
11.14. Ia kojka Jeremia palais Tophetista,
johon
owat
mkendanet
Vaakorkeuxia
HERra hänen lähettänyt oli ennustaSillä
he
5.
lille, polttaxens lapsiansa tulesa Vaalille polt- maan; meni hän HERran huonen pihaan, ja
touhrixi; jota en minä ole testenyt, eli siitä pu- sanoi kaikelle Kansalle :
is. Näin sano HERra Zebaoth, Israelin
hunut, eikä myös minun sydämeeni tullut ole.
Jer. 7: 31.
Jumala: katzo, minä annan tulla tämän Kau5 Mos. 17:3.
6. Sentähden katzo, se aika pitä tuleman, pungin, jakaikkein hänen Kaupungeinsa päälettei tätä siaa pidä enä kutzut- le, kaiken sen koman onnen, kuin minä olen
sano HERm,
Tophet,
eli
taman
BenHinnomin laxoxi,wäan puhunut heitä wastan; että he owat uppiniskail. 7: 32.
set, ja ei tahdo minun sanaani kuulla,
murhalaxoxi.
l. 7: 26.
mina
l.17: 23.
ja
häwitta
Jetahdon
Mdan
7. Sillä
ja
siasa,
nemvon
tahdon
anda
tasa
rusalemin
20. K.Uktt.
heidän langeta miekalla heidän wihollistens edei. Jeremia, pashurilda hosuttu, fangiuteen
sä, ja niiden käsiin tuin seisomat heidän hen- heltett? ja taas laskettu ulos ilmoitta Vabelin
gensä perään: ja tahdon anda heidän ruumin- fangiuden.
Nurise wirkansa ylönkayetta,
kuitengin Hilißraan, ja anda tietä kuinja
eläimille
kedolla
tuewa
taiwan
linnuille
ruaxi.
fa
ga kauwas hän kärsimättömydesa oli joutunut.
l. 16:4.
17:33.
I. Mut'

:

:

,

se

,

,

«.

Luk.

20. 21.
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pelwon jotapaitasta Kandakat päälle, me
tahdon, wahwasti tända Känen päällensä,
nowat taitti minun ystäwäni ja tumpanini, jos
me taidaisimme woitta bänen, tulla hänen kanyhteen, ja tosia hänelle.
ii. Mutta HERm on minun kansani, niinkuin wäkewä Sangan, sentähden pitä minun
»vainojani langeman, ja ei »voittaman; waan
l. 2y. 26.
päimanä
pitä
otti
suureen häpiään tuleman, että he niin tyhPachur
Jeremian
z. Ia toisna
fangiudesta Niin Jeremia sanoi hänelle ei mästi toimittamat: se häpiä pitä oleman ijankutzu sinun nimeäs Pashur, maan kaikkinen ja ei pidä unhotettaman.
HERrajoka
l. 15: 20.
l. 17: ill.
l. 23: 40.
Magur
tahmolda.
12.
sano
nyt
minäKatzo,
Zebaoth,
Sillä
näin
HERra:
Ia
sinä joka koet-syHERm
4.
ystämäis
peltelet wanhurstan, sinä tutkit munaskuut ja
annan sinun kaikkein sinun
kansa
pitä
ja
kaatuman »vihollistensa dämen*: anna minun nähdä kostos heistä; silkoon,
heidän
ja
kautta,
sen pitä sinun silmäs näke- lä minä olen andanut sinun halduus minun a-,
miekan
hyljämä koko ludan Va- siani.
minä
olen
1 Sam. 16: 7.
män: Ia
Ps. ?: I°.
11:
belin Kuningan käteen, jonga heitä pitä wie2c>.
l.
10.
,7:
Jer.
män Vabeliin, ja tappaman miekalla.
13. Weisatkat HERralle, kiittäkät HER5. Ia minä olen andama kaiken tämän Kau- raa ; joka autta köyhän henge pahain käsistä.
pungin kalun ynnä kaiken hänen työnsä kan14. Kirottu olkon se päiwä, jona minä syn-:
sa, ja kaikki kallit kappalet; ja kaiken ludan dynyt olen: älkön päiwä olko siunattu, jona
Kuningasten tawaran, tahdon minä anda hei- minun äitini on minun synnyttänyt.
dän »vihollistensa käteen, niin että heidän pitä
Job. 3:1, ,c.
ja
pois,
ryöstämän,
ottaman
miemän
heitä
15. Kirottu olkon se mies joka minun Isälle2
l.
17. Icr. 15: 13
Vabeliin. Kun.
17: 3. ni sanomam toi, ja sanoi: sinä olet saanut
pitä
perhes
6. Ia sinä Pashur, sinun
kaiken
nuoren pojan; suuresti ilahutaxens händä.
ja
fangiuteen
menemän
menemän
Va16. Se mies olkon niinkuin ne Kaupungit,
kansa
ja ei sitä katunut: hän
beliin siellä pitä sinun kuoleman ja haudutta- jotka HERra
man, sinä ynnä kaikkein sinun ystämittes kan- tunikan huomeneltain parun, ja puolipäiwänä
joilla sinä »valhetta ennustanut olet.
'1 Mos. 19: 24.
huudon.
les. 13:19.
11. 7. HERra, sinä olet minun yllyttänyt, Jer. >o: 40.
Hes. ,6: 49, ze.
Hos. z.
ja minä olen yldynyt'; sinä olet minulle juuAm. 4: 11. luk. 17: 29. lud. Ep. v. 7.
ri wäkewä ollut, ja olet »voittanut: mutta mi17. Ettes siis tappanut minua äitini tohdunä olen sentähden tullut syljetyxi jokapäimä, et- si»; että minun äitini olis ollut minun hauta-,
tä jokainen naura minua. *l.1: 6, »c.
m, ja hänen tohtuns olis ijankaikkisesti tan8. Sillä sittekuin minä puhunut, huutanut dawa ollut.
ja saarnannut olen siitä tuskasta ja hawityxestä;
18. Mixi'minä siis olen äitini kohdusta tullut,
näkemään; ja kuluton HERran sana tullut minulle pilkaxi ja nau- tustaa ja sydämen
jokapäimä.
tamaan
minun
päilviäni
häpiäUä? Job. 3:21.
rvxi

I. ctt>utta kosta Pashur Immerin poika, Pappi, joka oli ylimmäisesi pandu HERran huonesa, kuuli Jeremian ennustaman näitä sanoja:
2. Löl Pashur Prophetata leremiata, ia
fangiuteen ', Benlaminin ylimheiti hänen
portisa,
joka HERran huonesa on.
mäisesä

:

sa-

sans

'

:

:

,

*

se

,

,<?:

,

:

sa

,

«:

surua

9.

Niin minä sanoin en minä tahdo enä
hänen päällens, engä tahdo enä saar:

ajatella

hänen nimeensä

21.

Kuku.

1 propheta wasta Fcdekian lähetetylle, ettei
minun sydämesäni oli niinkuin polttawainen tuli, suljettu mi- HVRra tahdo säästä Raupungia, waan häwicta.
Ncuwo heitä iyiäns mielelläns andamaan
nun luisani niin että minä suutuin kärsimäsala, ja kartamaan suruttomutta.
kaldealaisten
tä, engä enä moinut.
än,ä
1.
ja
joka tapahdui HERralon
iv. Sillä minä kuulin monen panetuxen
A

nata

:

mutta

:

se sana

da

Propheta
2i. 22. Luk.
da Jeremialleukosta Kuningas Zedekia lähetti Babelin Kuningan halduun annettaman, että
Mälkiän pojan, ja hän poltais hänen tulella.
hänen tygöns Pashurin
Maesejan
pojan, ja andoi
ii. Ia kuulkat HERran sanaa, te ludan
Papin, Zephanian
816

Kuningan huonesta.
hänelle sanoa.
puolestammeidän
Kysys
2.
12. Sinä Dawidin huone,näin sanoHEßsiis HERralda
pitäkät duomio amulla, ja auttatal polKuningas
Vabelin
ra:
me ; sillä NebukadNezar
jos
jettua
meitä
meille
tahto
wätiwallaisen kädestä *; ettei minun jul,
mastan:
soti
HERra
jälken,
että
memudeni
hän
läxis ulos niinkuin tuli, ja palais, niin
tehdä kaikkein ihmettens
ettei sitä yxikän fammutta taida, teidän panis pois meidän tyköäm.
l
3.
z. Jeremia sanoi heille näin sanokat Zeds- han menonne tähden.
,3. Katzo, sano HERm: Minä sanon sikialle.
4. Näin sano HERra Israelin Jumala: nulle jota asut laxoisi», muorilla ja tasaisilla
katzo, minä tahdon käändä ne sotaaset takape- kedoilla, ja jotta sanomat: kuka tahto karata
rin, kuin teidän käsisän oivat, joilla te soditte meidän päällemme eli tulla meidän linnojimme?
Vabelin Kuningasta »vastan ja Kaldealaisia
14. Minä tahdon etzitcllä teitä, sano HERwastan, jotka teidän muurinne ymbärins pii- ra, teidän töidenne hedelmän jälken '; ,a tahrittänet owat; ja tahdon heitä koota keskelle don tulen sylyttä teidän metzäänne, kululta*

:

2,:

,

Kaupungita kokoon.

5. Ia minä tahdon tapella teitä mastan oietulla kädellä, mäkemälla käsimarrella ', julmudella, närkästyxellä, ja suurella mihalla.
Mos. 6: 6.
6. Ia tahdon lyödä tämän Kaupungin asu.»
waisia, sekä Kansaa että karjaa; niin että
heidän pitä kuoleman suureen ruttoon.
7. Ia sitte, sano HERra, tahdon minä
'

2

anda

Kuningan, palmelioiZedekian ludanjotka
Kaupungiin

maan kaikkia kuin siinä ymbärillä on.
*

San. 1. 1: 3».
22.

Luktt.

propheta neuwo lakia ja oikeutta woimasa
pitämään il. Ennusta kowaa fangeutta jaran«
gaistllsta losian pojille Sallumille, Jojakimille,
ja hänen pojallensa Jekonialle, joka tasa ylönkayella kuyutan Ronia.
i.
HERm: mene alas ludan Kui

sano
ssttäinnillgan
huoneseen, ja puhu

siellä nämät
NebukadNezarin Vabelin Kuningan käsiin, ja 2. Ia sano: Kuule HERran sanaa, sinä
ja niiden käsiin jot- ludan Kuningas, jota istut Dawidin istuiheidän »vihollistensa käsiin,
sinä että sinun palwelias, ja sinun
ka seisomat heidän hengensä perään että hä- mella setäjotka
Kansas,
tästä portista sisälle käytte.
nen pitä lyömän heitä miekan terällä, ettei siilaupiutta
nä yhtän säästetä, eikä armon eli
3. Näin sano HERra: pirakar Laki ja oija aurrakar poljerrua rvätiwaldaisin
keus,
pidä oleman.
"; ja alkär waiwarko muukalaisia,
tälle
näin
sano kädestä
v. 8. Ia sano
Kansalle:
orwoja
ja lestiä, ja alkär kellengän rchko
panen
Rayo
minä
teidän
eteenHERra
wääryrra
ja
ja älkär wuodarmkorviaroinnen
kuoleman
rien.
ne, elämän
pitä
da
"!.«:!».
Kaupunais
paikasi».
werra
tasa
asu
hänen
rasa
9. Joka
jos
teette; niin
ja
ruttoon:
mutSillä
te
kaiketi
tämän
miekkaan,
nälkään
kuoleman
4.

nens

ja Kansoinensa

,

tähän

rutolda, miekalda ja näljäldä jäänet omat, sanat.
;

:

,

,

,

,

lähte uloS ja pakene Kaldealaisten tygö, jotka teitä piirittämät se saa elä, ja pil. 3»:
tä hengensä niinkuin saalin.
l. 3?: i«.
l. 45: s.
10. Sillä minä olen asettanut minun kastooni tätä Kaupungita wastan, onnettomudexi, ja en hpwäri, sano HERra: hän pitä
ta joka

,

».

pita Kuningat, jotka Dawidin istuimella istumat, tämän huonen portista menemän sisälle,
jotka ajamat Maunuilla ja hemoisilla, he itze
l. 17: »5.
palmelioinens jakansoinensa.
5. Mutta jollet te näitä kuule; niin olen minä itzelläni wannonut, sano HERm: tämä
huone pitä kutistettaman.
S.

Sillä

Lllk.
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Jeremia.
iB. Sentähden näin sanoHEßra, lojati6. Sillä näin sano HERm, ludan Kv-'
ningan huonesta: Hjilead sinä olet MinuUe pää mista losian ludan Kuningan pojasta: ei hänminä tahdon sinun teh- dä pidä itkettämän: woi weljeni! moi sisareni!
Libanonisi»: mitämax,
dä kylmille, ja laitan Kaupungit olemaan il- ei händä pidä itkettämän: moi herra! »voi kuuluisa mies!
man asulvita.
19. Hän pitä huudattaman niinkuin aasi,
7. Ia olen määrännyt sinulle hämittäjät,
riepoitettaman
ja heitettämän ulos Jerusaletungin aseillensa hattamaan maahan sinun wa22.

litut Sedripuus, ja heittämään tuleen.
8. Niin pitä monda päkanata käymän tämän Kaupungin ohitze,
kestenäns:
mixi on HERm näin tehnyt tälle suurelle Kau1 Kun. 9: 8.
pungille?
5 Mos ,9: 24
pitä
että
lvastattaman:
he HERran
9. Ia
liiton hyljännet owat, ja
heidän Jumalansa jumalim,
ja palwellet niitä.
kumartanet muita
N. io. Hltät itkekö kuollulta, älkät myös
sitä kuin
sureko heitä; jawaan itkekät katkerasti
palajaman
ikänäns
pois,
pidä
mene
ei
I-

sanoman

min portin eteen.
20. Mene ylös Libanoniin ja huuda, ja anna sinus tuulla Basanisi», ja huuda Abarimistä; sillä taitti sinun rakastajas omat surtiasti

surmatut.
21. Minä olen sinulle sanonut sen, silloin
tuin sinun wielä myöden käwi; mutta sinä sanoit: en minä mhdo kuulla. Juuri näin olet
sinä tehnyt hamasta nuorudestas, ettes ole
kuullut minun ändäni.
22. Tuuli aja pois kaikki sinun paimenes, ja
näkemään.
sinun rakastajas menewät fangixi: siinä pitä
sänsä maata
11. Sillä näin sano HENra Sallumista losinua sitte syljettämän, ja sinun pitä häpiään
jota
Kuningan
pojasta,
tuleman
kaiken sinun pahudes tähden.
loisäns
sian ludan
lähtenyt
ja
joka nyt asut Libanonisi», ja siellä
Kuningas,
on
on
Sinä
tästä
sian siasi»
23.
siasta; ettei hänen pidä tähän enä palajaman. pesää pidät Sedripuisa: kuinga kaunisti sinun
12. Sillä hänen pitä kuoleman siinä paikasi» pitä katzoman, kosta tuska ja kipu sinulle tule,

saa tätä

niinkuin lapsen synnyttäjän?
maata enämbi nähdä.
24. Niin totta tuin minä elän,
HEN13. Woi ! sitä jota ei wanhurstaudella huo- ra: jos Konia lojatimin ludan Kuningan
minun oikiasi» tänettansa rakenna", waan sioitta asuinsiansi» poika olis sinnetti
»väärydellä: joka anda lähimmäisens ilman 'desäni; niin minä sittengin wielä rewäisisin simitan työtä tehdä, ja ei anna hänelle paitaan- nun siitä pois.
Kork. W. 8: <5. Haga. 2: 74.
sa, f
Hab,: 9.
2;. Ia andaisin sinun heidän käsiinsä, jotka
-x 3 Mos. 19: ,3.
Syr. 34: '?.
5 Mos. 24: ,4.
seisomat sinun hengcs perään, ja joitas pelajattele:
minä
ja NebutadNezarin Babelin Kuningan
Waan
mkenda
kät:
tahdon
14.
minulleni suuren huonen, ja amaron salin: ja käsiin, jaKaldealaisten käsiin.
26. Ia tahdon aja sinun, ja sinun äitis kuin
anda hakata akkunat siihen, ja kaaritta
punaisexi.
Sedripuilla, ja tehdä
sinun synnyttänyt on, toiseen maahan ', josa
Ajatteletkostas
Kuningas
olla, ettäs ko- Me syndynet, ole; ja siellä pitä teidän kuoleman.
15.
Sedripuilla?
2 Kun. 24: 15.
reilet
Eikö Isäs ole myös syönyt ja juonut, ja pysyi kuitengin Laisc» ja oi27. Ia siihen maahan josa he mielelläns olisit, et pidä heidän palajaman.
keudesi», ja menestyi?
16. Hän autti waiwaism ja köyhää oikeu28. Mikä miheljäinen, ylönkahottu ja hylteen, ja menestyi hänelle hywin: eikö
ole jätty mies on Konia? kelmotoin astia Woi !
tuta minua? sano HERm.
mixi on hän ynnä siemenens kansa ajettu pois,
sydämes
ja
ja tundemättomaan maahan hyljätty?
ei
niin
Mutta
sinun
silmäs
17.
?
ole; waan sinunahnemees, wuodattaxeswiaH«s. 8: 8.
toinda werta, ja tehdärss wäkiwaldaa ja wää29. O maa, maa, maa, kuule HERran
ryttä.
,
~
janaa.
Lllll
30. Näin
johonga hän fangixi »viety on; ja ei

sano

sormus

'

'

-

sen

sen

<

*

se

se

'

*
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sano

HERra kirjoittakat tämä
ZO. Näin
mies lapsittomaxi ja onnettomaxi kaikkena
hänen elinaikanansa; Sillä ei hänellä pidä onne oleman, että joku hänen siemenestäns istuis
Dawidin istuimella, eli enä ludata hallitzis.
:

,

23. Luku.
1.

Übkaus ludan paimenita

Rristuxesta.

n.

w'.stan, ja lupaus

Ennustus wääriä prophetaita

wastan; joistaRansa waroitetan kawahtamaan
iyiänsa. ul Ilmoitetan Jumalan Sanan pilk>
kaille rangaistus.
teitä paimenet', jotka turmelette ja
hajotatte minun laitumeni lavman !

l.Hr>oi

sa-

Hcs. 34:
HERra.
Sentähden näin sano HERra Israelin
jotka minun KanJumala niistä paimenista,hajottanet
minun lavte
oletta
saani kaitzemat:
ja etzinet sitä: katzo, mimani ja ajanet
na tahdon etziä teitä teidän pahan elämänne
tähden, sano HERra.
3. Ia minä tahdon koota tähtet minun laumastani kaikista maakunnista, »oihin minä
heidän ajanut olen ja tahdon saatta heitä kotia jällens heidän asuinsioiinsa ', ja heidän pi16.
tä kasivaman ja enänemän.
loh.
paimenet,
panna
minä
tahdon
heille
4. Ia
jotka heitä pitä kaitzeman*, ettei heidän enä
pidä pelkämän eli »vapiseman, eikä heitä pidä
ahdistettaman, sano HERra.
no

*

»

2.

;

*

»

les. 40:

»i.

Jer. 3:

15.

Hes 14:

>«:

«»

«.

5. Rayo, si aika rule,simo HERra, et-

tä minä

herätän Dawidille wanhurstan

Luk.
8. Mutta, niin totta tuin HERm elä, joka Israelin huonen siemenen toi ulos ja johdatti pohjaisesta maasta, ja kaikesta maakunnista, joihin minä heidän ajanut olin: niin että he nyt saamat asua omasa maasans.
22. 23.

ii. 9.

Prophetaita mastan minun sydäme:

ni tahto haljem minusi»: kaikki minun luuni
»vapisemat: minä olen niinkuin juopunut mies,
ja niinkuin se joka miinasta horju, HERmn
edesä ja hänen pyhäin sanains edesä.
10. Että maa on niin täynäns huorintetiätä, että maa niin surkia on, että hän kirottu
on, ja kedot metzisä kuimumat; ja heidän elämäns on paha, ja ei heidän hallituxensa mitan
kelpa.
les. 24: 6.
Jer 12: 4.
11. Sillä sekä Prophetat että Papit owat
pahanelkiset; ja minä löydän heidän pahudens
minun huonesanikin, sano HERra.
12. Sentähden on heidän tiensä mintuin liu-

josa heidän pila liwisteleman
ja langeman: sillä minä tahdon anda tulla
heille onnettomuden, heidän turituswuotenan-

kastus pimiäsä,
sa,

sano HERm.

13. Samarian Prophetaisa olen minä nähnyt hulluden; sillä he ennustit Vaalin kautta,

ja hututtelit minun Kansani

Israelin.

Mutta Jerusalemin Prophetaisa näen
minä tauhistuxen, kuinga he huorin tekewät,
ja walhesi» waeldawat, ja wahwistawat pahoja, ettei yhdengän pidäis pahudestansa täändymän: he owat kaikki minun edesäni niinkuin
Sodoma, ja sen asuwaiset niinkuin Gomorra.
l Mos. '3: 13.
5 Mos. 32: 32.
Hes. 16: 48.
14.

sano

jokaonßuningaxi rulewa, ja on
is. Sentähden
HERm Zebaoth Prohalliyewa»
ja eoimitrawa oikeu- phetaista näin: katzo, minä tahdon syöttä heihvxvin
tä koiruoholla, ja anda heidän sappe juoda*;
den ja wanhurssauden maan päällä.
3;:
2.
Icr,
,4:
l.
8.
45:
's. Hes.
»3- sillä Jerusalemin Prophetaista tule ultotullailes 4:
l
6:
8.
12.
Dan. 9: 24.
3:
Zak.
suS koto maalle.
les. 1: 10. Jer. 8: 14.

»

'

s. Hanen aikanans pitä ludata autetta16. Näin sano HERm Zebaoth: Mät
', ja Israel hymäsä turmas asuman: ja
tama on hanen nimens olema kvin hän kutzu- kuulto Prophetain sanoja, jotta teille ennustatan: HERra meidän wanhurstaudemme. mat: he pettäwät teidän; sillä he saarnawat
sydämensä näkyjä, mutta ei HERran suusta,
5 Mos. 31: 29.
aika
l. 14: 14.
sano
tule
HER7. Sentähden katzo se
enä
pidä
,7.
sanoman:
niin totta
ra, ettei heidän
He sanowat töytäisesti niille jotka mipilttawat:
lapset
johdatti
nua
kvin HERra elä, loka Israelin
HERra on sen sanonut: teill.»6: ,4.
lä pitä rauha oleman; ja kaikille niille jotta
Egyptin maalda.
man

,

,

wael-

Jeremia.
23. Luk.
819
sydämens
ajatusten jälken, sanowaeldawat
30. Sentähden katzo, minä tahdoi tehdä
wat he: ei yxikän onnettomus tule teidän pääl- niitä Prophetaita wastan, sano HERm, jotl.8: 11. Hcs. 13: 10.
ka minun sanani toinen toiseldans warastawat.
lenne.
s Mos. 18: 20.
18. Sillä tuta on HERmn neuwosa ollut*,
Katzo,
jota hänen sanansa nähnyt ja kuullut on? tuminä tahdon niitä Prophetaita
31.
ja
tehdä,
tuuli
tuuldeli
hänen
sanojaHERra, jotka omia puta
wastan
sanansa?
2: ,s.
,1: 34.
Rom.
Kor.
puhumat,
40:
13.
heitans
sanomat: hän on sen sales.
julmuden
tuuli
on
kanKatzo,
nonut.
HERran
19.
tulema, ja hirmuinen ilma on langewa ju32. Katzo, minä tahdon tehdä niitä mastan,
samalattomain
pään päälle.
jotka petmmäisiä unia ennustamat, sanoHEßl. 30: 23.
20. Ei HERran wiha latta,,siihenastikuin ra: ja saarnamat niitä, mietellen minun Kanja täyttä sen tuin hänen mielesäns oli: sani heidän malheillans ja turhilla jutuillansa*;
hän teke pitä
teidän sen kyllä ymmärtämän.
»vaikka en minä ole heitä lähettänyt, engä hei»viimein
läherranyr
prophemim,
minä
tä kästenyt, ei myös he tälle Kansalle ole en21. En
tuitengin he juoxir: en mina puhunut heil- singän hyödylliset, sano HERm.
.

«

,

le kuitengin he ennusiir.
l. »4: is.
1.27: is.
1.29:9.
22. Sillä jos he olisit pysynet minun neuwosani, ja olisit saarnannet Kansalleni minun
naani ; niin he olisit heidän käändänet pahasta
menostansa ja töidens pahudesta. joka
lasna
23. Engö minä ole Jumala,
olen, jänö HERra, ja en ole si Jumala
joka kaukana on?
Ap. T. 17: »7.
joku
H.ulerkos
erra
mim hänens niin
24.
erren
mina
tarke,
salaisesti
hända näe?
engö
mina
HERra:
si ole, jota täytän miwan ja maan? jänö HERra.
"Ps. 139:8. Am. 9:2, 3.
2s. Minä kuulen että Prophetatsaarnawat
ja ennustamat »valhetta minun nimeeni, ja
,

sa-

*

sano

sa-

nomat: minä näin unda, minä näin unda.
26. Kosta siis Prophetat tahtomat lakam,

ne jotta »valhetta ennustamat? ja ennustamat
oman sydämensä petoxia:
27. Ia tahtomat että minun Kansani pidäis unhohtaman minun nimeni heidän uneinsa tähden, joita he toinen toisellens saarnamat; niinkuin heidän Isänstin unhotit minun
nimeni Vaalin tähden. Duoin. 3:7. l. 8:3).
28. Propheta, jolla unia on, saarnatta,»
unia: mutta jolla on minun sanani, hän saarnatta»» minun sanaani oikein: mitä akanat o-

*

m.

3eph. 3: 4.

3Z. Los tämä Kansa, eli joku Propheta, Mitta Pappi kysy sinulda, ja sano: kuka
on HERran kuorma *? niin sinun pitä mastaman heille: mitä kuorma? Minä tahdon heittä teidän pois, sano HERm.
1c5.,,:
34. Ia jos joku Propheta, Mitta Pappi,
elikkä Kansi» on sanoma: tämä on HERran
Kuorma: sitä tahdon minä kuritta, ja hänen
"

~

huonettansa.

35. Mutta näin pitä kungin puhuman toisellms, ja sanoman kestenäns: mitä HERm
masta? ja mitä HERm sano?
36. la, älkät sitä enä kutzuko HERran
kuormaxi; Sillä tullettin pitä oma sanans oleman tuormaxi, että te niin elämän Jumalan, HERran Zebaothin, meidän Jumalamme sanan käännätte.
37. Sentähden pitä sinun sanoman PropheMlle näin: mitä HERm masta? ja, mitä HERra sano?
38. Että te janotta HERran kuorma: sentähden sano HERm näin: että te tutzutta sanan HERran tuormaxi, niin minä olen lähettänyt teidän tygönne, ja andanut sanoa, ett-,
ei teidän pitänyt sitä kutzuman HERran tuor-

maxi.
39.

Sentähden katzo, minä mhdon teidän

peräti unohm, ja heittä teitä pois, ynnä Kauwat nisuensuhten? sanoHEßra.
janani
punginne kansa, jonga minä teille, ja teidän
Eikö
minun
ole
niinkuin
ruli,
29.

simo HERra, ja niinkuin
wuoren murenda t

waptra joka Isillenne andanut olen, minun tasivoini. e-

destä.

Lllll

2

40.

Ia

4Q. Ia tahdon saatta teitä ijankaikkisexi pilkan, ja ijankaikkisexi häpiäxi ; jota ei ikänäns
l. 2°:
pidä unhotettaman.
«.

24. Luku.
HVRra osotta Jeremialle kari sikuna koria

1.

23. 24. 25. Luk.
ka tasa maasa »vielä owat, ja jotka Egyptin
maasa asumat, -s 'l. 29: 17. 5 2 Kun. 25:«
Icr. 43: 5.
9. Minä tahdon saatta heille onnettomuden,
ja en tahdo anda heidän olla iosakusa »valdakunnasa maan päällä, niin että heidän pitä
häpiään tuleman, sanan parrexi, jutuxi ja kirouxexi jokapaikasa, kuhunga minä heidän
poisajawa olen.
5 Mos. 28:
37.
1 Kun. 9:7.
Aila K. 7: 20.
Jer. 2?: 18.
ic>. Ia tahdon läheltä miekan, näljän ja
ruton heidän sikaansa, siihenasti kuin heidän
pitä maasta hukkuman *, jonga minä heille ja
heidän Isillens andanut olen. "l. 29: 18.
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n. Sano mitä st näky tietä.

I. Oatzo, HERra osotti minulle kaxi sikuna
"V toria, pandua HERran Templin eteen,
sittekuin NebukadNezar Babelin Kuningas oli
Wienyt pois letonian lojatimin pojan ludan
Kuningan, ja ludan päämiehet, työmiehet
ja sepät Jerusalemista, ja tuonut Babeliin.
2 Kun. 24: is, 16.
2Aika K. 36: 9, ,0.
2. Mdesä torisi» oli aiwan hywät sikunat,

2

25.

Luku.

niinkuin ensin kypsynet sikunat: mutta tmsesa
l. Jeremia walitta hänen 23. »vuotisen saan
konsa olit aiwan pahat sikunat, niin ettei nii- namisens
ollen turhaan, ja ilmoitta heille 70.
tä taittu syödä, että he olit niin pahat.
ajastaikaisen fangcuden Babelisa,
n Julista
3. Ia HERra sanoi minulle: Jeremia, mi- myös Aabelille rangaistusta ja saa käskyn saastäs näet? minä sanoin: fikunita: hywät siku- ta wihan mahasta, sekä Juvalaisille, että pakanat owat aiwan hywät, ja pahat owat aiwan noille rangaisturen merkixi. m. Rangaisturen
pahat, ettei niitä mim- syödä, niin pahat ne kowuden muoto.
1.
on se sana, jota tapahdui leremialoivat.
A ämä
le toto ludan Kansasta, neljändenälo11. 4. Ia HERran sana tapahdui minulle,
jatilnin losian pojan ludan Kuningan wuoja sanoi:
,

5.

Näin sanoi HERra Israelin Jumala:

niinkuin nämät sikunat owat hywät: niin millä tahdon myös armollisesti korjata ludan
fangeja, jotka minä tästä Kaupungista olen lähettänyt Kaldean maalle hywäxi.
6. Ia tahdon armollisestikatzoa heidän puoleensa, ja tuoda heitä tähän maahan jällens,
ja mketa heitä ja en tahdo lyödä maahan: minä tahdon heitä istutta, ja en repiä ylös.
7. Ia anda heille sydämen että he minun
mndewat, että minä olen HERm, ja he owat minunKansani, ja minä tahdon olla heidän Jumalansa; sillä heidän pitä kaikesta sydämestänsä minun tygöni itzens käändämän.
5 Mof. »o: 6.

ler.3«:«. 1.31:3».

:

10.

ensimmäinen NebutadNezarin

sian Amonil, pojan ludan Kuningan kolman-

nesta »vuodesta toistakymmendä, tähän päi-

wään asti; ja mina olen sitä kolme ajastaikaa
kolmattatymmendä teille ahkerasti saarnannut,
waan et te kostan tahtonet kuulla.
4. Niin on myös HERm lähettänyt teidän
tygönne taitti palweliansa Prophetat, juuri
ahkerasti *; mutta et te tuullet, että kallista-

l. 32:3!, 3?. net

Ebr. 8:
Hes l>: 1?
8. Mutta niinkuin pahat sikunat owat pahat, ettei kukan niitä syödä Mida', sanoHEßra niin tahdon minä myös hyljätä Zedetian
hänen päämieludan Kumman,, niin myösjäänyt
on, ja »othensä, ja mitä Jerusalemiin
l. 36: 26.

tena; joka oli

Babelin Kuningan wuosi.
2. Jonga Propheta Jeremia puhui kaikelle
ludan Kansalle, ja kaikille Jerusalemin asumaisille, ja sanoi:
3. HERran sana on tapahtunut minulle lo-

törmiänne tuulemaan.
Icr 7: »3 »5. l. 26:5.
f

"

2

Kun. 17: iz.
l. ,s: Is.

s. Kosta hän sanoi: Käändäkät teitänne

kukin pahalda tieldänsä, ja teidän pahasta menostanne*; niin teidän pitä pysymän siinä
maasi,, jonga HERm teille ja teidän Isillenne andanut on, ijankaikkisesta ijantaiktisehen.
l. 18:

«.

6.

Al-

Luk.
Jeremia.
16. Että he joisit,
Hltät muita Jumalim seuratko, niin et-

6.
tä te

palwelette ja kumarratte heitä; ettet te
minua teidän kättenne töillä wihoitaisi, ja minä teillen towan onnen saattaisin.
7. Mutta et te tahtonet tuulla minua, sano
HERra: että te minun tummingin »vihoititte
teidän kättenne töillä, teidän omaxi onnettomudexenne.
8. Sentähden sano HERra Zebaoth: ettet
te kuullet minun sanojani;
9. Katzo, niin minä tahdon läheltä ja anda tulla kaikki Kansat pohjaisesta -, sano HERra ja »ninun pallveliani NebukadNezarin f
Babelin Kuningan, ja tuoda heidän tälle
maalle, niiden päälle jotta siinä asuwat, ja
kaiken tämän Kansan päälle, kuin tasa ymbäristötlä on; ja tahdon anda heidän haastaxi ia
häwityxexi, ja tvihellyxexi ja ijankaikkisexi au*l. 1: ,s.
1- l. 27: 6.
tioxi.
pois kaiken ilon
otta
10. Ia tahdon heildä
ja rieMun änen, yljän änen ja morsiamen änen, myllyn änen, ja tyntilan walistuxen.
,

Il>ll.K. 18:
11. Että kaikki tämä maa pitä kylmillä ja
häwitettynä oleman; ja nämät Kansat pitä
Babelin Kuningasta palweleman seitzemänkymmendä ajastaikaa.
11. 12. Ia pitä tapahtuman, että kosta ne
l, 7: 34.

«.
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25.

horjmsit ja hotarixi tulimiekan edesä; jonga minä heidän sikaansa

sit
tahdon lähellä.
17. Ia minä otin maljan HERran kädestä,

ja taadin kaikille Kansoille, joiden tygö HERra minun lähetti:

Jerusalemille, ludan Kaupllngeille, häKuningoillens,
ja päämiehillensä; että heinen
dän pitä kylmillä ja kutistettuna oleman, ja
pitä oleman pilkkana, ja kirousna, niinkuin
18.

tänäpän on.

iPet.4: 17.
Egyptin
Kuningalle, palPharaolle',
19.
tvelioinens, Ruhtinoinensa ja taitelle hänen
Kansallensa.
1.46:
20. Kaikille maille etelään päin, kaikille Kuningoille Uzin maalla, kaikille Kuningoille Philisterein maalla",. Astälonin, Gazan, Akaronin ja Asdodin jäänyitten kansi». *l. 47:
21. Edomitereille', Moabitereillef, ja Ammonin lapsille, tz *l. 49: !7. 51. 48:
§ 1.49: 1.
22. Kaikille Tyrin Kuningoille*, kaikille
Sidonin Kuningoille f, luotoin Kuningoille
sillä puolen merta. les. 23:1, z. f Jer. 47: 4.
2z. Dedanille, Themalle, Busille ja kaikille maan äärisä asumassille.
24. Kaikille Arabian Kuningoille, kaikille
Kuningoille lännen puolesi», jotta korwesa a'

~

?.

».

*

seitzemänkymmendä wuotta' kulunet owat, fumat.
niin minä tahdon kosta Babelin Kuningalle ja
25. Kaikille Simrin Kuningoille, kaikille
tälle Kansalle, sano HERm, heidän pahain Kuningoille Elamisi», kaikille Kuningoille Ma-

tekoinsa lähden, siihen

myös Kaldealaisten dalsi».
ijankaikkisexi autioxi.
26. Kaikille Kuningoille pohjaisesa, sekä läsmaalle, ja tehdä
2 Aila K. 36: 21, 22.
Jer. 29: 10. Dan. 9: 2. nä että kaukana toinen loisens kansa; ja kaiiz. Ia näin minä tahdon anda tulla tämän kille »valdatnnnille maan päällä, jotta maan
maan päälle kaikki minun simani, kuin minä piirin päällä oivat; jaKuningas Sesakin pitä
olen puhunut händä wastan; kaiken
kuin juoman näiden jälken.
kirjoitettu,
jom
tasa Ramatusi» on
Jeremia 27. Ia sano heille: näin sano HERm Zekaikille kansoille on ennustanut.
baoth Israelin Jumala: juotatja juopukar',
palweleman,
pitä
myös
wait- oxeudakat ja langettat, ja ette taida nosta
14. Ia heidän
ta he woimallinenKansa ja waldiat Kuningat miekan edesä, jonga minä teidän sekaanne läs l.
owat: Näin tahdon minä maxa heille heidän heltä tahdon.
51: 7.
ansionsa jälken, ja heidän kättens tekoin jälken.
28. Ia jollei he tahdo otta maljaa sinun kä15. Sillä näin sano HERm Israelin Ju- destäs, ja jlwda, niin
heille: nain
mala minulle: ota tämä wiinamalja minun kä- HERra Zebaoth: teidän pitä kaiketi juoman:
destäni täynäns wihaa; ja kaada siitä kaikille
29. Sillä katzo, siinä Kaupungisa jota minun nimeMni nimitetty on, rupen minä waiKansoille, joiden tygö minä sinun lähetän.
Lllll 3
tvamaan:
*

sen

sen

sano

sano

25. 26. Lnk.
m. Loiset pyytäwat Urian esimerkillä hända tappa; mutta Ahlkam pelasta hänen.

Propheta
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mamaan: luulettako että teidän pitä rangaisemata pääsemän'? ei teidän pidä rangaisemata päsemän: sillä minä kuhun miekan kaikkein niiden päälle jotka maalla asumat, sano
HERra Zebaoth.
Hcs. 9: 6. Icr. 49:
i Pct. 4: ,7.
m. zc>. Ia sinun pitä ennustaman heille kaikki nämät sanat, ja sanoman heille: HERm
on tiljuma korkeudesta, ja andama kuulia äänens pyhästä asuinsiastansa*, hän on taiteli
tiljuma majastansa, hän »veisi, wirren, niinkuin wiinan sotkuja, taiteista maan asumassista.
Am. 1:2.
'Joel. 3:16.
Jonga
maan ariin: silääni
on
kuuluma
zi.
lä HERm toimitta pakanat oikiuden eteen, ja
tahto duomita taiten lihan: jumalattomat anda hän miekan ala, sano HERra.
32. Näin sanoHEßra Zebaoth: katzo,waiwa tule Kansasta Kansaan: ja suuri ilma nouse maan siivusta.
33. Niin pitä HERmlda lyötyjä sinä päimanä oleman yhdestä maan ärestä niin toiseen
asti: ei pidä heitä itkettämän, eikä korjattaman, eli haudattaman,waan pitä oleman kel 16: 4.
dolla ja loaxi tuleman.
*

».

losian pojan ludan Kuningan
waldakunnan alusi», tapahdui tämä
na HERmlda, ja sanoi:

I.

sa-

2. Näin sano HERra: seiso HERran huonen kartanolla ja saarna taittein ludan Kaupungein edesä, tuin tänne tulewat rukoilemaan,
HERran huonesa, kaikki ne sanat jotta minä
sinulle kästenyt olen, sanoaxes heille: älä mitan siitä »vähennä:
s Mos. 4:
3. Jos he mitämax taitamat tuulla, ja
käändä heitäns tutin pahasta menostansa, että minäkin taduisin sitä pahaa tuin minä
heille ajattelin tehdä, heidän pahan menonsa
~

*

"l. 18: 8, 11.
tähden.
sano
Ia
heille: näin
4.

Jon. 3:

i».

sano HERra:

jos
minua kuule, niin että te »vaellatte minun
Laisani, jonga minä olen pannut teidän e,
teenne.
s. Että te tuuletta minun palweliaini°Prophetain sanat, jotta minä warhain ja usiasti
teille lähettänyt olen *, ja et te kuitengan tahet te

tonet kuulla.

*

2

Kun. 17: 13.

1.,5: is.

,

Icr.

2s: 4.

Parkukat nyt te paimenet, huutakat ja 6. Niin tahdon minä tehdä tälle huonelle
ja tahdon tehdä tämän
mieritelkät teitänne tuhmasi» te lauman mal- niinkuin
diat; sillä aika on tullut teitä teurasta, ja ha- Kaupungin kaikille pakanoille maan päällä tijotta ja teidän pitä putoman rikki, niinkuin rouxexi. f
1 Sam. 4: 3,
Ps. 78: e«.
34.

*

«.

,

kallis astia.

Icr.7:

«,

14.

f 1.^:9.

Ia ei paimenden pidä taitaman paeta; 7. Koffa Papit, Prophetat ja kaikki Kanja lauman maldiat ei pidä pääsemän pois.
sa kuulit, Jeremian näitä sanoja puhuman
pitä
paimenet
huutaman,
surkiasti
z6. Niin
HERran huonesa:
ja lauman maldiat surkutteleman, että HER8. Ia koffa Jeremia oli lopettanut puhensa,
ra on niin hälvittänyt heitä laituimensi».
kaiten sen kuin HERm hänen kästenyt oli sa37. Ia heidän nuttunsa, jotka niin taunit noa taitelle Kansalle; tartuit Papit häneen, ja
olit omat häwitetyt HERran julmalda wi- Prophetat, ja taitti Kansi», ja sanoit: sinun
pitä kaiketi kuoleman.
halda.
hyljännyt
majansa,
niinkuin
on
Hän
9. Mixi sinä tohdit ennusta HERran ni38.
nuori Jalopeura; ja heidän maans on niin hä- meen, ja sanoa: niin pitä tälle huonelle tapahtuwitetty häwittäjän wihalda, ja hänen julmal- man kuin Silollengin, ja tämä Kaupnngi pitä niin kylmille tuleman, ettei siinä kengän enä
da mihaldansa.
asu? Ia kaikki Kansi» kokondui HERran huo26. tuktt.
nesa11.leremiata
mastan.
l. Jeremia saarna Juvalaisille lakia; jonga
10. Kosta ludan Ruhtinat sen kuulit,
kuolet- menit he ylös Kuningan huonesta
tähdenn- papit ja Ransa tahtowat händä
ta.
Hän wasta puolestansa ja päämiehet huoneseen, ja istuit HERran uudenHERmn
portin eosottawat hänen Mikan esimerkillä syyttömHri.
35.

,

teen.

ii.

Ia

26. 27 Luk.
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Jeremia.
11. Ia Papit ja Prophetat puhuit Ruhtimn, ja tätä maakundac» mastan, niinkuin le-kaiken
ja
täedesä,
»a
Kansan
remiakin.
nasten
sanoit:
mä mies on kuoleman »viallinen sillä hän on 21. Mutta kosta Kuningas lojakim, ja taitennustanut tätä Kaupungita mastan niinkuin ti hänen »voimallisens ja waldamiehensä tuulit
Ap. T. 6: 13.
hänen sanansa, tahdoi Kuningas anda hänen
te törmillänne kuullet oletta.
12. Mutra Jeremia puhui kaikille Ruhtinoil, tappa. Kosta Uria ymmärsi sen pelkäis hän
le ja kaikelle Kansalle, sanoden: HERra on japakeni ja meni Egyptiin.
22. Mutta Kuningas lojakim lähetti miehet
minun lähettänyt kaikkia näitä, kuin te kuullet
oletta, ennustamaan tätä huonetta jätätä kau- Epyptiin, ElNathanin Akborjn pojan, ja muita hänen kansans, (jotka menit) Egyptiin.
pungita mastan.
ja
parandakat
nyt
teidän
menonne
Niin
23. Ia ne toit Urian Egyptistä, ja weit Kuiz.
olonne, ja kuulkatHENran teidän Jumalan- ningas lojakimin eteen, ia hän andoi hänen
ne ändä; niin tahdo myös HERra katua sitä tappa miekalla, ja heittä hänen ruuniinsa yhpahaa, kuin hän on puhunut teitä wastan.
teisen Kansan hautoin.
l. 7- 3.
24. Kuitengin oli Ahitamin Saphanin po14. Mutta minä, katzo, minä olen teidän jankäsi Jeremian tansa f; ettei hän tullutKan2 Kun. 2,:
käsisänne tehkät minun kansani niinkuin teille san käsiin lapetta.
14.
parhain kelpa.
1.-s.sler.
35: 14.
is. Kuitengin pitä teidän täydellisesti tietämän, että jos te minun tapatte, niin te tuo27. tnkn.
tatte wiattoman »veren teidän päällenne, ja 1. propheta käsietän, ijesten ja suttain lähettämän Kaupungin ja hänen asumaistens pääl- tämisellä neuwoa monikahtoja Runingoita an«
le: sillä HERra on totisesti minun lähettänyt damaan heitänsa Nebukadnezarin ala n. Eriteidän tygönne, puhumaan näitä kaikkia tei- nomattain waroitta hän Zedekiata, pappeja ja
ludan Ransaa sitä tekemään, kawahtain iyiändän korwainne edesä.
ja
16. Silloin sanoit Ruhtinat
kaikki Kansa sä waäräin prophetain »valheista.
Papeille jaProyhetaille ei tämä mies ole wial- I. j>ojakimin losian pojan ludan Kuningan
waldakunnan alusa, tapahdui tämä
linen kuolemaan sillä hän on puhunut meille
meidän
na
HERralda Jeremialle, ja sanoi:
HERran
Jumalamme nimeen.
2.
Näin sano HERra minulle: tee sinulles
muutamat
maan
nou17. Ia
manhimmista
sit, ja puhuit kaikelle Kansanjoukolle ja sanoit: sitet ja iket, ja pane ne kaulaas.
18. lehistian ludan Kuningan aikana oli
3. Ia lähetä ne Edomin Kuningalle, Moayxi Propheta, nimcldä Mika Maresasta, hän bin Kuningalle, Ammonin lasten Kuningalle,
puhui kaikelle ludan Kansalle, ja sanoi Näin Tyrin Kuningalle jaSidoyin Kuningalle, niiHERra Zebaoth .Zion pitä kynnettämän den sanansaattajat'»» kansa, jotka olit tullet
niinkuin peldo, ja Jerusalem pitä kimiraunio- Zedekian ludan Kuningan tygö Jerusalemiin.
xi tuleman, ja Templin wuori metzän kukku4. Ia kaste että he sanowat herroillensa;
Mik. 1: 1.
näin sano HERra Zebaoch, Israelin Jumala:
laxi.
1.3:12.
19. Andoiko lehistia ludan Kuningas ja Näin pitä teidän sanoman teidän herroillenne:
koko ludan Kansa hänen tappa? eikö he pel5. Minä olen rchnyr maan, ia ihmisin,
jännel HERraa ja rukoillet HERran edesä? ja eläimer, sotka maan päällä owar, miIa HERra katui sitä pahaa, kuin hän oli pu- nun suurella Nooimallani, ja ojerulla kasihunut heitä wastan; sentähden me teemme ai- warrellani, ja annan
kelle mina rah,
wan pahoin meidän sielujamme wastan.
don.
Dan. 4: «y. Jer. 32: 17.
in. 20. Oli myös yxi mies joka ennusti HEr6. Mutta nyt olen minä andanut kaikki näran nimeen, Uria Semajan poika Kiriath le- mät maakunnat minun palweliani Nebukad«imista: hän ennusti tätä Kaupungita wai> Nezarin Babelin Kuningan käten; ja olen
;

*

'

,

*

*

:

«,

«.

:

sa-

:

'

sano

:

"

,

sen

myös

Propheta
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«nyös andanut hänelle pedot maan päällä, pall. 2s: 9.
1. 23: 14.
welemaan hända.
Dan. 2: 38.

27. 28. Luk.
puhuin minä,
sanoin: näit» sano HERra:
älkät kuulko teidän Prophetamne sanoja, jotja

ka teille ennustalvat, ja sanomat: katzo, HERpitä
palweleman,
hända
ran huonen astiat tulewat nyt kohta jällens
7. Ia kaikkiKansat
poikaansa
poikans
poikaa;
ja
hänen
hänen
sii- Babelijla; sillä he ennustamat teille walhetta.
tule;
hänengin
kuin
maans
aika
sillä
henasti
17. Alkät heitä kuulko, waan palwelkarßapitä
ja
Kuningat
belin
Kuningasta, niin te saatte elä: min pihändä
monda Kansaa suuret
l. 25: 14.
palweleman.
däis tämän Kaupungin kylmille tuleman ?
18. Jos he omat Prophetat, ja jos heillä
8. Waan sen Kansan ja waldakunnan joka ei mhdo palwella Babelin Kuningasta Ne- on HERran sana; niin rukoilkan nyt HERbutadNezarita, eitä anna nistaansi» Babelin ralda Zebaothilda, ettei jäänet astiat HERKuningan itän ala, tahdon minä kuritta mie- ran huonesa, ja ludan Kuningan huonesa,
kalla, näljällä ja rutolla, sano HERm: sii- ja Jerusalemisi», myös wicdäis Vabeliin.
henasti että minä hukutan heidän hänen käten19. Sillä näin sano HERra Zebaoth pahaista, ja merestä, ja istuimista*, ja astioissä kautta.
9. Sentähden älkät kuulko teidän Prophe- ta f, jotka wielä tähän Kaupungiin jäänet oMitcmue', ennustaitanne, teidän unianne, tei- lvat:
1 Kun 6: 23, 27.
-Z- 2 Kun. 25: 13.
20. Joita NebukadNezar Babelin Kunindän tietäitäune ja noitianne, jotka teille
ivat: ei teidän pidä palweleman Babelin Ku- gas ei ottanut pois, kosta hän wei pois ludan
,

'

sano-

ningasta.

'

.

l. 29: 8.

Kuningan

lekonian lojakimin pojan Jeru,

Sillä he ennustamat teille »valhetta; et- salemista Vabeliin; ja kaikki ludan ja Jerutä heidän pidäis teitä tauwas teidän maastanne salemin maldamiehet.
»Kun. 24: 12, ,3.
21. Sillä näin sano HERra Zebaoth Israesaattaman, ja minä ajan silloin teitä ulos, ja
teidän pitä hukkuman..
lin Jumala, niistä astioista jotka mielä jäänet
kuka
11. Sillä
Kansi» kumarta taulansa Ba- owat HERran huoneseen, jaKuningan huoKuningan
iken ala, ja palwele händä; neseen, ja Jerusalemiin. 2Ma K. 36: 18.
belin
minä
anda olla maasansa, että he
2i. Ne pitä Vabeliin wietämän, ja siellä
sen Mhdo nautita,ja
asua,sano
HG)sra.
pysymän
siinä
siihen päiwään asti, että minä etzin
sitä saawat
11. 12. Ia minä puhuin taitti nämät Zede- heitä', sano HERra: ja annan heidän ylöskialle ludan Kuningalle, ja sanoin: kumar- wietä ja taas tuota tähän paikkaan siallens.
2 Aika K. 36:
takat teidän taulanne Babelin Kuningan iken
Esr. 1: 1. Jer. 29: iv.
ala, ja palweltat händä ja hänen Kansaansa
Kun. 25:2.^
28. Luku.
niin te saatte elä.
l. wäära propheta Hanania ennusta leremia13. Mixi te tahdotta Molla, sinä ja sinun
Kansas miekalla, neljällä jnrutolla? niinkuin ta wastan, ja Jeremia wasta händä. v. HanaJeremia
HERra on siitä Kansasta sanonut, jota ei nia särke Jeremian puisen iken waan
wahwista ennllsturensa rautaisella ikella, ja ilBabelin Kuningasta palwella tahdo.
moitta Hananialle kuoleman.
ic>.

*

'

*

«.

-

;

14. Sentähden älkät kuulto niiden Prophetain sanoja, jotta teille sanowat: ei teidän pi- l.
dä Babelin Kuningasta palweleman ; sillä he

tapahdu, sina wuotena, Zedetian IUdan Kuningan waldakunnan alusi», wiidendenä Kuukautena neljännellä »vuodella, et.
ennustamat teille »valhetta.
mhettäntjt,
minä
ole
tä
en
heitä
Hanania Azurin poika, Gibeonin PropheSillä
15.
no HERm; Waan he ennustamat walbetta ta, puhui minulle HERran huonesa, Pappein
minun nimeeni; että minä ajaisin teitä ulos, ja kaiken Kaman edesä, ;a sanoi:
2. Näin
ja te hukkuisitte ynnä Prophetain kansi», jotka
HERm Zebaoth Israelin Juteille ennustamat. 'l.!4:l4. l. ,3:21. l. :<,:<>. mala, sanoden: minä olen taitanut rikki Ba16. Ia Pappeille ja kaikelle tälle Kansalle belin Kuningan iken.
3- Ia
,:

sa-

sano

Jeremia.
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28. 2Y. Luk.

Ia ennen kuin kan ajastaliaa kulu, rahz. minä
anda tulla jällens
kaikki

kaikkein näiden Kansain kaulaan, palweleman
don
tähän siaan
NebukadNezarin Babelin Kuningasta, ja heiHERran huonen astiat; jotka MbukadNezar dän pitä palweleman händä; sillä minä olen
myös andanut hänelle pedot kedolla.
Aabeliin mienyt on. minä myös
Wielä
tahdon
1.27: 6.
lekonian
sitte
4.
pojan ludan Kuningan, ja kaikki
is- Ia Propheta Jeremia sanoi Prophetalle
loiakimin
Hananialle: kuule nyt Hanania, ei HERm
ludan fangit,
anda tulla tähän siaan jällens, sano HERra; ole sinua lähettänyt, ja sinä olet tehnyt, että
sillä minä tahdon taitta Mj Babelin Kunin- tämä Kansa luotta itzens malheseen.
16. Sentähden sano HERra näin: katzo,
gan iken.
Propheta
Prophetalminä
Niin
sanoi
tahdon otta sinun pois maasta, tänä
Jeremia
5.
le Hananialle, Pappeiuia kaiken joukon läs- wuonna pitä sinun kuoleman*; sillä sinä olet
nä ollesa, jotka seisoit HERran huonesa.
sinun puhelias heidän HERmsta käändänyt
6. Ia Propheta Jeremia sanoi: Amen! pois.
's Mos. 13: s. Jer. 29.- 32.
tehkön niin: HERra mahmistakon si17. Ia niin Propheta Hanania kuoli sinä
HERra
nun sanas, jongas ennustanut olet, että hän wuonna, miidennellä Kuukaudella.
andais HERran huonen astiat, jakaikki fangit tulla tähän paikkaan jällens.
29. luku.
1. Jeremia kirjoitta fangien tygö Babeliin,
7. Mutta kuule kuitengin tämä sanaa, jonga minä sinun korwais, jakaiken Kansan kor- neuwoden heitä uskollisilleen, ja sano heidän ?0.
wuoden perästä sielda pääsewän» n. Ilmoitta
wain edesä puhun
jotka.minun
ja
edelläni
häwitvxen jääneille Jerusalemiin; niin myös
Prophetat
Ne
si
8wäärille Prophetaille, Ahabille, Zedekialle ja
nun edellas wanhasta ollet owat, he owat en- Semajalle.
ja
nustanet monda maakundaa suuria waldaowat kirjoituren sanat, kuin Iekundia mastan, sotaa, onnettomutta jaruttoa.
Propheta lähetti Jerusalemista
renua
Propheta
ennusta rauhaa,
9. Mutta kosta
jotka olit wiedyt pois:
jäänyille
wanhemmille,
täytetyn
kosta,
niin hän tutan
hänen sanansa
ja kaikelle KansaljaProphcmille,
ja
Papeille,
että
on
lähettätule,
HERrachänen totisesti
jotka
2,.
le,
wienyt Jerusaleoli
nyt.
2,,
18:
NebutadNezar
5 Mos.
il. iv. Niin Propheta Hanania otti iken
mista Babeliin.
2. Sitte tuin Kuningas letonia ja DrötinProphetan Jeremian kaulasta, ja taittl sen
gi, Kamaripalweliat, ja ludan ja Jerusalerikki.
'1.27:2.
11. Ia Hanania sanoi kaiken Kansan edesä: min Päämiehet, setä puuseppäin ja seppäin
Kun. 24:
näin sano HERra: niin tahdon minä myös kansa olit pois Jerusalemista.
taitta rikki NebukadNezarin Babelin Kunin3. Eleasan Zaphanin pojan, ja Gemarian
gan iken, kaikkein Kansain kaulasta, ennen- Hilkian pojan kautta; jotka ludan Kuningas
kuin kari ajastaikaa kulunet owat: Ia Prophe- Zedekia lähetti NebukadNezarin Babelin Kuningan tygö, Babeliin, sanoden:
ta Jeremia meni pois omaa tietänsä.
12. Mutta HERran sana tapahdui Jere4. Näin sanoHEßra Zebaoth Israelin Jumialle, sittekuin Propheta Hanania oli rikko- mala kaikille fangeille, jotka minä olen andanut iken Prophetan Jeremian kaulasta, ja sa- nut wiedä pois Jerusalemista Babeliin:
noi:
s. Rakettat huoneita, joisi» te taidatte asua,
puutarhoja, joista te saisitte syödä
ja
sano
Mene
Näin
istuttakat
sano
Hananialle:
13.
HERra: sinä olet taittanut rikki puu iken: niin hedelmitä.
6. Nastat itzellen emänditä, ja siittätät poitee nyt rautaijes sen siaan. 5 Mos.,«: 48.
ja tyttäritä, ja andakat teidän pojillen ekia
14. Sillä näin sano HERraZebaothlsraemänditä,
ripustanut
ja naittatat teidän tyttärenne mielin Jumala: Minä olen
rautaiken
mmw
Mm
hille.
:

.

*

2

«.
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Propheta

29.

Luk.

synnytäisit poikia ja tyttäritä: fitunoille, joim ei syödä taita, että ne niin pa-

hille, että he
enändätät itziänne siellä, niin ettet te mähenis.
7. Katzokat sen Kaupungin parasta, johonga minä olen andanut teitä mietä, ja rutoiltar sen edestä HERma; sillä kosta hän menesty, niin myös te menestytet:
8. Sillä näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: älkät andako teidän Propheminne, jotka teidän tytönän omat, ja tietäjäinne
pettä teitänne, ja älkät totelko teidän unianne
kuin te unisanne näette:
9. Sillä he ennustamat teille »valhetta minun nimeeni: en minä ole heitä lähettänyt, sano HERra. 'l. 14: 14. l. 23: 21. 1. 27: is.
io. Sillä niin sano HERm: kosta Babelisa omat seitzemänkymmendä wuotta kulunet,
niin minä tahdon ehiä teitä, ja heratta minun
armollisen sanani teidän päällenne, niin että
minä tahdon anda tulla tähän paikkaan Mdän
jällens: 2 Aihl K. 36:
Esr. 1: 1. Icr. 25: 12.
2.
l. 27: 2«.
Dan.
11. Mllä minä kyllä tiedän mitkä teistä minun ajatHreni omat, sanoHEßra: rauhan ja
K"ta minä olen andama
ei
te toimotte.
teille sen
pitä
teidän
12. Ia
minua rukoileman, käyja
ja minä kuulen teitä.
anoman
minulda,
män
eyimän
pira
Teidän
minua, ja löy13.
tämän minun; sillä jo» re emrre minua
kaikesta sydämestänne;
i4. Niin mina rahdon anda iyeni loyra
teildä, sano HGRra: ja käatä teidän ft»ngeudenne', ja koota teidän kaikesta Kansasta,
ja kaikista paikoista, joihin minä ttidän ajanut
olin, sano HERm: ja tahdon anda teidän
tulla jällens tähän paikkaan, josta minä olen
andanut miidä teitä pois.
3 Mof. 26: 42.
io6:
' s Mos. 30: 1, 2, 3.
4s. 2 Makk. 2: ,z.
Ps.
jos
ajattelette:
te
11.15. Mutta
HERm on
herättänyt meille Prophetaita Babelisa.
*

»'.

?:

l. 24». 8» 10.
hat omat.
18. Ia wainon heitä miekalla, näljällä ja
rutolla, ja panen heidän kultiaxi kaikisa maldatunnisi» maan päällä, että heidän pitä tule-

man tirouxexi, ihmexi, häwäistyxexi ja pilkaxi
taittein Kansain seasa, tunga minä heidän
ajawa olen.

19. Ettei he tuullet minun sanojani, sano
HERm, joita minä warhain minun palme-

liaini Prophetain kansi, heille lähettänyt olen;
mutta ette tahtonet tuulla,
HERm.
1.25:4. 1.32:3.
20. Mutta te taitti jotta fangittuna oletta
wiedyt pois;jotta minä olen Jerusalemista andanut mennä Babeliin, kuultat HERran
naa.

sano

sa-

21.

Näin sano HENra Zebaoth Israelin Ju-

mala, Ahabia Kolajan poikaa, ja Zedekiata
Maasejan poikaa wastan jotka teille minun
nimeni »valhetta ennustamat: Katzo, minä annan heidän NebukadNezarin Babelin Kuningan käsiin, hänen pitä andaman heitä lyödä
teidän silmäin edesä.
22. Ia heitä pitä sadatsldaman taitein ludan fangein seasa, jotka owat Babelisa, ja
sanottaman: HERm tchkön sinulle niinkuin
Zedekialle ja Ahabille, jotta Babelin Kuningas andoi tulesa paista.
23. Että he teit hulluden Israclisa, ja mataisit muiden emänditä, ja saarnaisit »valhetta
minun nimeeni, jota en minä ollut heille kästenyt; ja minä sen tiedän ja todistan, sano
,

HERm.

24. Ia Semajata wastan Nehalamista pitä sinun puhuman, sanoden.
25. Näin puhu HERra Zebaoth Israelin
Jumala, sanoden: että sinä sinun nimelläs olet lähettänyt kirjoituxen kaikelle Kansalle joka
on lerusalemisa, ,a Papille Zephanialle Maa16. Min sano HERra näin siitä Kuningas- sejan pojalle, ja kaikille Papeille, -ja sanonut:
26. HERm on asettanut sinun Papixi, Pata jotaistu Dawidin istuimella, jakaikesta Kansasta, joka tW Kaupungisa asu, teidän mel- pin lehojadan siaan, että teidän pitä oleman
ustanne, iotta ei teidän kansanne lähtenet fan- Esimiehet HERmn huonesa, ylitzen taittein
mielipuolten' ja ennustaitten; etta sinun pitä
giuteen.
'

sano

fangemeen ,a jalkapuuhun.
17. Näin tosin
HERm Zebaoth.'Ka- paneman heitä
2
Kun.
Ap. t.26: 24.
tzo, minä lähetän heidän setäänsä miekan,
9:11.
näljän ja ruton, ja teen heille niinkM pahoille
27. Mi*
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2Y. 30. kUk.
landeisimsa niinkuin lapsensinä siis nuhtele lerenuata Ana' kein miesten kädet
27. Mret
ja
?
synnyttäjän,
että
kaikki kastvot omat niin
joka
.
teilleennufta
thottsta
waljut?
tygöm-.,
meidän
vt»,Metfänyt
hän
28. Että
7. Woi! se on suuri päimä *, ja ei ole senme Babeliin, ja andanut meille sanoa:
la not.pitä oleman paljo aikaa, raketkat huo- kaltaista ollut, ja murhen aika on Jakobisi»,
neita ja asukat niisä ja istuttakat puutarhoja tuitengin pitä heitä siitä autettaman.
locl. 2: 11. An», s: 18. Zeph. 1: if.
syödäfenne viistä Hedelmitä, >
i
Zephama
kostaWppi
oli lukenut sen
8. Mutta sen pitä tapahtuman siihen aikain,
29. Ia
, - sano HERm Zebaoth, että minä Mitan häkirjoituxen Jeremian Prophetan kuulden.
go. Niin tapahdui HERran sana Jeremial- nen ikensä rikki sinun taulastas, ja rewäisen
sinun sites, niin ettei heidän enä siellä pidä muule, ja sanoi:
palweleman.
ja
fangein
tygö,
kaikkein
anna
kalaisia
Lähetä
31.
Semajata »vas9. Waan heidän pitä palweleman HERraa
heille sanoa näin sano HERra
tan Nehalamista että Bemaja ennusta teille, heidän lumalatansi» ja Dawldita Kuningasja «s» kuitengan nunä ole handä lähettänyt, ja tansa, jonga minä heille herättänyt olen.
-l- 37: «4.
Hcs. ,4:
on tehnyt että te luotatte teitänne »valheseen.
älä
katzo,
pelkä
näin:
ie».
minun palweliani
sano
Sentähden
HERra
Sentähden
32.
ja
ja
Nehalamista,
HERra,
sano
Semajalle
Jakob,
minä tahdon kosta
Israel älä hämmästatzo, minä tahdon autta sinua kauhänen siemenellensä, niin ettei yhdengän pidä ty sillä
Kansan sea- kaa, ja sinun siemendäsfangeudensi» maasta,
hänen omistansa pysymän tämän
sa, M pidä näkemän sitä hywää kuin minä niin että Jakobin pitä tuleman jällens, elämän
tahdon tehdä minun Kansalleni, sano HERra rauhasi» ja oleman hywäsä lewosa, ja ei kenen'

,

:

:

-?.

':

:

sillä hän on puhellansa käändänyt heldän pois

HERrasta.

l. 2«: »6.

ZO.

Luku.

gän pidä händä peljättämän.

*

les. 41:

'3-

l. 43: s.

l. 44:

».

Icr. 46:

2,.

Sillä minä olen sinun tykönäs, sano
HERm, auttamasa sinua: ja teloitan kaikki
11.

propheta saa kästyn kirjoitta kirjaan, sekä pakanat, joihin minä olen sinun hajottanut:
Juvalaisten rangaisturen että pelasturen Rris- Mutta en minä sinua lopeta, waan tahdon situxen kautta, n. kohdutta katuwaisia suloisil- nua kuritta kohtudella, ja en tahdo sinua pela lupaurilla.
räti »viattomana pitä.
!>

,

on se sana kuin tapahdui HERral12. Sillä näin sano HENra: sinun haawas
Jeremialle, sanoden:
on kuoleman haawa, ja sinun kipus on juuri
2. Näin sano HERra Israelin Jumala, paha.
13. Ei toimita kengän sinun asiatas sortajasanoden kirjoita itzelles kaikki ne sanat kirjaan,
jotka mina puhun sinulle:
M wastan ei kengän taida sinua parata.
l. is: i«.
3. Sillä katzo, se aika tule, sano HERra,
että minä tahdon käätä minun Kansani san14. Kaikki sinun rakastajas unhottawat sigeuden, sekä Israelin etta ludan, sano HERnun, ja ei kysy sinua: sillä minä olen lyönyt
jällens
maasinua, niinkuin »vihollista armottomalla kurituja
ra:
annan heidän tulla
siihen
han, kvin mina heidän Isillens andanut olen, xella, sinun suurten pahamtekois tähden, ja
etta he sen omistaman pitä.
rastasten syndeis tähden.
jotka
nämät
omat
sanat,
ne
HER15. Mitäs huudat sinun haawais tähden ja
4. Ia
ra puhui Israelista ja ludasta.
sinun suuresta kiwustas ? minä olen tämän tehnyt sinulle sinun suurten pahamtekois, ja rasMe
kuulemma
Sillä
niin
HERra:
s.
pelwon änen, siellä on sula pelko, ja ei yhtän kasten syndeis tähden.
n. 16. Sentähden kaikki jotka sinua owat
rauhaa.
6. Kysykät nyt jakatzokat, jos miehenpuoli syönet, heitä pitä taas syötämän, ja tatti sitaita synnyttä : Kuingasta siis ininä näen kaikMmm m m 2
nun
1.

da

:

:

sano

36.31.Vuk.
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nun wihollises pitä fangixi tuleman: ja jotka 3. HERm ilmestyi minulle kaukaa: minä
sinua owat ryöstänet, pitä jällens ryöstettä- olen ijankaittisella rakkaudella sinua rakastamän, ja kaikki ne, jotka sinun owat ryöwän- nut; sentähden olen minä wietänyt sinua puonet, tahdon minä saalin anda.
les. 33: 1. leeni sulasta armosta.
jällens
parannan,
ja
minä
17. Mutta sinun
4. Minä tahdon mketa sinua jällens, ja si,
teen terwexi sinun haawas,
neitzy Israel, pitä mketuxi tuleman. Sinä
HERm sillä he owat sinun kutzunet ulosajetuxi, ja Zio- nun pitä kaunistetun tuleman sinun tandeleilmn sixi jota ei kengän kysy.
las, ja menemän niiden kansi» jotta ilosi» hyppätvät.
minä
kään2 Mos. is: 20.
Duom. 11: 34.
tatzo,
18. Näin
HERm:
nän Jakobin majan fangiuden, ja armahdan
5. Sinun pitä taas istuttaman wiinapuita
hänen asumistansa, jaKaupungi pitä jällens Samarian muorilla, istuttaman ja nautitzemäellens rakettaman, ja Kirkon pitä oleman man.

sano

sano

6. Sillä wielä on se aita tulewa, että warendisellä muodollansa.
19. Ia tiitoxen ja riemun änen pitä siitä kuu- tiat pitä Ephraimin muorilla huutama»: nosluman '; sillä minä tahdon heitä mätä, ja en tat, täytämme ylös Zioniin', HERran mei»vähetä, minä tahdon heitä kunnioitta, ja ei dän Jumalamme tygö.
les. 2.Mik.
heidän pidä huonoxi tuleman.
les. Si: 3.
4:
20. Hänen poikainsa pitä oleman niinkuin
7. Sillä näin sano HERra: huutatat Jaennengin, ja hänen yhteinen Kansansa pitä kobista ilolla, ja ihastutat pakanain pään tähmenestymän minun edesä; sillä minä tahdon den: huumkat tortiasti, ylistäkät ja sanotat:
rangaista kaikki ne kuin heitä waiwawat.
HERra auta Kansaas, Israelin tähteitä.
>2i. Ia hänen Ruhtinansa pitä itzehanestä syn8. Katzo, minä tahdon heitä pohjaisesta
dymän, ja hänen haUitziansa tuleman itze hä- maakunnasta anda tulla, ja tahdon heitä koonestäns: Ia minä tahdon hanen anda lähestyä ta maan arista, sotiat, rammat, rastat, synja tulla minun eteeni: sillä tuta on se jota mi- nyttämäiset yhdesä; niin että heidän tänne suunua niin sydämellisesti lähesty? sano HERra. resi» joutosa pitä tuleman jällens.
22. Ia teidän pitä oleman minunKansani;
9. Heidän pitä ittein ja rukoillen tuleman,
niin minä heitä johdatan. Minä tahdon heitä
ja minä olen teidän Jumalanne.
23. Katzo, HERran ilma on tulewa julmu- johdatta mesiojain reunalla tasaista tietä, ettei
della, tauhia rajuilma on langewa jumalatto- he loukkais heitänsä; sillä minä olen Israelin
*

;.

'

-.

Isä, ja Ephraim on minun esikoiseni.
main pään päälle:
l. 23: 19.
2 Mos. 4:
julma
ei
ole
taukowa
24. HERran
wiha
10. Kuulkat pakanat HERran sanaa, ja
siihenasti tuin hän tete ja toimitta, mitä hänen
kyllä julistakat sitä kaukana luodoisa, ja sanokat:
mielesäns on: wiimein pitä teidän
ymmärtämän.
Joka Israelin hajotti, koko hänen jällens,
ja on händä martioitzema niinkuin paimen lau«.

,

sen

se

maansa.

31. Luku.

Ps.

23:

~

les. 4°:

„.

Jer. 23:

4.

1.37:24. loh. 10: ,1.
Hes.
1.
wakutta Ransaansa awustans ja
11.
Sillä
v.
HERra on Kinastapa Jakobin,
kohdutta murhellisia, ja
halhomisestansa
pelastama
ja
uuon
händä kädestä joka hända
anda lupauren Rtistuxesta. m.
tehdä
wäkewämbi on.
den liiton heidän kansans, ja raketa
>
niin jällens.
12. He tulemat ja Zionin korkeudella meisaja heidän pitä joukolla HERran lahjain
mat,
ajalla,
mina'
HERra,
tahdon
Laillakaikkein sanb sukukundain
tuleman, jywäin, »viinan, öljyn, kariJumala tygö ja
Israelin
olla ; ja heidän pitä minun Kansani oleman.
tzam wasiktain tygö Niin että heidän siejoka
mie- lunsa pitä oleman kuin joku kastettu yrtitarha,
2. Näin
HERra : Kansa
kalda jäi, on armon kormesa löytänyt, siinä eikä enä surullisen oleman.
etta mina ahkeroitzin saatta Israelia lepoon.
13. Sil'

sen

.

sano

34:23.

se

31. euk.
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-13. SiUoln pltnnechet hypysä iloiset oleman, Jumala: wielä tämä sana sanotan ludan
siihen myös nuoret miehet ynnä manhain kan- maasa ja hänen Kaupungeisans, kosta minä

si»; sillä minä tahdon heidän murhens iloxi heidän fangeudensa käändäwä olen: HERra
taata, ja lohdutta heitä, ja ilahumn heitä siunatkon sinua sinä wanhurstauden
sinä pyhä wuori !
murhestansa.
sydämet
ilolla
24. Ia ludan ynnä kaikkein hänen Kau14. Ia minä tahdon Pappein
pnngeins
pitä
lahjasja
minun
kansa pitä siellä asuman; niin myös
täyttä; minun Kansani
ja jotka laumansa kansi» waelpeldomiehet,
mwittaman,
HERra.
tani
jano
Näin
kuulu
dawat.
11.15.
HERm: Raamasi»
25. Sillä minä tahdon wäsynet sielut mixpartuwaisten ani, ja katkera itku, Rakel itke
lapsiansa, ja ei tahdo andä itziäns lohdutta las- wotta, ja murhellistt sielut rawita.
26. Sentähden minä heräisin ja kahelin, jotensa tähden, ettei he ole. Match. 2: 15.
16. Mutta HERm sano näin: lakka parku- sa minä olin makiasti maannut.
27. Katzo, aita tule, sano HENra, että
masta ja itkemästä, japyhi ftlmistäs kyynelet:
pitä
palkka
tnölläs
minä
oleman,
sano
tahdon Israelin huonen ja ludan huosinun
sillä
pitä
kylwä
ja
palajaman »vihollisten nen
ihmisen siemenellä ja karjan siemeHENra, heidän
nellä.
maasta.
28. Ia pitä tapahtuman, että niinkuin mi17. Ia sinun jältentulewaiselles pitä toiwo
pitä
nä
lapses
olin malpas heitä häwittämään, repimään,
sano
eleman,
HERra: sillä sinun
matelemaan, kadottamaan ja mngaisemaan:
tuleman maallensa (2) jällens.
!
(a) Ebr. rajoillensa.
niin minä myös tahdon »valpas olla heitä raEphraim
kuinga
ja istuttamaan, sano HERm.
tendamaan
Kyllä
minä
olen
kuullut
iB.
ja miwalitm: Sinä olet mimm
29. Ei silloin enä pidä sanottaman: Isät
nä olen myös kuritettly niinkuin hillilnälöin wa- owat happamita wiinamarjoja syönet, ja lassikka. palama minua, niin minä palajan: ten hambat owat huoldunet. Hcs. ,z: 2.
silla sitta HGRra oler minun Jumalani.
3a. Waan jokaitzen pitä pahantekonsa tähminä
palaulerrin,
niin
den kuo emän: ja kuka ihminen syö happami19. AoM minä
tulin,
wiinamarjoja hänen hambansa pila huominä
ta
sillä sittekuin
taitawaxi
häwäisty
minä
löin
olin
loittuman.
niin
landeimni- Minä
m. 31. Katzo, se aika tule, sano HERra,
ja häpen myös, sillä minun täyty kärsiä miettä
minä teen Uden liiton Israelin huonen kannun nuorudeni pilkkaa.
Mos.
3°:
s
ja ludan huonen kansa.
20. Eikö Ephraim ole minun rakas poikal. 32 40.
sa
Ebr. 8:8.
l. ,0: 16.
ni, ja minun ihana lapseni? Sillä minä kyllä
hywin muistan, mitä minä hänelle puhunut 032. En senkaltaista kuin endinen liitto oli,
len; sentähden minun sydämeni haitte laupiu? jonga minä heidän Mms kansa
kosta
desta hänen kohtaansa, että minä kaiketi ar-5 minä heidän käteensä rupeisin, heitä Egyptin
maalda johdattaxeni; jota liittoa ei he pitänet,
mahdan händä, sanoHEßra.
ja
21. Pane sinulles muistomertitv
aseta si- ja minä wallitzin .heitä, sano HERm.
ja
oimuisto,
sydämes
nulles murhen
kohenna
33. Mutta tämän pitä sen liiton oleman,'jota
pitä.
minä Israelin huonen kansa teen, tämän
tielle,
jonga
kialle
sinun waeldaman
Pa«
laja sinä neitzy Israel, palaja näiden sinun ajan perästä, sano HERra: Minä tahdon
Ksupungsis tygö.
minun Lakini anda heidän sydämeensä*, ja sen
22. Kuinga kauwan sinä tahdot exyxisä käy-, heidän mieliinsä kinoitta: ja minä tahdon olla
da, sinä wastahätoinen tytär? Sillä HGRra heidän Jumalansa, ja heidän pitä minun Kan'l, 24: 7.
«n jorakm uurra maalla luopa, «>aim<>n sani oleman.
Hcs. 11: 19.
pira miestä purirtamän.
l. 36: 26.
-x 2 Kor. 6: 16.
23. Näin sano HERra Zebaoth Israelin
34. Ia ei pidä tenengän lähimmäistäns o-

sano

°

'

,

«.

-.

'

!

Mmmmm

3

petta-
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31. 32. Luk.

sanoman:

2. Silloin Babelin Kuningan sotajoukko
pettämän *, eikä mcli meljeensä, ja
tunne HERraa : mutta heidän pitä kaikkein piiritti Jerusalemin: Mmm Propheta Jeremia»
minun tundeman, sekä piendcn että suurten, oli fanglna pihasi» fangihuonen edesä, joka oli

minä tahdon heidän pasano HERraandasilläanderi
ja en ikanano enä
:

ludan Kuningan huonesa
3. lohonga Zcderia ludan
:

Kuningas oli
panda,
andanut
muijia heidän sondejansa, f
hänen
les. 54: 13.
sanoden: mixi sinä ennustat, ja sanot: näitä sano HERra katzo,
1 Ror. 2: 10.
1 Iol). 2: 20.
loh. 6: 45.
minä annan tämän Kaupungin Babelin Kv-,
Mik. 7: iz. Ap. T.
41- Rom. n: 27.
Näjn
joka
Auringon
ningan käsiin, ja hän on moittama sen?
anHERra,
sano
3s.
ja
järl. 27: 6.
da päiwällä walkeuderi', Kuun tähtein

hat rekous

,

*

:

><?:

jestyxen yöllä walkeudexi: Joka meren liikutettä hänen aaldonsa pauhamat, HERra
»Mos. 1: 16.
Zebaoth on hänen niinensä, f
t les. 51: «5.
z6. Kosta senkaltaiset säädyt minun edestäni hukkumat, sano HERra, silloin myös Israelin siemenen pitä puuttuman, ettei se ole enä
Kansa minun edesäni ijankaikkisesti.
ta,

"

l. 33:

20, 21.

sano HERra: jos taimas taitan
tyynylhällä mitatta, ja maan perustus
Z7> Näin

Ia Zedekian ludan Kuningan ei pidä
annan hänen Babelin Kuningan käsiin, niin
että hänen pitä suusta suuhun händä puhutteleman, ja silmillans hänen silmänsä näkemän.
1.34:2,3.
l. 39: 7.
138:23.
s. Ia hänen pitä Zedekian miemän Babeliin: siellä myös pitä hänen pysymän, siihen
4-

Kaldealaisilda pääsemän, maan minä kaiketi

asti kuin minä etzin händä, sano HERra: maiksoditta Kaldealaisia »vastan, ei sen kui-

ka te

tengan pidä teille menestymän.
6. Ia Jeremia sanoi: HERan
pahtunut
kaikkein niiden
minulle, ja sanoi:

alhalla
ni tutkistelda; niin myös minä tahdon heittä

pois koko Israelin siemenen',
lähden kuin he tehnet owat, sano
'

1.53:

».

38. Katzo, aika tule

sano

HERra.

7- Katzo,

sana on ta-

Hanameel Sallumin sinun setäS

poika tule sinun tygös, ja on
HERra, että minun peldoni Anathochista ;

sanoma:

ostas

sillä sinulla on

Kaupungi raketan Hananeelin tor- lähimmäinen oikeus sitä osta. 3 Mos. ,5: 24.
HERran
kulmapornin
asti.
Ltuth. 4: 4.
nista
niin
pitä
8.
minun setäni poika
mittanuora
siellä
Ia
Hanameel
kohdastans
39. Ia
käymän, haman Garebin kukkulaan asti; ja tuli minun tygöni, niinkuin HERra oli sanopihalla fangihuonen

käymän ymbäri Goathan.
40. Ia kaiken ruumisten ja tuhka laxon, ja
kaikki pellot, haman Kidronin ojaan saakka,
ja haman hemoisportin kulmaan, itään päin,
pitä HERralle pyhä oleman niin ettei ikänäns särjetä eli rikota.

se

,

Knku.

edeiä,

nut,
nulle:

mi-

Ostas minun peldoni Anathotisa, joka
on Venlaminin maalla sillä sinulla on siihen
perindö oikeus, ja sinä olet lähimmäinen: osta se sinulles. Niin minä ymmärsin sen oleman HERran sanan.
9. Ia ostin pellon Hanameelildä minun se:

täni pojalda, joka on Anathothisa ; ja punniI. Jeremia fangittu Saarnansa tähden, osta tzin hänelle rahaa seitzemän Mä, ja kymmepellon HNRran kästyn jälken pelastuxen mer- nen hopiapenningitä.
10. Ia kirjoitin kirjaan, ja mahmistin sen
kixi Babelista. n Rukoule HiLßralda wahwiswastauxen,
Ransan sinetillä, ja otin siihen todistuxet; ja punnitzin
tusta usiollensa. m. Saa

32.

,

,

sangeudesta Babelisa, ja pelastuxesta jällens

sielvä-

rahan

maagalla.

11. Ia otin sinetillä wahwistetun kauppakirtygöni, oikeuden ja tawan jälken, ja myös
jan
1.
kymmenmdenä
kirjan.
awojoman
Zedekian
da Jeremialle,
joka
on
;
«.
Kuningan
muonna
Nebukadannoin
kauppakirjan Barukille NeIa
ludan

on se sana,

joka tapahdui HERral-

Nezarin kahdexatoistakymmenes wuosi.

nän
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)2. Luk.
Jeremia.
sinun ändäs, eitä waeldanet sinun
«an pojalle, Mahasean pojan Hanameelin he kuullet
jälken:
ja kaikkia mitä sinä kästenyt olit
pojan
ja
silmäin edesä, todista- Lakis
minun setäni
jotka
kauppakirjan
ei he sitä tehnet; sentähden sinä
edestä,
tehdä,
ala kir- heidän
jain silmäin
ja
olit;
myös
kaikkein
annoit
taiten tämän onnettomuden heiljoittanat
Juvalaisten silmäin
tapahtua.
asuit.
le
pihasa
fangihuonen
jotka
edesä
edesä
24. Katzo, tämä Kaupungi on piiritetty,
iz. Ia kastin Varukia heidän silmains edeniin että se pitä woitettaman, ja Kaupungi
sä; ja sanoin.
14. Näin sano HERra Zebaoth Israelin Ju- annettaman Kaldealaisten käsiin, jotta sotimala: ota nämät kirjat, tämä sinetillä mah- mat sitä mastan, miekalla, näljällä ja rutolla:
wistettu kauppakirja, ja tämä awojoin kirja, ja niinkuin sinä olet sanonut, niin nyt tapahja pane ne sawiastiaan; että he olisit kauwan tu, sen sinä näet.
25. Ia sinä HERra HERra sanot minulle:
aikaa tallella.
sano
niin
HERra Zebaoth Israe- osta sinulles,peldomhalla, jaota siihen todistu15 Sillä
pitä ostettaman huo- xet maikka Kaupungi pitä annettaman Kalwielä
nyt
lin Jumala:
,

maasa.

dealaisten käsiin.
m. 26. Ia HERran sana tapahdui JereleNerian pojulle kauppakirjan; rukoilin minä mialle, ja sanoi:
HERra, ja simoin:
27. Katzo, minä HERra olen kaiken lihan
17. Ah HERra HERra! katzo sinä olet Jumala': pidäistö minuUe jotain oleman mah4 Mos. 16:
tehnyt taimat ja maan sinun suurella »voimal- dotoinda?
ojetulla
ja
ei
ja
ole
las, sinun
käsimarrellas
28. Sentähden sano HERra näin: katzo,
minä annan tämän Kaupungin Kaldealaisten
mitan sinulle mahdotoinda.
I M°s. 18: '4.
Luk l 37. Jer. 27: 5.
käsiin, ja NebukadNezarin Babelin Kunin18. Sinä joka monelle tuhannelle teet hywin, gan käteen, ja hän on sen »voittama.
jakostat Isäin pahat teot heidän lastensa hel29. Ia Kaldealaisten, jotka sotimat täta
maan heidän jälkensä sinä suuri ja wäke- Kaupungita mastan pim tänne tuleman, W
wä Jumala, H LRra Zebaorh on sinun tähän Kaupungiin tulen sytyttämän, ja polttanimes.
Mos. 34:75 Mos. 5^9.
man sen huoneinensi», kusa he Vaalille kaltoin
19. Suuri neuwosa ja wakewa röisa, ja päällä suitzuttanet, ja muille jumalille juomasinun silmäs owar awoi kaikkein ihmisien uhria uhrannet omat, minua mihoittaxensi».
l. 19: 13.
lasten reidan päälle; andaxes kullengin heidän menonsa jälken ja heidän röldens he30. Sillä Israelin lapset ja ludan lapset o21.
jälkeii.
2
Aika
K.
delmän
»vat tosin nuorudestansa tehnet pahaa mmun
6:30. Job. 34:
2!.
l.
16:
San.
San. l. 5:
5:
I<r.
17. silmäini edesa: ja Israelin lapset omat »vihoit29. Sinä joka Egyptin maalla merkejä ja tanet minun kättensä töillä, sano HERm.
ihmeitä teit, aina tähän päimään asti> sekä Is31. Silla siitä ajasta kuin tämä Kaupungi raraelin että ihmisten kansa ja teit sinulles Ni- ketti», niin tähän päiwään asti, on hän tehnyt minun lvihaisexi ja julmaxi; niin että mimen niinkuin se tänäpän on.
nun täytyi heittä hänen pois minun kasivoini
21. Ia meit sinun Kansas Israelin ulos Egyptin maalda, merkeillä, ja ihmeille ja wäke- edestä.
wM kädellä, ojetulla käsnparrella, ja suurel32. Kaikkein Israelin lastensa ludan lasten
pahuden tähden jonga he owat tehnet, minua
la
Mos. 6: 6. 5 Mos. 4: 34.
1 Aika K. 17: »i.
wihoittaxensi», he ja heidän Kuningans, Ruh2 Sanl. 7: »3.
jongas
Pappinsja Prophetansa; sekä luannoit
tämän
maan,
tinansa,
22. Ia
heille
dan
olit,
wannonut
anettä Jerusalemin asuwaiset.
miehet,
heidän Isillensä
heille
sen
josa
ja
hunajata
muoti.
käändänet selkänsä minun puomaan
owat
3Z. Ia
riestaa
daxes
ja
ja
kastvojansi»';
tulit
leeni
ei
sen,
ei
waikka minä annoin
omistit
23. I6kosia he sinne
neita, peldoja ja »viinamäkiä tasa
li. 16.

Ia kuin minä olin

andanut Varukil-

>

*

«.

;

:

*:

,

'

2

,

«.

;

2

:

aika-

Propheta
heitä, mutta ei he tasa maasa

832

32. 33. Luk.
josta te sanotta sen pitä autiana
'l. 2: 27. oleman, niin ettei siinä mäke eli karjaa oleman
tauhistuxensa pidä, ja pitä Kaldealaisten käsiin annettaman,.
jolla
on
huoneseen,
siihen
minusta nimi', saas44- Kuitengin pitä mielä nyt peldoja ostertaKun. 21:

aitanans ja alinoma opetta
tahtonet tuulla, eitä oppia otta.
34. Päällisen owat he pannet

sitä.

:

,

man rahalla, ja k.rjoituxella niin myös sinetillä mahmistettaman, ja todistailla i Venlä35. Ia oivat ratendanet Vaalin torteuxia, minin maalla, ja ymbärins Jerusalemia, ja
BenHinnomin laxosa, polttaxensa heidän poi- ludan Kaupungeisa, Kaupungeisa iotka muötians ja tyttäritänsä Molokille, jota en niinä rilla omat, laxo Kaupungeisa, jaKaupungeiole heidän kästenyt', eikä myös ole minun mie- sa jotka etelää päin owat.'; sillä minä tahdon
leeni johtunut, että heidän tämän kauhistuxen käändä heidän fangiudens/ sano HERra.
piti tekemän; jolla he ludan saatit syndiä tel 17: ,6.
,8!
2,.
kemään.
3 Mos.
In- 19: s.
33. Luku.
36. Ia nyt sentähden sano HERra IsraeKaupungista,
josta
l
näin:
te
tästä
lin Jumala
iLnnustetanwiela Jerusalemin häwityxestä;
sanotta, että hän pitä miekan, näljän jaru- ja sen jällen cndisen tilansa saawutt«n„jesta jäi,
ton kautta, Babelin Kuningan käsiin annet- lens. 1, Annetan lupaus Rristuxesta ja hänen
waldakundans eli Seurakundansa wahwudcsta.
taman.
HERran sana tapahdui toisen kerran
37. Katzo, minä tahdon heidän koota* kai- I.
joihin
kuin hän oli wiclä suljettu
lereniialte,
sysänminä
olen
maakunnista
heitä
kista
nyt pois minun suuresi» wihasimi, hirmuisudc- fangihuonen pihasi», ja sanoi:
2. Näin sano HERm, joka sen teke: HERsani, ja julmudesani; ja tahdon tuotta heila
paikkaan,
joka sen päättäjä toimitta, HERra onchäettä
ra
jällens tähän
heidän turwallipitä.
nen
5 Mos. 3°: 3.
nimensä.
ststi asuman
3. Huuda minua, niin minä tahdon kuulla
38. Ia heidän pita minun Kansani oleman
ja minä tahdon olla heidän Jumalansa.
sinua: ja tahdon ilmoitta sinulle suuria ja »voi1.24:7. l. 30: 22. 1.31:33.
mallisia asioita, niitä tuin et sinä tiedäktän.
sydämen'
yhden
ja
yhheille
tahdon
4. Sillä niin sano HERra Israelin Juma39. Ia
den tien anda, että he pelkäisit minua kaikkena la tämän Kaupungin huoneista, jaludanKuelinaikanansa; että heille ja heidän lapsillensa ningasten huoneista, jotka owat maahan kutishywästi käymän.
tetut, niistä tehtä mulda seiniä warjeluxexi.
heidän jälkensä, pidäis
1,:
Hcs.
19.
5. Ia niistä tuin tänne owat tullet sotimaan
40. Ia tahdon ijankaikkisen liiton tehdä Kaldealaisia wastan, että he tMttäisit ne ihheidän kansans, niin etten minä lakka heille hy- misten ruumiilla, jotta minä minun wihasani
wää tekemästä; Ia tahdon minun pelkoni an- ja julmudesanilyöpä olen: sillä minä olen kätda heidän sydämlhinsä, ettei he poikkeis mi- kenyt minun kastooni tämän Kaupungin edestä, kaiken heidän pahudensa tähden.
'1.31:31.
nusta.
pitä
mi6. Katzo, minä tahdon sitoa heidän haaminun
iloni
että
oleman,
se
41. Ia
nä heille hywää teen: Ia tahdon heitä tähän wftnsa, ja tehdä heitä terwexi, ja tahdon tuulmaahan istutta ustollisesti, kaikesta minun sy- la heidän rukourensa rauhasta ja ustollisudesta:
dämmestäm ja kaikesta sielustani.
7. Sillä minä, tahdon käändä ludan sanasuden, ja Israelin fangeuden, ja rakennan
- 42. Sillä niin sano HERm: niinkuin minä olen andanut tulla tämän Kansan päälle heidän niinkuin alusta..
kaiten tämän suuren onnettomuden; niin myös
8. Ia puhdistan hejbsn kaikesta pahasta teosjolla he owat rikkonet minua wastan;
päällensä
tansa,
minä annan tulla heidän
taiten sen
ja Mhdon.anda heille andexi kaiken pahan teon,
hywän tuin minä olen heille puhunut.
43. Ia wielä nyt pitä peldoja ostettaman jölla he owat rikkonet jaharhaillet minua

tltttaxens

*

4,

2

l. 23:

s.

Jer.

7: l».

,

11.

*

'

'

-

*

.

tan.

1.,1:z4.

was-

9.

Ia

Jeremia.

33. 34- Luk.
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»8. Ei myös pidä Papit ja Lewitat kostan
9. Ia se on olema minulle ilommexi, yllstyseasa maan minun edestäni puuttuman ; jotka polttouhria
xexi ja kunniuxi, kaikkein pakanain
päälle, kosta he saamat kuulla kaiken sen>hy- uhramat ja ruokauhria sytpttämät, ja uhreja
wän kuin minä heille teen ; ja heidän pitä pel- joka aika teurastamat.
tapahdui Jeremialle, ja
jästymän ja hämmästymän kaikke sitä hywää 19. HERran
:
anda
rauhaa,
kuin minä heillä
sanoi
ja kaikke sitä
20. Näin
HERra: jos te minun liittahdon.
paikasa,
päimän ja yön kansa ",
toni
taidatte
josNäin
lakautta
tasa
io.
HERra
ja
ettei
päiwä
yö
ajallansa. l. 31: 36.
on
ettei
eikä
eikä
autia,
te
ole
ihmisiä
ta
sanotta:
2i. Niin ei myös minun liittoni Dawidin
karjaa ludan Kaupungeisa ja kaluilla lerusalemisa ole (jotka niin hämitnyt omat, ettei ma- minun palweliani kansa pidä mixikän oleman,
ke eikä asumaisia, ei myös karjaa siellä ole ) ettei hänellä ole poikaa Kuningaxi hänen istuiii. Pitä wielä nyt kuultaman riemun ja ilon mellens; ja Lemitain ja Pappein minun palmeani yljän ani ja morsiamen ani ', ja niiden liaini kansa.
22. Niinkuin ei taiwan sotawäke taita luetani, jotka sanoivat: klittäkät HERraa Zebaoja
hywä,
on
laueikä meren sandaa mitatta; juuri niin tahta,
hänen
thia, että HERra
piuden pysy ijankaikkisest f, ja niidengin jotka don minä minun palweliani Dawidin siemenen
kiitosuhria HERran huoneseen kandamat: sil- enätä *, ja Lewitat jotka minua palmelemat.
'l. 31:37.
lä minä käännän maan fangiuden, niinkuin
l.
tapahdui Jeremialle,
7:
34.
Ia
HERran
alusta
23.
HERra.
ja sanoi
1)^.136:1,»^
I. is:?,
l. 25:10.
i2. Näin sano HERra Zebaoth paikasa
24. Etkös ole nähnyt mitä tämä Kansa puon, niin ettei ihmisiä eikä karjaa hu, ja
HERra on Hyljännytsie kari
hänen Kaupungeisans, pi- kukundaa, jotka hän »valinnut oli ; ia he hämäisiinä ole, ja kaikisa
tä wielä nyt paimenden huonet* oleman, jotka semät minun Kansaani mmkuln n he enä minun Kansani heidän edesäns olisian.
ruokkimat laumoja.
jotka
oKaupungeisa,
muorilla
25. Näin
HERra: jos en minä pidä
13. Sekä
ja
ja
Kaupungeisa
jotpäimän
ja
liittoani
laxokaupungeisa,
yön kansa, ja minun järrnat,
ka etelää päin omat, Benjaminin maalla ja jestystäni taiman ja maan kansa
ymbärillä, ja ludan Kaupungei26. Niin tahdon myös minä hyljätä JakoJerusaleminpitä
sa ', sieldä mielä menemän ulos ja sisälle bin ja Dawidin minun palweliani siemenen
',
luetut laumat,
HERra. 'l. 17: 26. niin etten minä ota niitä hänen siemenestäns,
il. 14. Katzo, aika tule,
HERra, et- jotka pitä malitzeman Abrahamin, Isaakin ja

sana

sano

sano
se

:

'

,

,

sano

sana

'

:

:

sano:

su-

sano

.

:

sano
sano
tä minä tahdon sen armollisen sanan heratta, Jakobin siemendä; sillä minä tahdon käändä
puhunut, ja
olen
fangiudensa, ja
jonga

minä
heidän
Israelin huonelle
armahta heitä.
Nom. 11: 1, 25.
ludan huonelle.
is. Niinä päiwinä ja sillä ajalla, tahdon
minä anda Dawidille kaswa wanhurstauden
34. Kuku.
wesan'; ja hän on toimittalvA oikeuden ja i. Ilmoitetan mitä R. Zedekialle ja
lerusale'
les. 4: 2. mille lapahtuwa oli. 11. Fedekias kliullltta
wanhurstauden maan päällä. j>
wa'

'

pawuoden, waan ei pidä sanaansa; jonga
l. ii 1.
5 Jer. 23: 5.
täh16. Sillä ajalla pitä luda autetuxi tuleman, den m. Hänelle ja hänen Ransallensa julistetau.
ja hän kutzutan: rowa rangaistus, wapauden siaan.
ja Jerusalem lemosa
:

asuman:
Sillä niin sano HERra: ei pidä Dapuuttuman
joka

H<3Rra meidän wanhurskaudemme.
17.

tvidilda

mies,

huonen istuimella. »SM. 7:

on

sana

jota tapahdui

HERmlda

Jeremialle, kosta NebutadNezarßabeistu Israelin lm Kuningas, ja kaikki hänen sotajoukkonsa,
»s.
Kun. 4. ia kaikki waldatunnat maan päällä, jotka haN nn n n
nen
»

»:

Provbeta
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34. Lllf.
Mutta mahaa jälken, käänsit he itzens,

nen wallasans olit, ja kaikki Kansat, sodeit
Icrusalcinita jakaikkia hänen Kaupungeitan2 Kun. 2s
1.
si» wastan *, ja sanoi:
2. Näin sano HERm Israelin Jumala:
mene ja puhu Zedetian ludan Kuningan kansa, ja sano hänelle: näin sano HERm: katzo,
minä annan tämän Kaupungin Babelin Kuningan käsiin, ja hänen pitä sen tulella poltta-

ttönsä, jotka he olit mapaxl päästänet; ja wadeit heitä taas orjixensa.
m. 12. Silloin tapahdui HERran sana Jeremialle HERralda, ja sanoi:

l. 32: 4sinä olet menemä Babeliin.
Kuningas,
Kuule
sinä
Zedekia
ludan
siis
4.
Näin
sano
sinusta:
sanaa:
HERra
HERranpidä

ta ei teidän Isänne totellet minua, eikä kallistanet siihen konniansa.
3 Mos. 25: 39.

*

:

li.

ja otit orjat miehen ja maimon puolista taas ty-

13. Näin sano HERra Israelin Jumala:
Minä olen tehnyt liiton teidän Isäinne kansa,
man,
l. 38: ,8.
kosta minä mein heidän Egyptin maalda orjupidä
pääsemän hänen kädes- den huonesta, ja sanoin:
3. Ia ei sinun
tänsä, waan totisesti käsitettämän, ja hänen
14. Kosta seitzemän muotta omat kulunet,
täteens annettaman; niin että sinun pitä silmil- niin pitä jokaitzen teistä päästämän meljens,
täs Babelin Kuningan silmät näkemän, ja joka Hebrealainen on, ja on itzens sinulle myyhän on suusta suuhun sinua puhuttelema, ja nyt, ja on jo kuusi muotta sinua palmellut;

ja sinun pitä

hänen mapaxi päästämän

;

mut-

'

miekalla! kuoleman.
Ei sinun
5 Mos. 15: 12.
niinrauhasi»,
pitä
ja
Niin
te
oletta nyt tänäpänä käändänet
Sinun
kuoleman
15.
5.
jotta
ja
kuin sinun Isilles,
sinun edelläs omat teitänne, tehnet mitä minulle kelpa, että te

Kuningat olle'., on poldettu' (2), niin pitä
myös sinulle poldettaman, ja sinua pitä itkettämän woi HERra f! sillä minä olen
»AilaK. 16: 14.
nonut,
HERm.
:

sano
l.

21:

sen sa-

*

19.

5 Jer.

iz.

«:

(a) nim. kunnia-muistoxi.
6. Ia Propheta Jeremia puhui kaikki
mät sanat, Zedekialle ludan Kuningalle

näle-

oletta andanet kuulutta »vapautta, jokainen

lähimmäisellensä; ja oletta siitä tehnet liiton
minun edesäni, siinä huonesa joka minun nimelläni nimitetty on.
16. Mutta te oletta taas siitä poikennet, ja
saastuttanet minun nimeni, että jokainen on
taas ottanut sekä mies-että »vaimo-orjansa,
jotka te oletta mapaxi tehnet, että heidän piti

oleman itze omansa; ja niin waaditta heitä
sotajoukko
jo
Kuningan
teidän orjirenne.
Babelin
taas
Kosta
7.
ja
17. Sentähden sano HERra näin: etet te
sodeit lerusalemita wastan, kaikkia ludan
jääneitä Kaupungeim wastan Lakista ja Ase- kuullet minua, että teidän piti kuuluttaman
kata wastan; sillä nämät wahwat Kaupungit »vapautta, jokainen meljellens ja lähimmäisellensä katzo, niin minä kuulutan, sano HERolit wielä ludan Kaupungeista jäänet.
joka
tapahdui
teille »vapauden, miekkaan, ruuttoon,ja
ra,
11. 8. Tämä on sana
HERja panen teidän kUlkioixi kaikisa lvalnälkään:
Kuningas
Zedekia
mlda Jeremialle, sittekuin

rusalemisa

:

,

:

oli tehnyt liiton kaiken Kansan

kansa tuin le-

dakunnisa maan päällä.

5

Mos.

28:

64.

Jer. 29: 18.
rusalemis oli, tuulutetta heille »vapautta.
orjanjotka
piti
päästämän
minun liitostani harhailemat,
jokaitzen
että
18.
Ia
9. Niin
sa, joko oli miehen eli »vaimonpuoli', jotka eikä pidä liiton sanoja jonga he minun edesäni tehnet omat ; niille minä teen niinkuin sille
Hebrealaiset olit, niin ettei Juvalaiset21:pitänyt
2.
masikalle, jonga he kahdexi kappalexi hakkaisit,
2 Mos.
oleman weljens orjana.
Kan-,
ja
jakämit molembain kappalden mälitze.
kaikki
10. Silloin kaikki Ruhtinat,
mielistynyt,
olit häsa, joka siihen liittoon oli
19. ludan Pääruhtinoille, Jerusalemin Päänelle kuuliaiset, että jokaitzen viti päästämän miehille, Kamaripalmelioille, Papeille, ja kaiwaimo- orjansa wapaxi, ja ei kelle maan Kansalle, jotka kappalden mälitze
setä mies-että
pitämän
orjanansa, ja he päästit hei- wasikasta, käynet owat.
enä heitä

se

,

*

dän.

20.

Ia

34.

n. kuk.

Jeremia.
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tämän ;Iwaan pitä asuman majoisa kaikkena teidän elinaikananne, että te kauwan eläisitte
maasi» josa te muukalaiset oletta.
8. Ia me olemma kuuliaiset meidän Isämme lonadabin Nekabin' pojan anelle kaikisa
tuin hän on meille kästenyt; niin etten me »vii21. Ia Zedekian ludan Kuningan, ja hänen Pääruhtinans, annan minä «vihollisten naa juo kaikkena meidän elinaikanani, me ja
käsiin, ja niiden käsiin jotka heidän hengeensä meidän emändämme, meidän poikan, ja tyttäl Aika K. 2: ss.
wäjywät, ja Babelin Kuningan sotajoukon remme.
tyköänne
joka
nyt
mennyt
teidän
on
käsiin,
9. Ia en me rakenna huonetta asuaxemme;
ja ei meillä ole »viinamäkiä eitä peldoja, eli
pois.
jymiä.
22. Katzo, minä käffen heitä, sano HERKaupungin
taas
tulla
tämän
eja
annan
io. Waan asumme majoisa, ja olemma
ra,
teen, ja heidän pitä sotiman sitä mastan, ja kuuliaiset, ja teemme kaikki niinkuin meidän
»voittaman sen, ja tulella polttaman; ja mi- Isämme lonadab on meille kästenyt.
11. Mutta
nä hämitän ludan Kaupungit, niin ettei kekosta NebukadNezar Babelin
nengän niisä pidä enä asuman.
Kuningas meni tänne maahan ylös, sanoimma me: tulkat, täytämme Jerusalemiin,
35* luku.
Kaldealaisten ja Syrialaisten sotajoukon edestä ; ja niin me olemma sitte ollet tasa lerusa1. propheta kaste Rekabitilaisiä »viinaa juo-

Ia tahdon anda heitä heidän »vihollistensa käsiin, ja niiden käsiin jotka heidän hengeensä mäjymät; niin että heidän ruuminsa pitä tuleman taiman linnuille, ja maan pedoille
l. 7: 33. l 16: 4.
ruaxi.
20.

*

waan ei he lupa rikkoa Isansa kästyä.
Siitä hän osotta Juvalaisten tyhmyden että

niaan

,

lemisa.

sana

11.12. Silloin tapahtui HERmn
Jerehe rikoit Jumalan kästyn.
mialle, sanoden:
on sana joka HERralda tapah13. Näin
HERm Zebaoth Israelin
dui Jeremialle, lojakimin losian po- Jumala: Mene ja sano ludan Miehille, ja
jan ludan Kuningan aikana, sanoden
Jerusalemin asumassille: ettäkö te tahdo itzen2. Mene Rekabiterein huoneseen, ja puhu ne parata, niin että te totteletta minun
heidän kansans ; ja mie heitä HERran huone- ni? sanoHEßra.
seen, yhteen kammioon, ja anna heille miinaa. 14. lonadabin Retabin pojan sanat, jotka
3. Niin minä otin lasanian Jeremian po- hän oli kästenyt lapsillensa, ettei heidän pitäjan, Habazinian pojan, sekä hänen »veljensä, nyt miinaa juoman, ne pidetän, ettei he täja kaikki hanen poikansa, ja koko Rekabiterein hän päiwään asti ,vo »viinaa, että he heidän
Isäns käskyille kuuliaiset olisit; mutta minä
huonen.
huoneseen,
mein
olen andanut aikaisin teille sanoa, kuitengin et
heidän
HERran
Ha4. Ia
nanin lasten, legdalian pojan Jumalan mie- te kuule minua.
hen kammioon; joka päämiesten Kammion ty15. Niin olen minä myös lähettänyt warkönä on, ylemmä Maasejan Sallumin pojan hain ja usein teidän tygönne, kaikki minun
palweliani Prophetat, ja andanut sanoa: täänowiwartian kammiota.
panin
Rekabiterein huonen las- dätän teista jokainen itzensä pahasta menostan5. Ia minä
ja
maljat
kannut
täyten miinaa, ja sa, ja pamndakat teidän elämänne, ja älkät
ten eteen
juokat
»vinaa.
seuratko muita Jumalita, palwellaxenne heisanoin heille:
6. Mutta he wastaisit: en me juo miinaa; tä; niin te saatte olla maasi», jonga minä teilsillä meidän Isämme lonadab Rekabin poika le ja teidän Isillenne andanut olen; mutta et
on käskenyt meitä, ja sanonut: te ja teidän te tahtonet tallista teidän törmiänne siihen, etlapsenne ci pidä ikänäns miinaa juoman.
kä tuullet minua.
2 Kun. 17:
13.
jywiä
ei
ei
18:
11.
rakendaman,
Ia
huonetta
Jer.
1.25:5.
7.
Jon. 3: 8.
kylwämän, ei wiinapuuta istuttaman eikä pi16. lonadabin Retabin pojan lapset omat
Nnnnn 2
pi ta11.

,

se

sano

:

sanaa-

*

'
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Propheta
Luk.
35.
pitänet heidän Isäns käffyn, jonga
6. Mutta mene sinä sinne, ja lue kirja, johän
01l käskenyt: Mutta tämä Kansa ei kuuleheille
mi- hons HERran sanat minun suustani kirjoittanua.
nut olet, Kansan korwain edesä HERran huo-

Sentähden niin sano HERra Jumala
Zebaoth, Israelin Jumala katzo, minä annan tulla ludan ja kaikkein Jerusalemin asumaisten päälle, kaiken sen onnettomuden kuin
minä heitä wastan olen puhunut: että minä
olen heille puhunut, ja ei he tahdo kuulla: minä olen huutanut, mutta ei he tahdo minua
wastata.
»8. Ia Rekabiterein huonelle sanoi Jeremia
Näin sano HERra Zebaoth, Israelin Jumala: että te teidän Isänne lonadabin käskylle
olitta kuuliaset, ja pidittä kaikki hänen käskynsä, ja teitte kaikki kuin hän teille oli käskenyt.
19. Sentähden sano HERra Zebaoth, Israelin Jumala näin: ei lonadabilda Rekabin
pojalda pidä ikänäns puuttuman mies, joka
alati minun edesäni seiso.
36. Luku.
17.

:

:

nesa,

paastopäiwänä Ia sinun pitä mnös ne
lukeman koto ludan tonvain edesä, jotta heidän Kaupungeistans tullet owat.
7. Los he mitämax nöyryttäwät itzensä rutouxella HERran edesä, ja käändäwät jokainen itzens pahasta menostansa; sillä »viha ja
julmuus on suuri, jonga HERra on tätä Kan:

saa wastan puhunut.

8. Ia Baruk Nerian poika teki kaikki mitä
Propheta Jeremia oli hänelle kästenyt; ja luki

HERmn sanat kirjasta HERran huonesa.
9. Mutta se tapahdui, lojatimin losian
pojan ludan Kuningan wiidendenä wuonna
ja yhdexändenä Kuukautena,

että paasto tuu-

lutettin HERran edesä, taitelle Kansalle lerusalemisa; ja taitelle Kansalle jota ludan
Kaupungeista tuli Jerusalemiin.
10.
Baruk luki kirjasta Jeremian sanat
HERran huonesa, Gemarian Saphanian kipjoitmjan pojan kammiosi», yllmmätsesä pihnsa,
kastyn
jälken,
BaJeremia anda,HVßran
rukin kirjoitta HERran sanat kirjaan, ja lukea HERran huonen uden owen edesä" kaiten
sen Ransan ja Ruhtinasten edesa. n Jeremian Kan san kuulden.
l. 26: i».
kirja poldetan. m. poltaille julistetan rangais11. Kosta Mikaia Gemarian poika Saphatus ja kirja kirjoitetan toistamiseen.
nin pojan, kaikki HERran sanat kirjasta oli
lojakimin losian pojan lu- kuullut:
L
12. Meni hän alasKuningan huoneseen kirdan Kuningan wuonna, tapahdui tämä
joittajan
Jeremialle,
kammioon: ja katzo,sieltä istuit kaiksana HERralda
sanoden:
puhe
kirja
kirjoita
kaikki
Päaruhtinat,
se
ja
2. Ota
ki
Elisama kirjoimja, Delaja
siihen
kuin minä sinulle olen puhunut Israelista, Ju- Semajan poika, Etnathan Akborin poika,
vasta, ja kaikesta Kansasta, siitä ajasta' kvin Gemaria Saphanin poika, ja ZedekiaHanamina sinulle olen puhunut, losian ajasta niin nian poika, ja päämiehet kaikki.
l. 3°: 2.
3.
13. Ia Mikaia sanoi heille kaikki ne sanat
tähän päimään asti. 'l. 25:huone,
jotka
kossa
mitämax
ludan
he
han oli kuullut, kosta Baruk luki kirjas3. Jos
kuulemat kaiken sen onnettomuden kuin minun ta Kansan korwain edesä.
mielesäni on heille tehdä, on itzmskäändämä, 14. Silloin lähetit kaikki Päärnhtinat lu>jokainen pahasta menostansa; etta mina att- din Nethanian pojan, Selemian pojan, Kuperään, ja tästit hänelle
daisin heille andM Wdan pahat tskons ja ri- sin pojan, Barutinmyötäs,
jostasKansan edeom se tina
sanoa:
koxensa.
ja
luit,
tänne:
tule
laßarutNerian poika
4. Silloin Jeremia kutzui Barukin Nerian sä
kirjan
myötänsä,
kirjaan
ja tuli heidän tygönsä.
ja
kirjoitti
pojan:
Jeremian otti
Baruk
jotka
hänelle.'
istu nyt ja lue, et15- Ia he sanoit
suusta, kaiM HE3lran sanat
hän hänelkuulla;
ja
tä
me
Bamk
luki heidän
saisimma
le oli puhunut.
ja
mikorwainsi»
kuulden.
Baxukia,
sanoi:
5. Ia Jeremia kasti
16. Ia kuin he kaikki sanat olit kuullet, pelnä olen fangittu, niin etten minä saa memiä
jästyit
HERran huoneseen
'.

*

,

.

.

'

:

36. 37. Luk.

Jeremia.
kansa, ja sanoit Ba-
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M taitti endiset scknat siihen, tuin ensimmäisesätin tirjasa olit, jonga lojakim ludan Ku-

Myit he toinen loisens
ruk lle: me tahdomma kaiketi ilmoitta Kuninningas on polttanut
galle, kaikki nämät sanat.
kysyit
Barukilda,
sanos
sanoden
29. Ia sano lojatimille ludan Kuningalle:
17. Ia he
meille, kuinga sinä olet kaikki nämät sanat kir- näin sano HERm: sinä olet polttanut sen kir:

joittanut hänen suustansa ?
18. Baruk sanoi heille Hän luki minun edenämät sanat suullansa; ja minä kirsäni kaikkiplakilla
kirjaan.
joitin ne
:

19. Silloin sanoit Pääruhtinat Barukille:
mene ja lymytä itzes Jeremian kansa; niin ettei kengän tiedä kusa te oletta.
11. 20. Ia he menit Kuningan eteen esihuoneseen, ja annoit kirjan jäädä kirjoittajan Elisaman makaus huoneseen; ja sanoit Kuningan

jan ja sanonut: mixi sinä siihen olet kirjoittanut, ja sanonut, että Babelin Kuningas on
kaiketi tulewa ja häwittäwä tämän maan, ja
tekewä niin ettei ihmistä eitä karjaa enä siinä

pidä oleman?

30. Sentähden sano HERm lojatimistä
ludan Kuningasta: ei pidä yhtän hänen siemmestäns istuman Dawidin istuimella; ja hänen ruuminsa pitä heitettämän ulos', maatamaan heldesä päiwällä, ja wilusa yöllä.
nämät
kaikki
sanat.
l. 22: ,9.
edesä
21. Niin Kuningas lähetti ludin, kirjaa
minä
tahdon rangaista händä ja hä31. Ia
noutamaan, ja hän otti sen Elisaman kirjoit- nen siemendänsä, ja hänen palweljoitans heitajan Kammiossa. Ia ludi luki sen Kunindän pahain tetoinsi» tähden: Ia minä annan
gan edesä, ja kaikkein Pääruhtinasten, jotka tulla heidän päällens, jalemsalemin asuwaisten päälle, ja ludan miesten päälle, taiten
seisoit Kuningan edesä.
Kuningas
talwihuonesa,
22. Mutta
onnettomuden, tuin minä heille olen puhunut;
istui
yhdexändenä Kuukautena; ja tuli paloi totosa ja ei he kuitengan tahtonet kuulla.
hanen edesäns.
32. Niin Jeremia otti toisen kirjan, ja ankappaletta
neljä
kolme
eli
doi Barutille Nerian pojalle kirjoittajalle. Ia
23. Kosta ludi
(») oli lukenut, leikkais hän sen rikki kynämeihän kirjoitti siihen Jeremian suusta kaikki ns
tzellä, ja heitti tuleen, joka totosa oli, siihe- sanat, jotka endisesäkin kirjas olit, jonga lonasti että kirja peräti paloi tulesa, joka totosa jakim ludan Kuningas oli tulesa polttanut:
(») Ebr. kirjan lehte.
oli.
Ia siihen oli wielä paljo enämbi senkaltaisia
24. Ia ei kengän peljästynyt, eikä »vaattei- sanoja lisätty.
tansa rewäisnvt rikki'; ei Kuningas, eikä hänen palweliansa,' jotkakuitengin kaikki nämät
37« Luku.
olit
kuullet.
1
2?,
Mvs. 37:
34.
sanat
1. R. Zedekia saa rukourensa päälle Jeremi»
*

*

25. Maikka ElNathan, Delaja ja Gemana rukoilit Kuningasta ettei hän olis polttanut kirjaa ; ei hän kuitengan heitä totellut.
.26. Päällisexi kasti Kuningas lerahmeelin
Hamelekin pojan, ja Serajan Asrielin pojan,
ja Selamian Abdeelin pojan, että heidän piti
kirjoittajaa ja leremiata
käsittämän Barukia
."
Prophetata Mutta HERra oli heidän kät,

alda kowan wastauxen. n. Jeremia lähdettyänsä Kaupungista oletan kiinni, hosutan ja heitetän fangiuteen. lii. Kuningas tuotta hänen
sielda saa wastauxen kysymyreensä ja pane hänen liewiambään fangiuteen.
I.
Zedekia losian poika tuli Kuningaxi
,

,

lojakimin pojan siaan; sillä
NebukadNezar Babelin Kuningas teki hänen
kenyt.
2 Kun. 24: 17.
ludan maan Kuningaxi,
2. Mutta hän ja hänen palweliansa ja maan
ui' 27. Silloin tapahdui HERran
Jeremialle, sittskuin Kuningas oli polttanut kir- Kansa ei totellet HERran sanaa, jonga hän
jan, ja ne sanat jotka Baruk Jeremian suusta Prophetan Jeremian kautta puhui.
oli kirjoittanut, ja sanoi:
3. Kuitengin lähetti Kuningas Zedekia luja
kirjoitaas
toinen
kalin
Ota
kirja,
23.
sinulles
SelemZan pojan, ja Zephanian Maa<>)

lekanian

sana

Nn nn n

3

seian

Propheta

37- 33. Lltt.
seian pojan Papin, PropheMn Jeremian ty- ja annoit lyödä händä; ja heitit hänen fangiugö, sanomaan: rukoile meidän edestämme teen" Jonathanin kirjoittajan huoneseen; sillä
l. 36: s.
sen he panit fangihuonexi. 'l. 32: 3.ja sangalHERraa meidän Jumalalamme.ja
käwi
ulos
Kan16.
meni
luolaan
Niin
sisälle
Jeremia
4. Sillä Jeremia
ja oli siellä kauwan aitaa.
san seasa; ja ei kengän pannut händä fangiu- leen,
lii. 17. Ia Kuningas Zedekia lähetti noutateen.
sotajoukko
lähtenyt
händä, ja kysyi salaa häneldä huoneoli
Emaan
Niin
Phamon
5.
gyptistä; jaKaldealaiset jotka olit Jerusale- si»ns,ja sanoi: ongo nyt joku sana ilmandunut
min piirittänet, kuulit heistä sanoman, ja lä- HERmlda? Jeremia sanoi: on: ja sanoi: sixit pois Jerusalemista. tapahdui Prophetalle nä pitä annett lman Babelin Kuningan käsiin.
18. Ia Jeremia sanoi Kuningas Zedetialle:
6. Ia HERran sana
ja
mitä
minä olen rikkonut sinua, sinun palweJeremialle, sanoi:
ja tätä Kansaa »vastan; että te minun
lioitas
7. Näin sano HERm Israelin Jumala:
joka
fangiuteen
teidän
on
oletta heittänet?
Kuningalle
niin sanokat ludan
lähettänyt
kysymään
minulda:
tygöni
minun
19. Kusa nyt owat teidän Prophetanne jottatzo, Pharaon joukko joka teidän auxenne on ta teille ennustit, ja sanoit: ei Babelin Kulähtenyt, picä jällens menemän kotiansa E- ningas tule teidän päällenne, eitä tämän

838

.

gyptiin.
8. Ia Kaldealaisten pita palajaman, »a sotiman tätä Kaupungim wastan, ja »voittaman sen, ja polttaman sen tulella.

maan päälle.

20. Ia nyt minun Herrani Kuningas, kuule minua, ja anna minun rutouxeni tulla sinulda tuulduxi; ja älä minua taas lähetä Jonanäin:
älkät
thanin kirjoittajan huoneseen, etten minä siinä
HENra
9. Sentähden
sielujanne,
ajatellen:
Kaldealaipettäkö teidän
kuolisi.
21. Silloin kasti Kuningas Zedekia, että
pois meidän tyköämme;
set menewät perätipois
menemän.
pidä
pidettämän pihasi» fanJerusalemia piti tallella
sillä ei heidän
ja
Kaldeagihuonen
edesä,
wielä
koto
waikka
te
kasti
hänelle anda päiwäxi
io. Ia
löisitte
leipää',
jotka
leipojan
tujalda,
teitä
sotiwat,
wastan
sotajoukon,
siihenasti tuin
laisten
ja muutamat heistä saisit haawoja; niin pidäis kaikki leiwät Kaupungista kulunen tulit: Niin
sittengin kungin majastans
Jeremia siis oli fangihuonen pihasi».
heidän wielä
Kaupungin
tulella.
2 Kun. 22: 27.
man, ja polttaman tämän
11.11. Kosta Kaldelaisten sotajoukko oli lähtenyt Jerusalemista, Phamon sotajoukon täh38. luku.
«

.

.

sano

osan

nouse-

-12.

Meni Jeremia ulos Jerusalemista, ja tah-

*

l.

propheta,

tähden,
neuwonsaautetan

haan fangeuteen; waan

pannan pa»
parem-

sieldä

doi mennä Venlaminin maalle, ratkaisemaan baan MbedMelekin kautta, n. Anda Runinga»
rvsvmyreen, ja hänen neuwostansa, päämie»
ja kirwottamaan itziäns siellä Kansan seasta.
wastauxen ja jää fangiuteen.
13. Ia kosta hän tuli Bmlaminin oween*, hille
nimeldä i. HHutta SaphatlaMatthanin poika ja Geniin siellä oli owenwartian Päämies,pojan:
"l- dalia Pashurin poika, ja lutal Sepoika
Hananian
leria Selemlan
ja
tarttui Prophetaseen Jeremiaan, sanoi: si- lemlan poika, Pachur Malatian poika, kuulit ne sanat jotta Jeremia puhui- taitelle Kannä tahdot mennä Kaldealaisten tygö.

se

'1.2«:,.

en minä
14. Jeremia sanoi: ei se ole tosi,
ei
tygö:
Mutta
leria tahmeneKaldealaisten
tonut händä tuulla, waan otti Jeremian kiinni, jawei hänen Pääruhtinasten tygö.
15. Ia Päaruhtinat olit Jeremialle wihaisit,

salle,

ja sanoi:

sano

2. Näin
HERm: jokapysy tasa Kaupungisa, hänen pitä kuoleman miekkaan, nälkään ja ruttoon; mutta joka mene Kaldealaisten tygö, hän jää elämään, ja pitä hengensä
niinkuin saalin, ja elä.
l.«: 9.
3- Sillä

saa

3.

Jeremia.
38- Luk.
Sillä niin sano HERra: tämä Kaupun- deen HERran huonen
Kuningan Kuningas

g, pitä totisesti annettaman Babelin
woittawat.
sotajoukolle, jotka
Kuningalle:
Silloin
sanoit
Päaruhtinat
4.
Mppa;
sillä tällä tawalanna siis tämä mies
sotawaen jota wielä on
la hän pcljättä
jäljellä tasa Kaupungisa, niin myös kaiken
silKansan, että hän näitä sanoja heille
lä ei se mies etzi Kansan parasta, waan wahingota.
5. Niin Kuningas Zedekia sanoi: katzo, hän
on teidän täsisänne; sillä ei Kuningas woi mi-

sen

sen

,

sano:

tan teitä wastan.
6. Niin he otit Jeremian, ja heitit Mäl-

kiän Hameletin pojan luolaan, jota pihasa
fangihuonen edesä oli, ja lastit Jeremian alas
köydellä luolaan, kusa ei wettä ollut waan lokaa: ja Jeremia wajois lokaan.
7. Kosta EbedMclek Ethiopialainen, Kuningan huonen Kamarerari, tuuli Jeremian
luolaan heitetyxi, ja Kuningas istui Venlaminin owesa.
8. Niin EbedMelek meni Kuningan huonesta, ja puhui Kunigatle, ja sanoi:
*
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läpitäytäwään

:

Ia

sanoi Jeremialle; minä tahdon sinulda jotain kysyä, älä mitan sala minulda.
15. Jeremia sanoi Zedetialle: jos minä sinulle jotain sanon, niin sinä tosin Mppat minun, ja jos minä sinua neuwon, niin et sinä

tottele.

16. Niin Kuningas Zedekia wannoi Jeremialle salaa, ja sanoi: niin totta tuin HERra elä, joka meidän sielun, on tehnyl, en minä sinua tapa, engä anna sinua niiden miesten käsiin jotka sinun hengees wäjywät.
i?-

Ia Jeremia sanoi Zedetialle: näin

sano

HERra Jumala Zebaoth, Israelin Jumala:
jos sinä menet Babelin Kuningan pääruhtijäät

hengiin, ja ei tätä
nasten tygö, niin sinä
Kaupungim pitä tulella poldettaman; »vaan
sinä ja sinun huones jää elämään.
18. Mutta jollet sinä mene Babelin Kuningan paäruhtinasten tygö, niin tämä Kaupungi annetan Kaldealaisten käsiin, ja heidän pitä sen polttaman tulella: ja et myös sinäkän

pääse heidän käsistänsä.

.

19. Kuningas Zedekia sanoi Jeremialle: mi6,
nä pelkän annettawani Juvalaisien käsiin, jot1.39: i 17.
Kuningas,
ne
teka
owat Kaldealaisten tygö mennet, niin että
miehet
9. Minun Herrani
kemät Prophetalle Jeremialle pahoin, että he he pilkkawat minua.
20. Jeremia sanoi: ei sinua anneta: tuule
omat hänen luolaan heittänet, kusi» hänen täyty nältän tuolla; sillä ei Kaupungisa ole enä siis HERran ändä, jonga minä sinulle sanon,
niin sinä menesty, ja jäät elämään.
leipää.
io. Silloin kasti Kuningas EbedMelekiä
21. Mutta jolles tahdo mennä, niin on täEthiopialaista, ja sanoi: ota kolmekymmendä mä
sana, jonga HERm on minulle osotmiestä näistä kansas, ja om Propheta Jere- tanut.
mia ylös luolasta, ennenkuin kuin hän kuole.
22. Katzo, kaikki waimot jotka wielä jäljel11. Ia EbedMelek otti miehet kansans, ja lä owat ludan Kuningan huonesa, wiedän
meni Kuningan huoneseen, taluhuonen ala, ja ulos Babelin Kuningan Ruhtinasten tygö:
otti sieldä »vanhoja ja kiskotutta rääpäleitä, Niiden pitä silloin sanoman: woi ! sinun lohja lasti ne köydellä Jeremian tygö luolaan.
duttajas owat pettänet ja »vietellet sinun, ja
12. Ia EbedMelek Ethiopialainen sanoi Je»vienet sinun alas lokaan, ja menneet pois.
remialle: pane nämät wanhat ja kistotut mä23. Ia pitä wietämän taitti sinun emändäs
pälet käftwartes ala, köyden ymbärille: ja Je- ja lapses ulos Kaldealaisten tygö, ja ei sinun
remia teki niin.
itzettän pidä taitaman päästä heidän käsistänsä; waan sinä pitä Babelin Kuningalda tä»vedit
ylös
köyhe
luolasta
Ia
Jeremian
13.
pihasi»
ja
fangihuonen sitettämän,ja tämä Kaupungi pitä tulella poldellä: niin Jeremia oli
dettaman.
l. 32: 4.
l. 34: 2.
edesä.
11.14. Ia Kuningas Zedekia lähetti nouta24. Ia Zedekia sanoi Jeremialle: tatzo,
tietä näitä sanoja; niin et sinä
maan Prophetata Jeremiam tygöns, kolman- ettei kengän
"

se

tapeta.

saa

25.

Ia
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38. 39. Luk.

Propheta

25. Ia jos Ruhtinat saamat tietä että minä olen puhunut sinun kansas, ja tulemat sinun tygös, ja sanomat, sanos nyt meille mitä
sinä olet Kuningan kansa puhunut: älä jameildä sitä sala, niin en mekan sinua tapa: mitä Kuningas on puhunut sinun kansas?
26. Niin sano heille: Minä olen rukoillut

Ia Babelin Kuningas andoi mppa Zedekian lapset hänen nähdensä Niblathisi»; ja
kaikki ludan Ruhtinat andoi Babelin Kuningas Mppa.
7. Ia andoi ulos puhwaista Zedekian silmät, ja sitoa hänen taxilla wastitah!eilla,wiedäxens händä Babeliin.
,6.

Kuningasta, ettei hänen pidäis andaman mi8. Ia Kaldealaiset poldit setä Kuningan
nua taas tulla Jonathanin huoneseen, etten huonen, että asuwaisten huonet; ja jaotit Jeminä siellä kuolisi.
rusalemin muurit.
kaikki
tulit
Ruhtinat
Silloin
9. Mutta mitä jäljellä oli Kaupungisa KanJeremian
27.
tygö, ja kysyit häneldä: Ia hän sanoi heille sasta, ja ne jotka muutoin olit hänen alans
niinkuin Kuningas oli hänen käskenyt. Niin itzens andanet, ja jäänen Kansan, wei Nehe »vaikenit ja jätit hänen, ettei he mitan hänel- busarAdan huowin haldia Babeliin.
ie». Mutta muutamat köyhästä »väestä, joildä saanet tietä.
la
ei mitan ollut, andoi NebusarAdan huowin
pihasa
fangihuonen
ede28. Ia Jeremia oli
jäädä ludan maalle; ja andoi heille
haldia,
päiwään
kuin
sä, aina siihen
asti
Jerusalem
moitettin; Ia tapahtui että Jerusalem moi- wiinamäkiä ja peldoja, sinä päiwänä.

tettin.

se

11.

l. 39: 14.

39.

Luku.

i Jerusalem woitetan, Zedekia oletan kiinni,
ja paras Ransa nnedän Babeliin. li. Jeremia
pääse fangiudesta, ja llibedMelek saa hywän lupauren.
!.

<i/ wuotena,

Zedekian ludan Kuningan

kymmenendenä Kuukautena,

M NebukadNezar Babelin

11.

Mutta NebukadNezar Babelin Ku-

ningas; oli kästenyt

Kuningas, ja

Jerusalemin eteen,
1.
Jer. 5»: 4.
wuotena
toistaensimmäisnä
Zedekian
Ia

kaikki hänen sotajoukkonsa,
Kun. 25
ja piiritit sen.

NebusarAdanin huowin

haldian, Jeremiasta, ja sanonut:
12. Ota händä, ja katzo hänen parastansa,
ja älä hänelle tee mitan pahaa: waan niinkuin
hän ano sinulda, niin tee hänelle.
13. Silloin lähetti NebusarAdan huowin haldia, ja NebuSasbanßabsaris, NcrgalSarezcrßabMag, ja taitti Babelin Kuningan

Ruhtinat.
14. He lähetit

ja annoit nouta

Jeremian

fangihuonen pihasta', ja annoit hänenGedalian Ahitamin pojan, Saphanin pojan halkymmendä, yhdexändenä päimänä neljändenä duun, että hänen piti ottaman hänen huoneseensi», ja että hän asuis läsnä Kansan tykönä.
Kuukautena, kukistettin Kaupungi.
Kuningan
l. 3«: 28.
Ruhtinat
3. Ia kaikki Babelin
menit sisälle, japysännyit kestimmäiseen oween,
15. Oli myös HERran sana MUut JeremialNergalSar Ezer, SamgarNebo, Sartzekim le kosta hän wielä oli fangina fangihuonen pija hasi», ja oli sanonut:
RabSaris, NergalSarEzerßabMag
Kuningan
16. Mene ja sano EbedMeletille EthiopiaRuhtinat.
kaikki muut Babelin
että
taMhtui,
koffa Zedekia ludan laiselle: nain sano HERra Zebaoth, Israelin
4. Ia
Kuningas ja hänen sotamäkens heidän näit: Jumala: katzo, minä tahdon anda minun sapakenit he »wllä Kaupungista, Kuningan yrti- nani tulla tähän Kaupungiin onnettomuden,
tarhan tietä, owesta joka oli kahden muurin ja ei mixitän hywäxi, ja sinun pitä sen siihen
»

-.

*

,

l. 38: 7.
aitaan näkemän.
wälillä, ja menit korwen tietä.
ajoit
sotajoukko
»vapahdan, saMutta
Kaldealaisten
heiminä
Mutta
17.
sinun
silloin
5.
tä takaa, ja käsitit Zedekian lerihon kedolla, no HERm, ja en anna sinua niiden miesten
otit hänen, ja weit NebukadNezarin Babelin lasiin joitas pelkät; sillä minä tahdon sinua
Kuningan tygö Riblathiin, joka on Hemathin totisesti siitä autta niin ettei sinun pidä muetall«
maalla: ja hän duomitzi hänen.
*

Jeremia.

39- 40. Luk.

la langeman, waan pitämän henges niinkuin

saalin ', ettäs itzes luotit minuun, sano HER'1.21:5.
ra.

40. luku.
l. NebusarAdan puhuttele Jeremiasta, ja saldi hänen jäädä maahan, eli myös mennä Babeliin. ,l. Jeremia jää maahan, ja paennet Juvamyös, päamiehexi jätetyn Ge«
laiset palajawat
dalian tygö. lii. lohanan waroi Gedaliata w«jymisesta, waan ei hän usto.
i.
on se sana* jota tapahdui HERmIda lerenlialle, kosta NebusarAdan huowin haldia päästi hänen Ramasi» »vallallens;
kaikkein niiden seasillä hän oli sidottu kahleilla
sa, jotka lerusalemisa jaludasa fangitut olit,
l. 42: 7.
wietä pois Babeliin.
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7. Kosta kaikki sodanpäämiehet,
la olit, heidän somwäkens kansi», sait kuulla,
että Babelin Kuningas oli pannut Gedalian
Ahlkamin pojan maalle hallitzemaan; ja että
jotka kedol-

hän oli jättänyt hänen kansans setä miehiä et-

tä waimoja, lapsia ja pienimbitä, joita ei »viety Babeliin:
8. Tulit Gedalian tygö Mizpaan Ismael
Nethanlan poika, lohanan ja Jonathan Ka-

reahn pojat, ja Serala Thanhumethin poika,
ja Ephain pojat Nitophatista, ja lesania
Mahatathin poika, he ja heidän miehensä.

Kun. 25: 23.
9. Ia Gedalia Ahitamin poika, Saphanin
pojan, teki heille ja heidän miehillens walan,
ja sanoi: älkät peljätkö olla Kaldealaisille a2

lemmaiset, pysytät maasi», ja olkat Babelin
oli andanut nouta Kuningalle alemmaiset, niin te menestytte.
"

Kosta huowin haldia
Ki!!i. 25: 24.
hän hänelle: HERJeremian tygönsä, sanoi
io. Ia minä, katzo minä asun tasa Mizpara sinun lumalas on puhunut tämän onnettosi», että minä palwelisin Kaldealaisia, jotka
muden tälle paikalle:
ja
tulewat meidän tygömnie: kootkat te sentäh3. Ia on HERm myös andanut tulla
tehnyt niinkuin hän on sanonut; sillä te oletta den miinaa ja sumituloa ja öljyä, ja pangat
rikkonet HERraa wastan, ja et te totellet hä- teidän astioihinne, ja asukat teidän Kaupunnen ändäns, sentähden on tämä teille tapah- geissanne, jotka te saanet oletta.
11. Niin myös kaikki Juvalaiset jotka Moa,
tunut.
tänäpänä
mina
olen
nyt
katzo,
sinun
bisa olit, ja Ammonin lasten seasa, jaEdomi4. Ia
ja
olit
joilla
2.

2

.

.

«

>.

«

päästänyt kahleista,
sinun kätes
sikelpa
jos
mennä
minun
kansani
sinulle
dotut
Babeliin,niin tule, minä tahdon katzoa sinun
pamstas: ja jollet sinä tahdo tulla minun kansani Babeliin, niin anna olla: katzo, siellä on
sinä luulet itzelsinulle toto maa edesäs. Kusa
les hywän olewan ja sinulle kelpa, niin mene
:

si», kaikkisa maatunnisa, koffa he kuulit että Babelin Kuningas oli jättänyt muutamia
ludahan; ja oli pannut Gedalian Ahikamin
pojan Saphanin pojan,

heitä hallitzemaan:

Tulit kaikki ludalaiftt jällens kaikista
paikoista, sieldä tuhunga he olit ulos ajetut,
ludan maahan Gedalian tygö Mizpaan; ja
kokoisit aiwan paljo wiinaa ja suwituloa.
sinne.
m. 13. Mutta lohanan Kareahn poika yns. Sillä tästedes ei ole enä yhtän palausta,
palata
nä
Gedalian
taittein sodanpäamiesten tansa, jotka kedolAhisentähden sinä mahdat
12.

tamin pojan, Saphanin pojan tygö, jonga la olit ollet, tulit Gedalian tygö Mizpaan.
Babelin Kuningas on pannut ludan Kaupun14. Ia sanoit hänelle: tiedätkös että Vaagein päälle, ja asu hänen tykönäns Kansan lis Ammonin lasten Kuningas on lähettänyt
seasa, eli mene sinne tuin sinulle parahin kelpa. Ismaelin Nethanlan pojan sinua tappamaan?
Ia huowinhaldia andoi hänelle emästä ja lah- mutta ei Gedalia Ahikamin poika ustonmheitä.
joja, ja andoi hänen mennä.
15. Silloin sanoi lohanan Kareahn poika
11. 6. Niin tuli Jeremia Gedalian Ahita, Gedalialle salaa Mizpasa: minä tahdon nyt
min pojan tygö Mizpaan; ia asui hänen tykö- mennä ja lyödä Ismaelin Nethanlan pojan
näns Kansan seasa, tuin wielä maalle jäänyt kuoliaxi, niin ettei tenengän pidä saaman tietä
oli.
Mixi hänen pitä lyömän sinua, että taitti IvOoooy
da-

Propheta
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40. 41. Lllk.

Valaiset, jotka sinun tygös omat kootttt, pitä jotka sanoit IsmaeliUe: älä meitä tapa, meilhaj otettaman ja ne jotka mielä ludasta jää- lä on mwaroita pelloisi», nisuja, ohria, öljyä
ja hunajam. Ia niin pidätti han ihens, ettei
net omat, hukkuman?
16. Mutta Gedalia Ahikamin poika sanoi hän heitä heidän weljäinsä kansa tappanut.
lohananille Kareahn pojalle: ei sinun pidä si9. Mutta kaiwo johon Ismael kaikkein tuoltä tekemän; sillä ei se ole tosi kuins Ismaelista luitten ruumit heitti, jotta hän oli ynnä Gedalian kansi» tappanut, on se jonga Kuningas
sanot.
Assa andoi tehdä Baesala Israelin Kuningasta
41. luku.
»vasten'; sen täytti Ismael Nethanlan poika
25,»,. is:
l Ismael tappa Gedalian ja hänen miehensä, tapetuilla.
ja tahto jäänen Ransan wiedä Ammonin lasten
io. Ia taiten Kansan jota oli jäljellä Miztygö. n lohanan pelasta ne Ismaelilda, ja pasa, Kuningan tyttäret, ja taiten Kansan
tahto wiedä Egyptiin.
jota oli Mizpaan jätetty, wei Ismael Nathantuli
Kuukautena,
lan poika pois fangixi, joiden päälle Nebusar
seitzemändenä
i.zHxutM
«vl Ismael Nethanlan poika Elisaman Adan huowinhaldia oli pannut Gedalian Ahipojan, Kuningallisesta sugusta, ynnä Kunin- kamin pojan; ja Ismael Nethanlan poika otti
gan Päämiesten kansi», ja kymmenen miestä ne fangixi, läxi pois ja tahdoi ylitze Ammonin
hänen kansans, Gedalian Ahikamin pojan ty- lasten tygö.
gö Mizpaan; ja he söit loinen loisens kansa
11.11. Mutta kosta lohanan Kareahn poika,
ja taitti sodan päämiehet, jotta hänen kanMizpasa.
sans olit, sait tietä kaiken sen pahan kuin Is2. Mutta Ismael Nethanlan poika nousi,
ja ne kymmenen miestä jotka hänen kansans o- maelNethanlan poika tehnyt oli:
12. Otit he kaiten Kansan tygönsä, ja läxit
lit, ja löit Gedalian Ahikamin pojan Saphajonga
Babelin
miekalla,
pojan
nin
kuoliaxi
Ismaelia Nethanlan poikaa wastan sotaan;
Kuningas oli pannut koko maan päälle.
ja saawutit hänen Gibeonisa sen suuren weden
2 Sam.
tykönä.
kaikki
löi
2:13.
Ismael
ludalaiftt
3. Päällisexi
Kosta
kaikki
Kansi», joka Ismaelin kanjotka Gedalian tykönä olit Mizpasa, jaKal13.
dealaiset jotka sieldä löyttin, ja kaikki sota- si» oli, näki lohanan Kareahn pojan, ja kaikki sodanpäämiehet jotka hänen kansans olit;
miehet.
oli,
päiwänä
lyöty
tuin
niin he iloitzit.
Gedalia
Toisna
4.
ja ci kengän sitä wielä tiennyt:
14. Ia kaikki kansi» jongaIsmael oli »vienyt
Kahdexankymmendä
Mizpasta,
palaisit ja annoit itzens lohanan
miestä Site5. Tuli
jaotit
ajellet
pojan
tygö.
ja
Kareahn
mistä, Silosta Samariasta,
partansa, ja rewäisnet waattens ja haawoitis. Mutta Ismael Nethanlan poika pääsi
ja
';.ja
toit ruokauhrin suitzutuxen lohanan edestä, kahdexan miehen kansi», ja
tanet itzensa
pakeni Ammonin lasten tygö.
myötänsä, wiedäxensä HERran huoneseen.
1.
28.
5
16. Ia lohanan Kareahn poika ynnä tait27,
Mos. 14:
3 Mos. 19:
poika
sodanpäämiesten kansi», jotta hänen kanmeni
tein
6. Ia Ismael Nethanlan
Mizpasta heitä wastan, täystendeli ja itki. Kosta sans olit, otit kaiken jäänenKansan, Mizpastei- ta tygönsä, jonga he Ismaelildä Nethanlan
hän tuli heidän tygöns, sanoi hän heille:pojan
pojalda olit ottanet, sittekuin hän Gedalian
dän pitä tuleman Gedalian Ahikamin
Ahikamin pojan oli tappanut: wäkewät sotatygö.
Kaupungita,
miehet, waimot ja lapset, ja Kamaripalwel7. Mutta tuin he mlit testelle
poita,
ja
jat, jotta he Gibeonista olit tuonet jällens.
tappoi heidän Ismael Nethanlan
kaiwon
olit,
jotka
17. Menit pois ja tulit majoilleKimhamiin,
hänen kansans
ne miehet
Kun. 2s: 2s.
tykönä.
Bethlehemin tygö; ja tahdoit mennä Egyptiin,
kymmenen
miestä. Kaldealaisten edestä;
8. Mutta siinä oli. seasa
18. Sillä
,

*

,

'

'

«.

Jeremia.

41. 42. Lut.

iB. Sillä he pelkäisit heitä että Ismael Nepoika oli tappanut Gedalian Ahikathanlan
; jonga Babelin Kuningas oli panpojan
min
nut maata hallitzemaan.
,

42.

Luku.
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hettänet, että minä teidän rukouxenno kannat
sin hänen eteensä.
ic>. Jos te pysytte tasa maasa, min minä
tahdon raketa t«tä, ja en kukista: minä tahdon istutta teitä, ja en repiä ylös *; sillä minä kadun sitä pahaa kuin minä teille tehnyt olen.

*l. 24: s. 1.31:4.
1.33:7.
päämiehet pyytämät Jeremian rukoilla heilkyllä
Kuningalda
ii.
Te
olla
Vabelin
mitä
eteens
saatte
piti
HiLßralda,
heidän
lens.» neuwoa
pelkätte:
jota
te
ei teidän pidä hänJeremia anda heilleHiliAran nen- rauhasa,
otraman.
maasa,
ja
Egyppelkämän
ei
pysyisit
menisi
>
dä
won, että he
HERra: sillä minä tahtiin ettei he wahingoon jouduis.
don olla teidän tykönänne, niin että minä auI. hilloin astuit kaikki sodanpäämiehet edes, tan ja wapahdan teitä hänen kädestänsä.
>«?
i2. Minä tahdon osotta teille laupiuden *,
Johanan Kareahn poika, lesanla
ja
pienet
etpoika,
ja
kaikki
sekä
Kansa
armahta teitä ; ja wein teitä taas teidän
Hosajan
1 Mos. 4;: 14.
maallenne.
tä svuret.
jos
annas
te
en me tahdo
Prophetalle
Mutta
sanotta:
Jeremialle:
iz.
2. Ia sanoit
maasa,
edetasa
ettet
te
tulla
sinun
olis
kuuliaiset
HERran
kuulduxi
meidän rukouxemme
säs, ja rukoile meidän edestämme HERraa si- teidän Jumalanne anelle.
14. Sanoden: En suingan, waan me tahnun lumalatas, kaikista näistä jätetyistä; sillä meitä on Harmat monesta Mnet, niinkuins domme mennä Egyptin maalle, etten me kapi1.

«

sano

,

'

asua

nata näkis, enHä kuulis basunan ändä, eli
itze meidän näet silmilläs.
ilz. Etta HERrasmun lumalas tahdois ja kärseis nälkää leiman puuttumisen tähden siellä me tahdomme olla.
moitta meille, kunga meidän maeldaman
pitä.
tekemän
mitä meidän
15. Kuulkat siis nyt HERran sanaa, ts jääminä
net
sanoi
ludasta, näin sano HERra Zebaoth IsPropheta
heille:
Jeremia
4. Ia
minä
ruraelin
katzo,
kuulla
teitä:
tahdon
Jumala: jos te panetta teidän täsmentahdon
koilla HERraa teidän Jumalalanne, niinkuin ne menemään Egyptiin, niin että te tahdotte
te oletta sanonet: ja kaiken lnitä HERra teil- siellä olla:
16. Nim miekan, jota te pelkätte, pitä satle masta, sen minä tahdon teille ilmoitta, entuman teihin Egyptin maalla: ja näljän, jotct
gä tahdo mitän teildä salata.
5. Ia he sanoit Jeremialle: HERra olkon te pelkätte, pitä teitä siellä noudattaman Ewahwa ja totinen todistaja meidän malhellam- gyptisä, ja teidän pitä siellä kuoleman.
me, jollem me tee kaikia mitä HERra sinun
17. Sillä olkon kutka tahtonsa, jotka kasyn
8.
wonsa
Mos. 1?:
sinne asettawat, mennäxens Egyptiin
lumalas meitä kästemä.
:

'

*

2

Olkon hymä eli paha, niin me tahdon,
olla kuuliaiset HERran meidän Jumalamme
änelle, jonga tygö me sinun lähetämme; etta
meille menestyis, kosta me HERran meidän
Jumalamme änelle olemma kuuliaiset.
n. 7: Kymmenen päimän perästä, tapah6.

olemaan siellä, heidän pitä kuoleman miekkaan, nälkään ja ruttoon; ja ei pidä kenengän
jäämän eli pääsemän siitä pahasta kuin minä

annan tulla heidän päällensä.
18. Sillä niin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: niinkuin minun wihani ja julmudeni* on tullut Jerusalemin asnwaisten päälle
dui HERran sana Jeremialle.
8- Silloin kutzui hän Johanan Kareahn po- niin pitä minun wihani myös tuleman teidän
jan, ja kaikki sodanpäämiehet jotka hänen päällenne, jos te menette Egyptiin, että teikansans olit, ja kaiken Kansan sekä pienet et- dän pitä tuleman kirouxexi ihmexi sadatuta svuret.
rexi ja häpiäxi f, ja ei pidä teidän ikänäns enä
tätä paikkaa saaman nähdä:
l. 7: »o.
sano
IsHERra
9. Ia sanoi heille: Näin
raelin Jumala, jonga tt)gö te oletta minumläi?:
iö.
l.
).
's/l
2f:
1.44: «, »2.
00000 2
19. HER,

,

*

Propheta
sana tule teihin te jäänet Ju- 6. Miehet,

42. 43. 44. Luk.
ja waimot ja lapset, niin myös
vasta, ettet te menis Egyptiin: sentähden se Kuningan tyttäret, ja taitti sielut jotta Netäydellisesti tietäkät, että minä tänäpänä to- busarAdan huowinhaldia, Gedalian Ahikamin
pojan, Saphanin pojan tygö oli jättänyt*;
distan teille
20. Sillä te teette pahoin teidän sielullenne, jaProphemn Jeremian, ja Varutin Nerian
l. 41 10.
että te lähetitte minun HERran teidän Juma- pojan.
lanne tygö, ja sanoitte: rukoile HERraa mei7. Ia menit Egyptin maalle; sillä ei he tahdän Jumalalamme meidän edestämme ; ja tonet tuulla HERran ändä: ja tulit Thaphakaikki mitä HERra meidän Jumalan» on
nexeen.
11. 8. Ia HERran
nowa, niin ilmoita meille, ja me tahdomme
tapahdui Jeremialjälken tehdä.
Thaphanexesa,
ja sanoi:
le
21. Sen minä olen tänäpänä teidän tietä
9. Ota kätees suuret kiwet, ja taiwa ne
andanut; mutta et te ole tahtonet kuulla maahan tiilipatziin, jota on Phamon huonen
HERran teidän Jumalanne ändä, eli kaikkia owen kohdalla Thaphanexesa, niin että ludan
mitä hän minun kauttani on teille käskenyt. , miehet
näkemät.
22. Niin teidän pitä nyt täydellisesti tietä10. Ia
heille: »»äin
HERra Zemän, että teidän pitä miekkaan, nälkään ja baoth Israelin Jumala: Katzo, minä lähetän,
ruttoon kuoleman, sinä paikasa kunga te ai- ja annan nouta palweliani NebukadNezarin
moille mennä
Babelin Kuningan', ja asetan hänen istuinäiden kiivein päälle, jotka minä olen
43. luku.
taiwanut; ja hän on panewa
tähän maahan
1. Jeremia sulmitan ylpeildä walhetteliaxi, ja majansa
päälle.
l. 2s: 9.
wiedan muiden kansa Egyptiin n Hän ennus11. Ia hän on tulewa ja lyöpä Egyptin maata Egyptisä että NebukadNezar oli myös tule- ta: jotta
kuolemaan (aiwoitut omat) ne (jouwa Egyptiä kurittamaan.
tumat) kuolemaan: ja jotka fangeuteen, ne
I. Oosta Jeremia oli kaikki HERran heidän fangeuteen: ja jotka miekkaan, ne miekkaan.
">
lumalans sanat kaikelle Kansalle puhul. Is: 2.
Zak. 11: 9.
nut, niinkuin HERra heidän Jumalansa hä12. Ia minä sytytän tulen epäjumalain huonen oli lähettänyt
heille kaikkinamat neisiin Egyptisä; niin että hän poltta ja mie
l.4«:
9.
sanat.
heidän pois: ja hänen pitä puettaman itzensä
2. Sanoi Asana Hasalan
ia Jo- Egyptin maahan, niin kuin paimen puetta
poika, ja kaikki ylpiat miehet
hanan Kareahn puhuit:
itzens hameseensi», ja pitä menemän sieldä matsina walhehtelet, ei kaansa
Jeremialle, ja
rauhasa.
ole lähettänyt siHERra meidän Jumalamme
hänen pitä murstaxi lyömän VethIa
13.
nua, eikä sanonut : ei teidän pitä menemän Semexen
patzat Egyptisä; ja polttaman EgypEayptiin,
siellä.
tin epäjumalain kirkot tulella.
Mutta Baruk Nerian poika, yllyttä sinun mejtä mastan; että me annetaisinKaldea44. luku.
laisten käsiin, lapetta ja wietä Vabeliin. poil. propheta osotta Juvalaiset jumalattomin
4. Näin ei tahtonut JohananKareahn
ja ilmoitta heille korvan rangaiska, ja kaikki sodanpäämiehet, ja kaikki Kan- myös Egyptisä
n. Juvalaiset, erinomattain »vaimot,
sa totella HERran anda, etta he olisit pysynet turen.
wastawat tyhmästi, m, propheta näyttä heidän
ludan maalla.
wastaurensa tyhmyden, ja wakutta heitä ran5. Waan Johanan Kareahn poika jakaik- gaisturesta.
ki sodanpäämiehet otit tygönsä kaikki jäänet
kuin Jeremialle tapahdui,
ludasta, ne jotka kaikista Kansoista sinne paen, 1. ämä on
kaikista Juvalaisista jotkaEgyptin maalludan maalla:
net ja palainnet olit
la
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19. HERran
:

*

sa-

sana

sen

sen

asumaan.

sano

sano

mensa

sen

'

sanomaan

-

...

.

asumaan

'

asumaan

-

sesana
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Jeremia.

44* Luk.

ii. Sentähden sano HERm Zebaoth, Isla asuit; jotka asuit Migdalisa, Thaphanexesa,
raelin Jumala näin: tatzo, minä panen miNophisa Pathroxen maalla ja sanoi
nun kasivoni teitä mastan onnettomudexi'", ja
2. Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jujonpahan,
koko ludan pitä häwitetyxi tuleman.
mala: te oletta nähnet kaiken sen
Am. 9: 4.
päälolen
andanut tulla Jerusalemin
3 Mos. 17:10.
ga minä
jäänet
ja
12.
minä
otan
päälle:
Kaupungein
ludasta jotta öja
kaikkein ludan
le,
Ia
Egyptin
tänäpänä
häwitettynä,
wat
mwoittanet
mennäxens
owat
ne
niin
kasivonsa
katzo,
maalle, asumaan siellä, ja he taitti pitä loettei kmgän niisä asu.
3 Ia st heidän pahudens tähden, jonga he petetmman, Egyptin maalla pitä heidän mieteit mihoittarensa minua, ja menit ja suitzutit kalla kaatuman, ja näljällä hukkuman, setä
ja palmelit muity jumalita; joita ei he, eli te, pienet että suuret: heidän pita kuoleman »niekalla ja näljällä, ja pitä tuleman sadatuxexi,
eikä teidän Isänne tundenet.
ja
teidän
ihmexi, tirouxexi ja häwäistyxexi. l. 42: ,z.
usein
4. Ia minä lähetin warhain
palweliani
Prophetat,
kaikki
minun
tygönne
13. Minä tahdon myös rangaista Egyptin
jakastin teille sanoa: alkät tehkö ftnkaltaisia Maan asuwaisia miekalla, näljällä jarutolla,
ikänäns kuin minä tein Jerusalemille.
kauhistuxia joita minä wihan.
ei
eikä
Mutta
totellet',
kallistanetkor14. Niin ettei ludan jääneistä tetän pidä
he
5.
wians käändämään itziäns pahudestansa, ja pääsemän eitä jäämän, jotta kuitengin sitä
»varten tänne Egyptin maalle asumaan tullut
1.35: '4»
suitzuttamaan muille jumalille.
6. Sentähden syttyi myös minun wihani ja owat, että he taas ludan maalle palajaisit,
julmudeni ja paloi ludan Kaupunaein pääl- johonga he mielellens jällens asumaan tulisit:
lä, ja Jerusalemin kamin päällä; nlin että he mutta ei heidän pidä sinne palajaman, paitzi
owat kukistetuxi ja autiaxi tullet, niinkuin se niitä jotta tääldä pakenemat.
11. is. Niin kaikki ne miehet mastaisit leretänäpänä löytän.
jotka kyllä tiesit että heidän emändäns
miam,
Nyt
Zebaoth,
niin sano HERra Jumala
7.
jumalille
muille
olit suitzuttanet; niin myös
te
teette
tämän
suuren
Jumala: mixi
Israelin
pahan mastan teidän omaa hengenne? että tei- kaikki waimot, joita siellä suuri joukko oli, ja
dän seasanne pitä häwitettämän sekä mies että kaikki Kansa, jotta Egyptin maalla Pathrowaimo, sekä lapset että imewäifet Juvasta; xes asuit, ja sanoit:
,

:

,

*

,

'?-

,

ja ei pidä yhtä teistä jäämän.
16. Sen sanaujalten, jongas meilleHGr8. Että te niin »vihoitatte minun teidän kät- ran nimeen sänor, en me mhdo sinua suintenne töillä, ja suitzutatte muille jumalille E- Zan kuulla.
les. 42: 20. I. s3: 1.
Hyptin maalla, johon te oletta mennet
17 XVaan me tahdomme kaiken tehdä
maan ; että teidän pitä hämitetyri ja kirourexi kaiken
perän, joka meidän luus-

asu-

,

sa häwäistyxexi, kaikkein pakanain seascl maan
päällä tuleman.

sen sanan

ia tahdomme taiwan drötingille
ja
suitzutta, hänelle juomauhria uhrata: niinte
teidän
Olettako
unhottanet
kuin
me ja meidän Isämme, meidän KuninIsäinne
9.
onnettomuden, ludan Kuningasten onnetto- gan, ja Päämiehemme tehnet owat, ludan
muden heidän emälldäins onnettomuden, niin Kaupungeisa ja Jerusalemin kaluilla. Silloin
myös teidän oman onnettomudenne, ja teidän meillä myös oli leipää kyllä, ja me olimma
emändäin, onnettomuden, joka teille on tapah- autuat, ja en me nähnet onnettomutta.
tunut ludan maalla ja Jerusalemin kaluilla?
18. Mutta sittekuin me lakkaisimme suitzutia. Kuitengin ei he mielä ole tähän päimään' Mmasta taiwan drötingille, ja juomauhria
asti itziäns nöyryttänet, ja ei myös mitan pel- l)änells uhmmasta, niin me taitti töyhäxi tukä. Ia ei waella minun Laisani jasäädyisäni, limme ; ja olemme miekan ja näljän kautta
jotka minä teidän eteenne, ja teidän Isäinne hukkunet.
tamme ta?,

,

eteen pannut olen.

19- Ia wnikta
Öo oo o 3

me taiwan Msletetille suitzu
tai

Propheta
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taisimme, ja juomauhria uhraisimme, niin en
me sitä tee ilman meidän miestemme tahdota',
kosta me hänelle leipiä leiwomme, ja juomanuhria uhramme. s *4 Mos. 30: 7. -xler. 7: »8.
m. 20. Silloin Jeremia sanoi taitelle Kansalle, sekä miehille että mainioille, ja kaikelle
Kansalle joka händä niin mastannut oli, sanoden

:

Sepä se on että HERm on muistanut
tuin te ludan Kaupungeisa
suitzuttamisen,
sen
21.

ja Jerusalemin kaluilla tehnet oletta, ynnä teidän Isainne, Kuningastenne, päämiestenne,
ja kaiten maakunnan Kansan kania, ja pani

sen sydämeensä.
etrei hän woinut teidän pahaa me-

.

22.

Niin

noanne sillen kärsiä, ja niitä kauhistuxia, joita te teitte: joista myös teidän maanne on autian, ihmexi ja kirouxen tullut, niin ettei kengän siinä asu, kuin tänäpänä nähtäwä on.
23. Että te suitzutitte, jaHERma wastan syn-

44- 45- Luk.

niin että jokainen kuin ludasta Egyptin «Malla on, pitä miekalla ja näljällä HNkklMnan, siihenasti että he lopetetun tulemak '<. 3" ,8.
28. Mutta jotka miekan wälttäwät, niiden

pitä kuitengin Egyptin maalda ludan maahan
wähäsä joukosa palajaman'. Ia niin puä
kaikki jäänet ludasta, jotkaEgyptin maahan
mennet olit, ymmärtämän, kumasumaan
manga sanat todexi joutuivat, minun eli heidän.
1 Mos 34: 3«.
les. 4'! 14.
tämä
olkon teille merkixi, sano HER2Z.Ia
ra: että minä teitä tasa paikasa rangaista tahdon, tietäxenne minun sanani tuleman todexi,
teille onnettomuden.
'

Näin sano HERra: Katzo, minä tah-

30.

don hyljätä Pharaon Hophran Egyptin Kuningan, hänen mihollistensa käsiin, ja niiden
käsiin, jotka hänen hengeensä mäiiymät; niinkuin minä Zedekiangin ludan Kuningan hyljäisin NebukadNezarin Vabelin Kuningan
ja
te
et
ändä,
joka hänen
et
totellet
teitte,
diä
mihollisens käteen, ja
HERran todis- hänen
sääoyisänsä
hengeensä
myös
'2
LaisanS,
wäijyi.
Aika
K.
hänen
te
ia
36: 13,,«».
myös
tämä
»vaeldanet;
sentähden
tuxisansa
45- lukU.
onnettomus teille tapahtu, niinkuin tänäpänä
Jeremia waroitta ja lohdutta Barukia hänen
nähtäwä on.
murhe sansa.
24. Ia Jeremia sanoi kaikelle Kansalle, ja
on se sana, kvin Propheta Jeremia
sanaa,
kaikille"waimoille: kuultat HERran
puhui
Egyptin
oletta.
Barukille Nerian pojalle: kosta hän
maasa
jotka
taitti
ludasta
närnät
puhu
sanat kirjoitti kirjaan' Jeremian
Zebaoth Israelin
HERm
25. Näin
neljändenä
lojakimin losian pojan luja
ta,
te
teidän
»vaimonne
oletJumala sanoden: puhunet, ja teidän
Kuningan
ja sanoi:
muonna,
dan
käsillänta teidän suullanne
l.
36:
3-.
lupau4,
ee
meidän
mim
sanoitta:
täyttänet,
ne
2.
jonga
me
Näin
Zebaoth,
pitä,
HERra
Israelin
me
kaiketi
Mhdomma
xemma
taiwan Drötingille luwannet olemma, että Jumala, sinusta Baruk:
suitzumisimme, ja juo3. Sinä sanot: moi nyt minua ! kuinga on
me hänelle pyhää
lupauteidän
HERra maimaa minun kirnulleni lisännyt: mimauhria uhraisimme: Te oletta
nä huokan minuni mäsyxiin ja en löydä lepoa.
lupauxenne
työlxenne kyllä pitänet, ja teidän
HERra:
4. Sanos hänelle näin: Näin
lä täyttänet.
Katzo,
sanaa,
mitä minä rakensin,
minä kukistan,
kaik26. Niin kuultat siis HERran
ki ludasta, jotka Egyptin maalla asutte: Ka- ja mitä mina istutin, sen mina hämitän, niin
nimeni kaut- myös koko tämän maan.
tzo, minä wannon minun
pidä silettei
minun
nimeni
5. Ia sinä etzit itzelles suuria kappalita. Hlä
ta, sanoHEßra:
pyydä, sillä katzo, minä tahdon anda
Egypniitä
koko
ludasta,
jongun
len
ihmisen suusta
jota
tulla
onnettomuden
kaikelle lihalle,
niin
nimitettämän,
maasa
sanois:
tin
HER:
ra
mutta
sinun
minä tahdon sinulle
elä.
sielus
tuin
rotta
HERra HERm
27. Katzo, minä tahdon walwoa heitä niinkuin saalin anda*jokapaikasa, kuhungas
l.
l. ,«:
l. 39: >8.
?.
»vastan, heidän pahaxens ja en hywäxensä; »vaellat.
'

sen

,

suus-

*

sano

~

sawua

,

sen

sano

suuren

sano

'

'

«:

46. Luku.

Jeremia,
Phratin wirmn tykönä.
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46. Luk.

les. 34: s, s,«.
ylös
Mene
Gileadiin/ ja tuo woidetta
neitzy,
Egyptin
tytär: mutta on turha,
1. Ennuftetan pharao Nekolle ja hänen sotasinä
joukollensa kostoa. 11. Roko Egyptille wi»zaus« ettäs paljo parannusta etzit, et sinä kuitengan
t«, NebukadNezarilda. m. lohdutetan oikei- tule terwexi.
l. Si:«.
l.8:».
ta Israelitaita.
12. Sinun häpys on tullut tiettäwäri pakaon HERran sana, jota tapahtui nain seasi», sinun walitustas on maa tännäns:
Lääniä
Prophetalle Jeremialle, pakanoita
Sillä toinen Sangan taatu toisen päälle, ja

46. tuku.

'

11.

mas-

tan.

2. Egyptiä mastan', Phamon Nekon Egyptin Kuningan joukkoa mastan, jota
tykönä Karkemixesä; jonga
Prachin wirmnBabelin
Kuningas löi, neljänNebutadNezar
denä lojatimin losian pojan ludan Kuningan wuonna.
les. »9: 1. Hes. 29:». l. 30: 4.
3. Walmistakat kilpi ja keihäs, ja lähtetät
*

sotaan.

se

<

molemmat matamat yhdesä ylösalaisin.
li. iz. Tämä on HERran sana, tuin hän
puhui Prophetalle Jeremialle, kosta NebukadNezar Babelin Kuningas läxi matkaan lyömään Egyptin maata:
14. Ilmoittakat se Egyptisä, ja kuulutta-

tat Migdalisa, andakat tuulla Nophisi» ja
Thatpanexesi», ja sanotat: Seiso, malmista
sinus, sillä miekan pitä syömän kaikki mitä sinun ymbärilläs on.

4. Waljastatat hewoiftt, ja andakat rahastajat astua hewoisten selkään: pangat mutala15. Kuinga on, että sinun mäkemäs kaaja
putetat
keihät,
päähänne,
tit
teroittatat
tumat maahan, ja ei taida pysyä ftisoalla? sil-

se

lä HERm on niin lytännyt heidän ylösalaisin.
16. Hän tete että monda heistä kaatumat,
«yäisexi ja takaperin ajetuxi, ja heidän Sanga- että yxi toisen kansi» maka maasi» ylösalaisin:
rinsi» lyödyxi: he pakenemat, niin ettei he taho Niin he sanoit: Dlos, käykäm meidän Kantakansa, hämmästys on jota tahlvolda, sano samme tygö meidän Isämme maahan jällens,
mutahame ylönne.
5. Mutta kuinga minä näen

HERra.
Nopsa

heidän epäle-

ei taida paeta eitä mätemä pääspohjaa
päin Phmthin wirmn tykönä owat
tä:
he kaatunet ja maahan lyödyt.
7. Kusa on nyt joka tänne mene ylös niinkuin »virta? ja hänen aldons nostamat itzensä
niinkuin mirmt?
8. Egypti mene ylös niinkuin mirM, ja hänen aldons nostamat itzens niinkuin mirrat, ja
Minä tahdon-mennä ylös, ja peittä
maan, ja hämittä Kaupungin, ynnä niiden
kansa jotta siinä asumat.
9. Istutat hewoisten päälle, samokat leten
»vaunuilla, andakat Sangarit mennä ulos,
Elhiopialaiset ja Lybiasta tilmen kandajat, ja
ambujat Lydiasta.
io. Sillä tämä on HERran, HERmn Zebaothin päiwä, kostopäilvä, että hän tostais
mihollisiansa: miekan pitä syömän ja heidän
werestans täyteen tuleman, ja juopuman";
sillä heidän pitä tuleman HERralle, HERmaalla,.
ralle Zebaothilte teuras
6.

se

sano:

murhajan miekan edestä.
17.

Sitä siellä huuttakon:

Pharao Egyptin
ej hän ole pi-

nostanut:
tänyt määrättyä aitaansa:

Kuningas on metelin

sano se

Ku18. Niin totta tuin minä elän,
ningas, jonga nimi on HERra Zebaoth, hänen pita tuleman niin (torkiana) tuin Thabori
on »vuorten seasa, ja niinkuinKarmeli' on me-

ren tykönä.
1 Kun. ,8: 1?.
matkustaman,
sinä tytär, aLaita
itzes
19.
sumainen Egyptisä; sillä Nophin pitä autian
tuleman ja poltettaman, niin ettei tenengän
pidä siellä asuman.
20. Egypti on juuri kaunis »vasikka; mutta
teurastaja tule kaiketi pohjaisesta.
2'. Ia hänen päimämiehensä, jotka siinä asuwat, owat myös kuin syötetyt wasikat; mutta heidän pitä kummingin palajaman, taitti
tuleman tarkurixi, ja ei taitaman pysyä: sillä
heidän onnettomudensa päiwä pitä heidän päällens tuleman, heidän mngaistuxens aita.
22. He tulewat hawisten tuintuin kärmet, ja
tule*

Propheta
46. 47. 48. Luk.
tulewat sotajoukon woimalla, ja tulewat tir- wa mirta, niin että se ylitze käy maan, ja miweillä hänen päällens, niinkuin puiden hat- tä sen päällä on, ja Kaupungit niiden kansa
kajat.
kuin niisä asumat': ja ihmisten pitä huutapitä
man, jakaikkein maan asumaisten »valittaman.
metzänhänen
Heidän
häwittämän
23.
sä, sano HERm: ettei pidä »voitaman lukea;
l.2«: 1.
'les. 8:7.
sillä heitä on enä tuin heinäsirkkoja, joita ei 3. Humun tähden heidän mäkemistä hemoi-
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kengän lukea taida.
24. Egyptin tytär häpe;

sillä hän on pohja-

laisen Kansan käsiin annettu.

HENra Zebaoth, Israelin Jumala sahojan', ja Pharaon ja Egyptin, heidän jumalains ja Kuningastensa kansi», ja Phamon
25.

no: katzo, minä mhdon rangaista Noon hol-

kaikkein niiden kansa, jotka häneen itzens luot-

tamat.
*Nah. 3: 8.
26. Niin että. minä annan heidän niiden käsiin, jotka heidän hengeensä mäjymät, ja Ne,
bukadNezarin Babelin Kuningan käsiin, ja

ja sitte pitä (siihänen palmelioittensa käsiin;muinengin,
nä) asuttaman, niinkuin
sano
HERra.
iii. 27. Mutta sinä minun palweliani Jakob, älä mitan pelkä, ja sinä Israel älä mi-

sistansa, jotka siellä juoxemat, ja heidän maununs töminän tähden, ja heidän ratastens kopinan tähden; niin ettei Isäin pidä ymbärillens katzoman lastensa perään ; niin epMyxisH
pitä heidän oleman.
4. Sen päimän tähden, joka tule kukista,
maan kaikki Philisterit, ja hämittämään Tyriä ja Zidonita*, ynnä kaikkein muiden heidän
auttajainsa kansa ; sillä HERra on kukistama
Philisterejä, jäänyttä Kaphtorin luodosa. k
les. 13: 1.
Jer. 25:
Hes. ,6:
f 5 Mos. i: ,3. Am. 9: 7.
5- Gazan pitä paliaspääxi joutuman, ja Astalon ynnä jaänyitten kansa heidän laxoisans
häwitettämän: kuinga kauman sinä itziäs re"

«.

~

pelet?

11. 6. Kuinga kauwan O sinä HERran
tan epäile': Sillä katzo, minä autan sinun miekka, et tahdo lakata? mene jo tuppees,
kaukaa, ja sinun siemenes fangiudensi» maasta, lewä ja ole alallaS.
niin että Jakobin pitä tuleman jällens, ja ole7. Mutta kuinga sinä taidat lakata, että

man rauhasi» ja lewosa, ja ei pidä kenengän
les. 4»: 1;, 14.
händä peljättamän.
l. 44:1,».
Jer. 30: io.
1.43: s.
pelkä,
sinä Jakob
28. Sentähden älä mitan
lllinun palweliani, sano HERm, sillä minä
olen sinun tykönäs; sillä minä lopetan taitti
pakanat, tuhunga minä olen sinun ajanut:
Mutta en minä sinua lopeta, waan tahdon
kuritta sinua tohtudeUa,ja en sinua peräti rangaisemata pidä.
l. 30 n.
*

*

-

HERra

on andanut sinulle kästyn Astalonia
wastan, ja asettanut sinun meren satamita

mastan.

48. luku.

Uhatan Moabin maalle surkiata häwitystä
woimaansa ustaldamisen, epajumaludensa ar«
i.

mottomudensa

,

ja ylpeydensa tähden, v. Rirjoi-

se surkiu» wertauxilla.
HERra Zebaoth,
«Moabia wastan' sanonäin:
woi

tetan
1.

«"»-

Israelin Jumala

Nebota!

Sillä se on kukistettu, ja on surkiana, Kirja1. propheta ennusta philistereille, erittäinLy» thaim on woitettu: linna on surkialla muodolrille ja Sidontlle häwitystä. v. Surkuttele hei- la, ja on kukistettu.
'les. ,6:,. Hes 2,:,.
tä ja toiwotta liewitystä.

47»

tuktt.

on HERran sana, joka tapahdui
Prophetalle Jeremialle, Philisterejä wastan ennenkuin Pharao löi Gazan, f
"Hes. »5: »5.
-Z-Am 1: «.
2. Näin sano HERra: Katzo, medet pitä
nouseman pohjaisesta, josta pitä mleman tul-

2. Moabin kerstaminen on pois, joka hänellä oli Hesbonista, Sillä jotain pahaa hänelle aiwoitan': (nimittäin) Tulkat, me tahdomme hämittä hänm peräti, ettei hän ena pidäKansa oleman: ja sinun Madmen pitä myös
oleman hämitetyn, miekan pitä sinun peräsäs
tuleman,
Am.,:^
les.»,: z
3- Ho*

48. Lnf.
z. Horonaimisi» kuulu ani,
suuresta malicuxesta.
lyöty

Jeremia.
hämityxesta ja

Moab on
maahan: hänen nuoret
lapsensa kuulumat huutaman.
myöden ylös
5. Sillä he käymät itkein tietä
hämityshuuto
ja
kuullan
mihollisten
puhithiin,
alaS
Horonaimista.
tietä mnöden
6. (Nimittäin) riendäkät teitänne pois, ja
pelasmkat teidän hengenne: Mutta teidän pitä
oleman niinkuin tanenva korwesa. l. 17 -6.
7. Että sinä luotit itzes sinun mtenuxees *,
ja sinun tawaroihis, pitä sinun myös tuleman
»voitetun: ja Kamoxen pitä ulos menemän
fangittuna ynnä Pappeins ja Ruhtinaistensi»
1.49: 16.
kansa.
häwittäjän
pita tuleman kaikkiin
8. Sillä
4.
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16. Sillä Moabin onnettomus on pian tulema; ja hänen kowa onnens on kyllä itzens

kiiruhtama.

siis händä taitti te jotta
hänen nimensä
sanotat: Kuinga on se wahwa

17. Surkuteltat

hänen ymbärilläns
tunnette; ja

se

asutte, ja

witza, ja jalo sauwa niin taitettu rikki?
18. Astu alas' jaloudesta, ja istu kuiwalle,
sinä tytär, jota Dibonis asut: Sillä Moabin
häwittäjän pitä tuleman ylös sinun tygös, ja
turmeleman sinun linnas.
les. 47: 1.
19. Seiso tiellä ja tatzele sinä Aroerin asuwainen: kysy niildä jotka pakenit ja pääsit, ja
Mitä on tapahtunut?
sano:
2Q. Moab on häpiään joutunut, sillä
hän
on turmeldu, malittatat ja huutatat: ilmoitKaupungeihin, niin ettei yhtän Kaupungita tatat se Arnonisa, että Moab on turmeldu.
21. Rangaistus on tullut tasaiselle kedolle,
pidä pääsemän: siellä pitä sekä laxot turmeldaman, ja tasaiset kedot häwitettämän ; Sil- Holoniin, lahzaan, Mephaathiin.
22. Diboniin, Neboon, BethDiblathaimiin,
lä HERm on sen sanonut.
piKirjathaimiin, BethGamuliin, Bethsulkia;
Moabille
sillächänen
Andakat
23.
9.
ja
Kaupungins
aumeoniin,
tä leten menemän, hänen
tiaxi tuleman, niin ettei yhdengän pidä niisä
24. Keriothiin, Bozraan, ja kaikkiin Moabin
maan Kaupungeihin, joko he kaukana eli
asuman.
«ke
joka
olkon
io.
HERran läsnä owat.
ja
kirottu
miekkans
joka
2;. Moabin sarwi on lyöty pois, ja hänen
olkon
laiskasti:
werta
on laitettu; sano HERra.
lakata
»vuodattamasta.
täsiwartensi»
anda
26. luowutMtat händä*, sillä hän on ko11. Moab on nuorudestans ollut surutöin,
ja on rahkansa päällä alallans ollut, ja ei ole rottanut itzens HERraa wastan; että hän okostan wuodatetuxi tullut yhdestä astiasta niin
itzens täändelis, ja myös piikaxi
mennyt
fangiuteen:
Sen- tulis.
toiseen, eikä iostus
"les. 63:6. let2s: 27
tähden on hänellä hänen makuns tallella, ja 27. Sillä Israel on ollut sinun hämäistyxes,
niinkuin hän olis löytty wamsten seasta: Ia
hänen hajuns ei ole muuttanut itziänsä.
aika
että sinä senkaltaisia handä wastan olet puhutule,
sano
12. Sentähden tatzo, se
että
minä
»vieraita
nut, pitä sinä »vietämän myös pois.
HERm,
lähetän hänelle
jotka hänen pitä laskeman, ja tekemän hänen
28. Te Moabin asuwaiset, jättäkät Kauja
pungit,
ja asukat wuoren kukkuloilla, ja tehtyhjäxi,
rikkoman
leilinsä.
hänen
astiansa
pitä
tuletät
niinkuin
tyhtyinen, jota pesäns tete luoMoabin
tähden
13. Ia
Kamoxen
man häpiään; niinkuin Israelin huone on lan reunoille.
BethElin tähden* häpiään tullut, joihinga 29. Me olemma kuullet Moabin ylpeyden,
1 Kun. 12: 29.
että hän on juuri ylpiä: hänen korkeudensa,
he itzens luotit.
14. Kuinga te rohkette sanoa: Me olemma röytteydens, öyttämisensä ja sydämens ylösSangarit ja miehulliset sotamiehet?
paisumisen.
Ies. 16:6.
1;. Waitta Moab pitä häwitetyxi tuleman,
30. Minä kyllä tunnen sanoHEßra, hänen
ja hänen Kaupungins poljettaman, ja hänen wihansa, ja ei hänellä ole woimaa: hän tersparhat nuoret miehensä käymän alas Mpetta; ka, eitä niin taida tehdä.
sano Kuningas, jonga nimi on HERm Ze- 11. 31. Sentähden minä malimn Moabin
Ppppp
baoth.
täh'

'

xennuxesans

*
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tähden

Provheta
,

ja huudan koko

Moabin tähden Kir:

hereren miehiä pitä murhehdittaman.
32. Minä itken sinua ylilaeserin itkun, sinä
Sibman miinapuu sinun oxas owat kulkenet
meren ylitzen, ja tullet Jasserin mereen saakka:
hävtttäjä on hyökännyt sinun eloos ja miinan

48. 49- Luk.
luola ja paula tule sinun pääl-

43.

les, sinä Moabin asuwamen; sanoHEßra.

44. Jota pääse pelwosta, sen pitä putoman luolaan, ja jota luolasta pääse, se pitä
paulalla saataman': Silloin minä tahdon anda Moabin päälle tulla hänen mngaistuxens
wuoden sano HERra.
hakemisees.
les. 16: 9.
les. 24: ,7, ,z.
Am. s: 19.
33. 110 ja riemu on paennut kedolda, ja
Moabin maalda, ja ei pidä ensingän miuma
45. Jotta taposta pakenewat, pitä ehiman
polkian
turmaa
puserrettaman.
ei
enä siellä
Miinan
Hesbonisa: Mutta tulen pitä käymän
pidä enä laulaman ilomirttänsä : ilolvirsi ei pi- Hesbonijm ja liekin Sihonista, jota Moabin
paikat ja sotimaisenKansan nielemän pitä.
dä enä ilomirsi oleman.
les. 16: 10.
haman
Eleatähden
46. Woi sinua Moab! Kamoxen Kansa on
34. Hesbonin huudon
leen, joka kuulu lazan Zoarista, kolmewuo- kadotettu: sillä sinun poikas ja tyttäres omat
:

'

,

tisesta lehmästä, Horonaimiin asti Sillä Nim:

rimin medet pitä myös kuiwuman.

otetut ja wiedyt fangixi.
47. Mutta »viimeisinä

aikoina tahdon minä
taata Moabin fangiuden, sanoHEßra. Olles. ,5: 4» 5, 6.
35. Ia minä teen Moabisa lopun, sano kon se niin sanottu nyt Moabin rangaistuxesta.
HERra, ettei heidän enä pidä uhraman kuk49» tuktt.
kuloilla, ja suitzuttaman jumalillensa.
sydämeni
pauha
minun
MoaEnnustus l Ammonilaisia wastan. li. Edo36. Sentähden
bia mastan niinkuin huilu, ja Kirherexen mies- mealaisia wastan. in. Damastua ja Syriala»
ten päälle pauha minun sydämeni niinkuin hui- sia wastan. iv. 2lrabialaisia ja
wastan.
lu: he omat paljon alkanet, sentähden pitä v. Elamia, s. o persialaisia wastan.
I. Hlmmonin lapsia mastan *, sano HERra
heidän hukkuman.
pitä
paljaxi
näin: Eikö Ismelillä lapsia ole? eli eikö
päät
tuleman
Sillä
kaikki
37.
ja kaikki parta ajelluxi: kaikki kädet pitä ole- hänellä perillistä ole? Mixi siis Maltoni omista
man rewityt, ja jokaitzen pitä itzens puettaman Gadin maan, ja hänen Kansans asu hänen
47:5. Hes. 7:16,18. Kaupungeisansi» ?
Hcs.«: 28.
l. 2s: 2.
säkkiin. les. 3:17. Icr.
Am. 1: 13.
päällä
ja kaluilla joka
38. Kaikkein kaltoin
2. Sentähden tatzo, aita tule, sanoHEßpaikas Moabisa pitä itkettämän; sillä minä
kelpamattoettä minä annan tuulla sotarietunan Amra,
olen särkenyt Moabin, niinkuin
monin
lasten Rabbathin ylitzen, että sen pitä
man astian, sano HERra.
? kuinga han yhdesä
turmeldu
Kuinga
toosa autiana oleman, ja tylinens tuhän on
39.
ripusta
päänsä
häpe?
poltettaman:
ja
kuinga
lella
Mutta Israelin pitä omiswalitta,
hän
ja Moab on tullut nauruxi, ja pelmoxi kaikille taman heidän, joilda he omat omistetut ollel,
"

*

ymbärins asuwaisille.
40.

Sillä näin

sano
HERra: Katzo, han
ojenda siipensä
Kotka,

lendä pois niinkuin
ia
Moabin ylitzen.
41. Kirjath on maitettu, ja wahwat Kaupungit omat saadut; ja Moabin Sangaritten
sydän pitä oleman silloin niinkuin synnyttämäi-

sano HERm.

3. Walita O Hesbon, sillä Ai on kutistettu: huutatat te Rabban kylät, ja puketat itzen-

ne sättein, itketät, ja juossat ymbärins muureja: Sillä Malkom wiedän fangina pois, Pappeinsa ja Ruhtinastens kansi».
4. Mitä sinä röyttäilet sinun laxoisms? sil.
sydän.
nun laxos owat upotetut, sinä tottelematoin
49:22.
sen maimon
jota luotat itzes sinun mwaroihis, (ja
tytär,
tuleman,
pitä
turmellun
42. Sillä Moabin
piin ettei hänen enä Kansana oleman pidä et- sanot sydämesäs) kuta tohti tulla minun tytä hän on itzens korottanut HERraa wastan. göni?
:

:

5-, Ka-)
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49- Luk.
ja tvallitzet tortiat »vuoret': Jos sinä
s. Katzo, minä annan tulla pelwon sinun oisa, pesäs
niin korkiaxi tuin Kotka, niin miHERra,
Zebaolh,
tekisit
päälles, sano
HERra
ymdärilläs;
jotta
kuitengin
nä
niistä
sieldä sinun kutistan alas, sano
asuwat sinun
kaikista
jokainen
pitä
pois
te
l.48: 7.
Obad v. 3.
että
asettaman
HERra.
niin
loisens
tyköä, ja ei pidä tenengän tarturcila kokoman.
17. Juuri niin pitä Edomi autiaxi tuleman;
6. Mutta sitte minä käännän Ammonin las- ja' taittein jotta siitä täywät ohitzen pitä ihmettelemän, ja wiheldämän kaikkia hänen «aiten fangiuden, sano HERm.
mojansa.
ii. 7. Edomia wastan*, sano HERm Zeenä ole Themanisa?
18. NiintuinSodoma ja Gomorra* heidän
baoth näin: eikö tietoa
ole
lähityläinsä
joko
enä
taitamilla?
kansi» kukistetut owat, sanoHEßheidän
Eikö neuwoa
,2.
kengän siellä asu, eitä joku ihloppui?
Am.
1:
niin
ettei
ra,
Hes. 2s:
tietonsa
ja
1 Mos. 19: 24.
palaitkat
tättetät
teitänne
minen
olla
Mida.
Paetkat,
siellä
8.
sywälle teDedanin asuwaiset: Sillä minä anJer. s«: 4».
nan Esaulle tulla onnettomuden, hänen etzi19. Katzo, hän tule ylös niinkuin Jalopeura ylpestä Jordanista wahwoja majoja »vastons aian.
pitä
päältuleman sinun
tan sillä minä tahdon anda hänen nopiasti
9. Miinan hatiat
jättämän
pidä
joiden
ei
mitan sinulle
les,
hei- sieldä juosta, ja tukck tietä sen nuorukaisen,
pitä
markat
peräänsä;
yöllä
ja
tuleman si- jonga minä »varustan heitä wastan? Sillä kuka
dän
pitä
kyllä
tuta tahto minun eteepäälles,
nun
heidän
»varastaman. on minun kaldaiseni?
Obad. v. 5.
ni panna ajan f ? Ia tuta paimen woi olla
10. Sillä minä olen paljastanut Esaun, ja minua wastan ?
l.
l. s°: 44.
s.
ilmoittanut hänen salaisen paikkansa, niin et-Z-Job. i, 2.
20. Kuultat siis HERran neuwoa kuin hän
tei hän taida itziäns kätke: hänen siemenens,
Edomista, ja hänen ajatuxiansi» tuin hän
hänen »veljensä ja hänen kylänsä miehet, oivat piti
ajatteli Themanin asuwaisista mitämax että
häwitetyt, niin ettei yhtän enä ole.
11. Kuitengin niiden kuin jäämät ormoistas, karjalapset pitä riepoittaman heitä, ja kutistatahdon minä suoda elä; ja sinun lesteis pitä man heidän asumasiansa.
minuun luottaman.
21. Niin että maan pitä »vapiseman heidän
12. Sillä niin sanoHEßra: Katzo, jotta langemisesans, ja heidän parkunsa ja huutonei ole syypäät juomaan talkkia, niiden pitä to- sa pitä tuulttaman punaises meresä.
tisesti juoman, ja sinun pidäis rangaisemata
22. Katzo, hän lendä ylös niinkuin kotka,
pääsemän*? Ei sinun pidä rangaisemata pää- ja pitä hajottaman siipensä Vozran ylitzen: silloin pitä Edomin Sangaritten sydän oleman
semän, maan sinun pitä kaiketi juoman.
niinkuin synnyttäwäisen »vaimon sydän
*1.25:29.
iPet. 4: 17.
l. 48: 4».
13. Sillä minä olen wannonut itze kauttani,
iii. 23. Damasiua mastan*: Hemathisa ja
sanoHEßra, ettäßozran pitä tuleman ihmexi, häwäistyxexi, häwityxexi ja tirouxexi; ja Arpadisi» on surtia meno, he epculemät, sillä
taitti hänen Kaupunginsa ijankaikkisexi autiaxi. he tuulemat pahoja simomita: asuwaiset me14. Minä olen kuullut sanoman HERmlda, ren tykönä owat hämmästyxisä, niin ettei heilettä sanansaattaja on lähetetty pakanoille: lä ole lepoa.
les. 17: 1.
ja
epäile
pakene: hän »vapise
Kootkat teitänne ja tulkat tänne händä was24. Damastu
ja on ahdistuxesa ja tiwusa, niinkuin synnyttätan, ia so tikat.
Obad. v. i.
is. Sillä tatzo, minä olen sinun alendanut wäinen.
'

*

«.

*

*

:

*

»:

:

:

*

'

'

seasa,

25. Kuinga? Eikö se kuuluisa Kaupungi ole
hyljätty, minun ilokaupungini?
16. Sinun ylpeydes ja sinun sydämes koreus
26. Sentähden pitä hänen nuorutaisens lan«n smun pettänyt, että sinä asut wuortm ra- geman hänen kaduillansa, ja kaikki hänen soPpppp 2
tämä-

pakanain

ihmisten

seasa.

ja tehnyt

sinun ylöntatzotuxi
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tawäkensä tapettaman
HERra Zebaoth.

49. 52. Luk.
Provheta
siihen aikaan, sano muden tulla heidän päällens, minun julmanwi-

hani, sano HERra ja lähetän miekan heidän
päällensä siihenasti että minä heidän lopetan.
38. Minun istuimeni panen minä Elämiin ;
ja hämitän siellä sekä Kuningan että Ruhtinat,
:

27. Ia minä sytytän tulen Damaffun muurein päälle; niin että pitä polttamanßenhadadin huonet.
iv. 28. Kedaria wastan ja Hazorin maldakundia wastan, jotka NebukadNezar Babelin
Kuningas löi: näin sanoHEßra: ylös, mengät ylös Kedariin, jakukistakat idän lapset.
29. Heidän majans ja laumansa pitä heildä
otettaman pois: heidän teldansa ja kaikki heidän kappalensa, ja heidän Kamelinsa pitä heidän ottaman myötänsä: ja pitä julmasti huuttaman heidän tähtens ymbäristöldä.
30. Paetkat, joutukat kiirusti, mengät sy-

se

,

sano HERra.

Mutta »viimeisellä ajalla käännän minä
Elämin fangiuden, sano HERra.
39.

50.

Tukn.

Ennustetan Babelille häwitysta ja Judalailähtesille pelastusta Babelista. n
mään Babelista; sillä se piti rangaistaman ilkeydensä tähden, i». Rirjoitetan sen rangaistuxen
i

,

muoto ja toimittaja-

wään asunlaan te Hazorin asuwaiset, sano i.«>ämät owat ne sanat jotta HERm on
PropheMn Jeremian kautta puhunut,
HERra: Sillä NebuköSNezar Vabelin Kuningas on teistä neuwoa pitänyt, ja ajattele Babelin
jaKaldealaisten maata wastan.
l. ,4: 4.
ja aikoi jotain teitä wastan.
les. l 3: I.
pakanain
seasa,
ja tiettäwäxi
mengät
ylös
jo2.
<Ylös,
31.
Kansaa wastan
lulistatat
ka lewofa on, ja asu suruttomasti, sano HER- tehtät. Nostatat lippu ylös, kuuluttatat ja
ra: ei heillä ole ome eikä telke, ja he asumat älkät sitä salatb>, ja sanokat, Babel on woiyxinäns.
tettu, Bel on häpiään joutunut, Merodak on
ryöstettämän,
rikottu, hänen epäjumalans owat häpiään tul32. Heidän Kamelinsa pitä
ja heidän karjansa paljous otettaman pois, ja let, ja hänen jumala»»s owat murstaxi lyödyt.
minä hajotan heidän joka tuuleen, jotka nurki3. Sillä pohjaisesta pitä nouseman Kansa
wastan, jonga pitä heidän maansa häsa asumat; ja joka tahmolda annan minä hei- heitä
dän onnettomudensa tulla heidän päällens, sa- wittämän, niin emi kenengän pidä siinä asuno HERra.
man ; waan sekä ihmiset että eläimet sieldä pal. 9: 10.
pitä
tuleman
33- Ia Hazorin
lohikärmetten keneman.
asumasiaxi ja ijankaikkisexi autiaxi ; niin ettei 4. Niinä päiwinä ja siihen aikaan, sano
kenengän pidä siellä asuman, ja ei yhdengän
Pitä Israelin lasten Indan lasten
ihmisen siellä oleman.
kansa Mleman, ja pitä jouduttasti käymän ja
v. 34. Tämä on HERran sana, joka ta- itkemän, jaetzimän HERraa heidän lumapahdui Jeremialle Prophetalle, Elamia mas- latansa.
tan'; Zedekian ludan Kuningan waldakun5. Heidän pitä kysymän tietä Zioniin, ja
ja
alusa,
nan
l. 25: 25.
sanoi
käändämän itzens sinne: Tulkat, ja me tahsano
HERra Zebaoth: Katzo, mi- domme pysyä HERrasi» ijankaittisella liitolla,
35. Näin
nä taitan Elämin jouhen, heidän ylimmäisen jota ei ikänäns pidä unhotettaman.
«6. Minun Kansani on tullut kadonnexi lauwoimansa.
päälle
neljä
annan
tulla
Elämin
36. Ia
lnaxi> heidän paimenens owat heidän wietellet,
tuulda neljästä taiman äärestä, ja hajotan hei- ja andanet heidän exyxisä täwellä wuorilla;
dän kaikkiin niihin tuuliin, niin ettei yhtän niin että he owat wuorilda mennet kukkuloille,
Kansaa pidä oleman, kuhunga ei joku Elämin ja owat unhottanet majansa.
hajotetuista tule.
7. Kuta ikänäns. heidän tygöns Mli, se söi
ja heidän wihollisens sanoit:
37. Jäminä saatan Elämin epäilemään hei- liidän
ja
dän mihollistens edesä,
niiden edesä, jotka embä me tee waarin: sillä he owatrikkoliet-s
wäjywät heidän hengeensä, ja annan onnettoHER*

*

:

*

Jeremia.

Luk.

853

50.

asumuxesa, 18. Sentähden sano HERra Zebaoth IsHERraa wastan wanhurstauden
joka
heidän Isäins toimo raelin Jumala näin: Katzo, minä etzin Babeja HERraa mastan
lin Kuningan ja hänen maansa, niinkuin miles. 24: 3. 13. -j- Jer.4°: 3.
on.
ja
nä olen Assyrian Kuningan etzinyt.
Kallähtekät
8. Paetkat Babelista
ja
laittakat
teitänne
ulos,
maasta
19. Mutta Israelin minä annan tulla jällens
dealaisten
kotia asumasiaansa', niin että hänen pitä itzens
niinkuin kaurit lauman edellä.
51: <l
Ilm. K. 18: 4. elättämän Karmelisa ja Basanisa; ja Ephrau
les. 48: 20.katzo,Jer.minä
noMn suuren mäen min muoreila ja Gileadisa piti hänen sielunsa
9. Sillä
1. 29: 10. Dan. 9: 2,25.
pohjan
maalda, ja annan heidän ramituxi tuleman.
joukkottain
pitä
päiminä
ja siihen aikaan, sano
tulla Babelin eteen: heidän
»varustama» 20. Niinä
ja
pitä
moittaman
mastan,,
hänen: HERra,
Israelin pahateko etzittäman,
itzens händä
löyttämän
ja
ja
omat
niinkuin
taittaman
ei
ludan syndi, ja ei pidä löytsotaheidän nuolens
jotjoka tyhjään
"

'

«

,

,

*

ei
ammu.
pitä tuleman saalixi;
maa
Kaldean
10. Ia
ryöstämät, pitä siijotka
etta
kaikkein
sitä
niin
kyllä
sano
HERra.
saaman
tä
11. Että te iloitzette sitä jakerstatte itziänne,
että te olette minun perindöni ryöstänet: ja
hyppelette niinkuin lihamat masikat, ja hirnutte niinkuin wäkewät (hewoiset.)
12. Teidän äitinne on suureen häpiään joutunut, ja se häpe joka teidän on synnyttänyt:
Katzo, hän on pakanain seasa kaikkein huonoin, autia, kuima, ja häminnyt.
13. HERran mihan tähden ei pidä siinä asuttaman, waan se kokonans autiana oleman ;
niin että kaikkein jotka menewät ohitzen Babelita, pitä ihmehtelemän, ja miheldämän kaik-

miehen,

,

tämän: Sillä minä olen armollinen niille
Dan. 9:24.
ka minä jätän.
21. Mene kapinan nostaitten maahan, mene

sinne ylös,

ja etzi

etzikon asumaisia: hätvitä

ja

tapa heidän jälkentulewaisensa, sano HERra,
ja tse kaikki mitä minä olen käskenyt sinulle.
22. Maalla on sodan riekuna, ja isoi suru.
23. Kuinga se on tullut, että koko mailman
masara on taitettu jarikottu ? Kuinga Vabel on autiaxi joutunut pakanain seasa?
*

*

les. 14:

5, 6.

24. Minä olen »virittänyt paulan sinun etesS
Babel, sentähden olet sinä myös sanailtu, ennen kuins hawaitzitkan: sinä olet osattu, jaolet
käsitetty: Sillä sinä olet kehoittanutHEßran.
25.

HERra on

awannut

tawarahuonensa,

l. 25: 12.
ja »vetänyt edes lvihans aset: sillä tämä on
hanen waiwainsa tähden.
teitänne
wastan,
Babelia
HERran, HERran Zebaothin työ, Kaldea»4. Warustakat
joka tahwolda kaikki ambujat, ambukat hän- laisten maalla.
26. Tulkat tänne händä »vastan te »viimeidä, älkät säästäkö nuolia; Sillä hän on rikkonut HERraa mastan.
sistä arista, amatkat hänen jywähuonensa:paisis. Riekukat* händä mastan joka tahwol- katkat händä kokoon, ja tappakat händä, niin
da, hänen pitä myötä andaman) hänen perus- ettei hänelle mitan jää.

kein

tuxens omat langennet, ja hänen muurins ja
onnet: Sillä se on HERran kosto, kostakat
hänelle, ja tehkät hänelle niinkuin hän on tehnyt, f
5 Ps. ,37: 8. '
Ilm. K. i8:
knlwäjä
että se joka sirp16. Häwittäkätsekä
piin rupe elonaikana ; niin että jokainen käändä itzens Kansans tygö, häwittäjän miekan
tähden, ja jokainen pakene maallensa.
17. Israelin täyty olla hajotetun lammaslauman, jonga jalopeurat omat hajottanet:

27. Surettakat kaikki hänen kalpensa, wiekät händä alas teurastetta woi heitä ! sillä päiwä on tullut, heidän etzikons aika.
28. Huuto kuulu paenneilda ja pääsnMdä
Babelin maasta: Että heidän pitä julistaman
Zionisa HERran meidän Jumalamme kostoa
ja hänen kirkkons kostoa.
l. 51:
monda
Babelia
mastan, pii29. Kutzukat
rittäkät händä kaikki joutzenambujat joka tahwolda ymbärins, ja älkät yhtän päästäkö:
Ensisti söi Assyrian Kuningas hanen, sitte sär- kostakat hänelle niinkuin hän on ansainnut,
ki NebukadNezar Babelin Kuningas hänen kaiken sen jälken kuin hän on tehnyt, niin teh?
PppPp 3
tat
luunsa.
:

*

~

».
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kät bänelle jällens': Sillä hän on ylpiästi tehnyt HERraa wastan, sitä Pyhää Israelisa.
Ilm. K. i 8: 6.
ZQ. Sentähden pitä hänen nuorukaisens langeman hänen kaluillansa; ja kaikki hänen sotamiehens hukkuman siihen aikaan,sano HERra.
31. Katzo sinä ylpe, minä tahdon sinun kimpuus, sanoHEßra, HERra Zebaoth Sillä sinun päimäs on tullut, sinun etzikos aika.
32. Silloin pitä sen ylpiän itzens loukkaman
ja langeman, niin ettei kenengän pidä händä
auttaman ylös: ja minä sytytän hänen Kaupunginsa palamaan tulella jonga pitä kuluttaman kaikki mitä siinä ymbärillä on.
Katzo,
HERra Zebaoth
33. Näin sano
pitä
ynnä
ja
wälasten
ludan
Israelin lasten
kiwaldaa ja wääryttä kärsimän: kaikki ne jotka heidän owat fangina mienet, pitämät heidän ja ei tahdo heitä päästä mallallens.
34. Mutta heidän mapahtajans on wäkewä,
nimensä: hän on
HERra Zebaoth on hänen
että hän saatasiansa,
niin toimittama heidän
»väja
lepämään,
Babelin
asuwaiset
ta maan
'

:

,

:

,

Sodoman
HERrakansa

4<2. Niinkuin
morran*, lähityläinsä

ja

Go-

kukistanut on,

HERra; niin ei siellä tenengän asuman
sano
jongun
pidä,

eli
ihmisen siellä oleman.
Mos. 19: 24.
les. 13: 19.
Jer. 49:
iii. 41. Katzo, Kansa tule pohjaisesta; monda patanam jamondaKuningasta pitä nouseman maan ärism.
42. Heillä on joutzi jakilpi, he owat julmat
ja armottomat: heidän huutons on niinkuin
meren pauhina: he ajamat hemoisilla niinkuin
sotamiehet »varustetut* sinua mastan, sinä Bal. 6: 23.
belin tytär.
43. Kosta Babelin Kuningas on kuulewa
heidän sanomansa, silloin pitä hänen kätensä
maahan putoman: ahdistus pitä tuleman hänen päällens, niinkuin synnyttäwäisen waiwa.
44. Katzo, hän nouse ylös niinkuin jalopeura siitä ylpiästä Jordanista mahmoja majoja
wastan, sillä minä annan hänen nopiast juosta
sieldä: ja tuta tietä sen nuorukaisen, jonga
minä olen »varustama heitä mastan? Sillä tuta on minun »vertaiseni? tuta tahto minulle
ajan määrätä? ja tuta on se paimen, jota
moi olla minua mastan ?
Job. 41:
Jer. 49: 'y.
4s. Kuultat siis nyt HERran neumoa*
kuin hän piti Babelista, ja hänen aiatuxiansa
kuin hän ajatteli Kaldean maan asumassista:
mitämax että karjalaisten pitä riepoittaman
heitä, ja kutistaman heidän asumansa.
»

i

«.

risemään.
pitä tuleman, sano HERra,
zs. Miekan päälle,
ja Babelin a,uwaisten
Kaldealaisten
päälle, ja hänen Ruhtinastensa päälle, ja hanen tietäjäins päälle.
hanen noitainsa
36. Miekan pitä tuleman tyhmixi
tuleman:
päälle, niin että heidän pitä
päälle,
mäkemäins
pitä
»niekan
tuleman hänen
pitä
epäilemän.
l. 49: 20.
että heidän
pitä
»vapiseman rietunasta; ja
tuleman
hewoistens
maan
hänen
pitä
46. Ia
37. Miekan
ja ratastensa päälle, ja kaiken yhteisen Kan- pitä kuuluman pakanain seasa, kosta Vabel
joka hänen kestelläns on, niinettä moitetan.
san päälle,
pitä
tuleman niinkuin waimot mieheidän
51. tuku.
kan pitä tuleman hänen riistahuonensa päälle,
~

*

*:

niin että ne pitä ryöstetyn tuleman.
*

l. Si

:

l. Ririoitetan lawiammalda Babelin häwitys,
josta Israelin Ransaa waroitetan lähtemään, v.

3°-

tuleman hänen lvettensä Jeremia läheltä tämän ennusturen kirjoitettuna;
zB. Kuiwuden pitäpitä
kuiwuman; sillä se on Babeliin luetta,joka kirja sitte piti phrattn wirpäälle, niin että ne
ja
eoäjumalitten maa, he röykkäilewät heidän taan heitettämän,

kauheista epäjumalistansa.
pitä petoin

l.«iiäin sano HERra: Katzo, mina nostan

angaran (») ilman Babelita wastan,
39. Sentähden
ja
yököit
pitä
myös
ja
asuwaisians wastan, jotka thensosiellä
hanen
asuman,
duin siellä
wat asettanet minua wastan.
; ja ei pidä ikänäns enä siinä asutta(»)Ebr. Ullmelelvaistn.
man, M jongun siinä oleman sugusta sukuhun.
ja julmam lin-

asuman
les.

13:

21,

«.

l. ,4:

»z

,

14.
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,:

14.
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miskajat Babeliin, joidenga Min, ja on myös täyttämä mitä hän Babeja tohlendämän hänen lin asuwaisia wastan on puhunut.
»vistaman,
händä
pitä
näiden pitä jokapaikasa oleman hä13. Sinä jota suuren »veden tykönä asut,
maansa:
myös owat suuret mwamt; sinun loppus
jolla
nen ymbärilläns hänen onnettomudensa päion tullut, ja sinun ahneudes on lakannut.
mänä.
plda
taitaman
»4- HERm Zebaoth on wannonut itze kautz. Sillä hanens ambuians n
ammuta ja hänen marustettuns ei pidä taita- tansa: Minä tahdon täyttä sinun ihmisillä,
man itzens »varjella Alkät siis säästäkö hänen niinkuin ruohomadoilla, heidän pitä laulaman
lluorukaisiansa, tappakat kaikki hänen sota- sinusta ilo wirren.
l. so:2s.
joukkonsa,
is. Joka maan woimallansa tehnyt on, ja
piirin wiisaudellans »valmistanut, ja
että
maan
lyödyt
Kaldean
maalNiin
makaisit
4.
taiwat toimeUisudellansi» »venyttänyt.
la, m pistetyt hänen kaluillansa.
I Mos. I l, 6.
Ps. 136: 6. Jer. 10: 12.
5. Sillä Israel ja luda ei pidä lumalal16. Kosta hän jylise, niin on paljo wettä
dans, HERralda Zebaothilda lestixi hyljättämän; »vaikka heidän maansa on komin rikko- taiwan alla: hän temma pilwet ylös hamasta
maan arestä: Hän teke leimauxet satesa, ja
nut Israelin Pyhää mastan.
jokainen
että
tuo tuulen mwaroistansi».
pelasBabelista',
6. Paetkat
Ps. ,3^7.
pahudetompelit
ettet
te
Kaikki
owat
hänen
tais sielunsa,
hukkuis
17.
heidän taiihmiset
ja
ja
jokainen
tämä
dosimsa,
aika,
tuldaseppä
on
sansa: sillä
HERran koston
häwäistän tujälken.
petos, ja
owat
ansionsa
winensa:
heidän
tuwans
hänen
maxa
sillä
hän tahto
ei ole niisä henge.
l. 50: 8.
Ilm. K. ,8: 4.
18. Ne owat sula turhuus ja petollinen työ:
7. Kullainen malja on Babel HERran
kädesä, joka on koko mailman juomuttanut: heidän täyty huttua, kosta heitä etzitän.
pakanat owat juonet hänen »viinastansa, sen19. Mutta Jakobin osa ei ole senkaltainen,
waan se on se, jota kaikki luonut on, ja (Istähden owat pakanat niin hulluxi tullet.
rael on) hänen perimiftns waldikka: HERm
'P5 .75:- 1cr. 25: is.
pian
ja
Kuinga
langenut*
on
Babel
Zebaoth on hänen nimensä.
8.
myös
20. Sinä olet minun »vasarani, minun sohändä,
lyöty
»valittakat
ottakat
murstaxi
jos
ja minä lyön sinun kauttas pakanat,
Masini;
mitähaawallensa,
hän
»voidetta f hänen
ja
21:
paratta.
taidais
häwitän
les
9.
waldakunnat:
max
21. Minä lyön sinun kauttas hewoiset, ja
5 Jer. 46: li.
Ilm. K. 14: 8. l. 18: 2.
9 Me paransimme Babelia, mutta ei hän rahastajat: ja rikon sinun kauttas waunut ja
termen tullut: andakat siis hänen olla, ja käy- niiden ajajat.
22. Minä lyön sinun kauttas miehet ja waitämme itzekukin maallensa Sillä hänen ran2.

....

,

:

:

'

*

:

*

:

haman taimaseen,

astu

mot: ja lyön

sinun kauttas wanhat ja nuoret:
ja lyön sinun kauttas nuorukaiset ja neitzet.
iv. HERra on tuonut edes meidän wanhurs23. Minä lyön sinun kauttas paimenet ja
ja
luetelkam
meiminä lyön sinun kauttas pelkaudemme: tulkat
HERran
heidän laumansa:
ja
juhdat:
töitä
ja lyön sinun kauttas Ruhdän Jumalamme
domiehet
Zionisa.
tinat ja Päämiehet.
ii. Teroittakat nuolet, ja malmistakat kilwet: HERra on herättännt Medenin Kunin24. Sillä minä tahdon maxa Babelille ja
gasten sydämen ; Sillä hänen ajatuxens on kaikille Kaldean asuwaisille kaiken heidän paBabelita »vastan, hämittä händä: Sillä'tä- hudensa, kuin he owat Zionille tehnet, teidän
gaistuxens ulottu
pillviin ylös.

ja

mä on HERran kosto, hänen Templinsä kosto. silmäinne edesä, sano HERm.
12. Ripustakat lippu ylös Babelin muurein
25. Katzo, minä tulen tygös sinä mcchingotoiwartia,
wartiat,
linen wuori, joka toto mailman turmelet, sapangat
päälle, asettakat
ajattele
jowäijyjät:
no HERm: ja ojennan minun käteni sinun
mittakat
Sillä HERra
yli-
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ylitzes, ja »vieritän sinun alas »vuorelda, ja
teen poltetun wuoren sinusta.
26. Niin ettei sinusta eitä kulmakiwiä eli pe-

rustustiwiä Mim otetta: Waan sinun pitä oleman ijankaikkisen autian, sano HERm.

51. Luk.
36. Sentähden sano HERm näin: Katzo,
minä toimitan sinun asias, ja kostan sinun kostos: minä kuiman hänen merensä, ja annan
tuimata hänen taimonsa.
37. Ia Babelin pitä tuleman timimunioxi
ja Lohitärmein asumasiaxi, ihmexi, ja »vihel,
dämisexi, niin ettei kenengän pidä siellä asuman.
38. Heidän kaikkein pitä kiljuman niinkuin

27. Nostakat lippu ylös maalla, soittatat
torwella pakanain seasa, »varustakat pakanat
händä wastan, kutzukat händä »vastan (nämät) waldakunnat: Ararat, Meni ja Assenas:
toimittatat sodanpäämiehet händä wastan, luo- jalopeurat; ja huutaman niinkuin nuoret jalopeurat.
kat hewoiset, niinkuin julmat wapsaiset.
pakanat
wastan,
händä
28. Warustakat
39. Minä panen heidän juomisensahelteseen,
ja
juomutan heidän, niin että heidän pitä iloihänen
kaikKuningat,
ja
Medenin
Ruhlinans
ja
kaikki
waldanPäämiehensä,
hänen
ki hänen
sexi tuleman, ja makaman iiankaikkista unda,
josta ei heidän ikänäns pidä hemmän;
maakunda.
pitä
peljästy»apiftman
ja
maan
HERra.
29. Ia
niän; sillä HERran ajatuxet tahtomat tulla
40. Minä mien heidän alas niinkuin karitzat
täytetyxi Babelita mastan niin että hän teke teumstctm; niinkuin omat ja kaurit.
Babelin maan autiaxi, josa ei kenengän pidä
41. Kuinga Sesak on niin »voitettu, ja
koko mailmasa niin kiinni otettu ? Kuinylistetty
asuman.
pidä
ei
Sangarit
ga
on Babel tullut ihmexi pakanain seasa?
ustaldaman
32. Babelin
mennä sotaan, maan linnoisa pysymän, heil. 2s: 26.
käynyt
dän mäkemydens on pois, ja omat tullet niinMeri
on
Babelin ylitzen: ja
42.
kuin waimot ': hänen asumisens owat sytyte- on peitetty monella aallolla.
tyt, ja hänen teltensä taitetut rikki.
43. Hänen Kaupungins owat hyljätyt, kuil. So: 37.
waxi ja kylmäxi maaxi tullet; maaxi josa ei
kengän asu, ja kusa ei yhtän ihmistä waella.
31. Tasa juoxe yxi toisen editzen, ja yxi
nansaattaia kohta toista; ilmoittamaan Babe44. Sillä minä etzin Beliä Babelisa, ja reKaupungins
on ha- wäisen hänen kurkustans ulos sen kuin hän on
lin Kuningalle, että hänen
niellyt: ja pakanain ei pidä enä juoxeman häman loppuun asti »voitettu.
ja
luotuspaikat
järwet
suljetut,
nen tygönsä: Babelin muurit owat myös maa32. Ia
poldetut, ja sotmväti pelkurin tullut.
han jaonnet.

sa

sano

,

'

se

*

se

*

sa-

c»

(a)

s. 0.

järwiwanistuxct.

33. Sillä näin sano HERm Zebaoth, Israelin Jumala: Babelin tytär on niinkuin riihen permcmdo', hänen tappamiftns aika on
tullut: wielä wähän ajan perästä tule hänen
mittämisens aika.
les. 21: 10.
Kuningas on
Babelin
NebukadNezar
34.
ja
minun syönyt, kukistanut minun: hän on
tehnyt minun tyhjäxi astiaxi: hän on niellyt minun niinkuin lohitärme: hän on täyttänyt watzans minun herkuistani: hän on minun ajanut
*

Lähtekät sieldä ulos minun Kansani,

4;.

ja

jokainen pelastakon sielunsa, HERran julmas-

ta

»vihasta.

Teidän sydämenne taitais muutoin pehsitä sanomasta tuin
maalla pitä kuuluman: sillä yhtenä wuonna
46.

mexi
pitä
na,

tulla, ja näändvä

sanoma kuuluman, niin myös toisna wuonsanomapitäwakiwallasta maalla, ja yhden

Ruhtinan

oleman toista wastan.
aita tule, että minä
Babelin epäjumalat ehin,ja toto hänen maantuleman häpiään; ja kaikki hänen lyöpois:
sa pitäpitä
löytän
wäärys
tynsä
nyt
se
Babelisa
siellä makaman.
35. Mntta
ja maan ja taitti mitä niisä on,
Taiwan
tuin minulle ja minun lihalleni on tehty, sano
48.
pitä
mereni
asuma:
ja
minun
Kaldean.asuiloitzeman* Babelista; että hänen tukisZionin
päälle,
sano
tajanS
Jerusalem.
maisten
47.

Sentähden tatzo,

si. 52. Luk.
tajans owat tullet pohjasta,
'

Ilm.

K. 18:
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sano HERm.

20.

49. Ia niinkuin Babel Israelisi» on kaatanut lyödyt; niin pitä myös lyödyt Babelisa,
taattaman kaikesa maasa.
so. Mengät siis matkaanne te tuin oletta
»välttänet miekan, ja älkät kauwan wiipykö:
ajatelkat HERran päälle kaukaisella maalla,
ja pitäkät Jerusalem mielesänne.
51. Me olemme häpiään tullet, kuin me tuuhäwäistyxen ; ja häpiä peitti meidän
limme
taswomme, koffa muukalaiset tulit HERmn
huonen Pyhään. katzo,
aika tule,
52. Sentähden
HERra että minä hänen epajumalans etzin; ja
koko maalla pitä kuolemahaawoilla lyödyt

sen

sano

,

dansa neljandenä wuotena: laSeraja oli rau
hallinen Ruhtinas. kirjoitti yhteen
kirjaan kai6c». Ia Jeremia

ken onnettomuden, joka piti Babelin päälle tuleman; kaikki nämät sanat jotka omat kirjoitetut Babelita mastan.
61. Ia Jeremia sanoi Serajalle:

tulet Babeliin, niin

sanat,

katzo

Kuin sinä

ja lue kaikki nämät

62. Ia sano HERra sinä olet puhunut tätä paikkaa mastan, hämittäxes sitä, niin ettei
kenengän pidäis asuman tasa, ei ihmistä eikä
eläindä; maan oleman ijankaikkisna autiana.
63. Ia kostas olet lukenut kaikken tämän
kirjan; niin sido siihen kiwi, ja paista se kes:

kelle Phrathia.

sano

Näin pitä Babeli upotetta64. Ia
ylös
ja
taiwaseen,
jällens
ja
man, ei
;3. Jos Babel astuis
nouseman ylös siitä önnettokorkeuteen;
kuitengin
pitä
niin
minä
tuotan hänen päällens
jonga
tiinnimis itzens
mudesta,
päällens,
kutistajat
tuleman
waan
minulda
hänen
hukkuman. Tähän asti owat Jeremian

huokaman.

sano HLRm.
kuulu

Babelista, suuri walitus
Ani
Kaldean maalda.
;s. Sillä HERm häwittä Babelin, hän
häwittä hänen, niin suurella riekunalla ja kapinalla, että hänen aaldons pauhawat, niin
kuin isoit wedet.
56. Sillä hälvittäjä on tullut Babelin päälle, hänen Sangarinsi» käsitetän, heidän jou-

sanat.

54.

hensa taitetan: Sillä koston Jumala HERra
maxa täydellisesti hänelle.
57. Minä juowutan hänen Ruhtinansi», Tietäjäns. Herransa, Päämiehens ja »voimallisensa niin että heidän pitä lelväjämän ijankaikkista unda, josta ei heidän enä pidä hemjämän:
Kuningas jonga nimi on HERra Zebaoth:
sB. Näin sanoHEßra Zebaoth:
Babelin muurit pitä alda kaiwettaman ja
tulella poltettaman, että
hänen korkiat
pakanain työn pitä turhan oleman, ja poltettaman mitä Kansa waiwalla owat mkendanet.
11. 59. Tämä on sana, jonga Propheta
Jeremia kasti Semjalle Nerian pojalle Mashean pojan; kosta hän Zedetian ludan Kuningan kansa meni Babeliin, hänen waldakun,

sano

sen suuren

owensa

,

se

:

52.

i.

tutu.

Jerusalem piiritetän ja woitetan. n.R. Ze-

dekia fangitan ja rangaistan.

i»i. Lempii ja
monda muuta huonetta poldetan parhat kalut
ja Ransa wiedän Babeliin. iv. Pois wictyin
,

luku mainitan. v. lojakin vlötän

I.

Babelisa.
oli yhden kolmattakymmendä muo-

Aedekia
den »vanha tullesansalKuningaxi; ja hal-

litzi yxitoistakymmendä muotta lerusalemisa:
Hanen äitinsä nimi oli Hamutal Jeremian ty-

tär Libnasta.

,

Kun. ,4:

Jer. 37:

,8.

«

Aika K. 36:

».

1.

Ia hän teki pahaa HERran edesä; niinlojakimikin
kuin
oli tehnyt.
HERran
wiha oli lernsalemin ja
3. Sillä
päällä,
siihenasti että hän heitti heidän
ludan
pois kasivoins edestä: Ia Zedekia luopui Babelin Kuningasta.
4. Ia tapahtui yhdexändenä hänen walda2.

wuotena, kymmenendenä päimänä,
kymmenennesä Kuukaudesa, etta NebukadNezar Babelin Kuningas tuli kaiken joukkonsa
kansa lerusalemjta mastan; ja he sioitit heitäns
ymbärillejoka
eteen, jarakensit
Kun. 25:
Jer.;?: i.
tahmolda.

kundansa

saarron sen

sen

,

Qqqqg

~
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52. Luk.
5- Ia Kaupungi oli niin piiritetty, haman monitahdat siitä köyhästä maan mäestä, jääyhtentoistakymmenendeen Kuningas Zedekian dä miinamäkein ja peldoin mtendaixi.
»vuoteen asti.
17. Mutta mastipatzat jotta olit HERmn
6. Mdexändenä päiwänä neljännesä Kuuhuonesa, ja istuimet, ja mastimeren tuin HERkaudesa sai nälkä wallan Kaupungisa, ja ei ran huones oli, rikoit Kaldealaiset, ja weit
ollut maakunnan Kansalla enä mitan syötä- kaiken »vasten siitä Babeliin.
wätä.
18. Ia kattilat, lapiot, weitzet, waffimallusikat, ja taitti wastiastiat, joilla palKaupungi,
ja
jat,
taitti so7. Niin kukistettin
pakenit,
ja
Kaupungista
menit ulos
weltin, otit he pois.
tamiehet
yöllä, porttitietä, joka oli kahden muurin wä19. Otti myös huowinhaldia pois taitti milillä Kuningan yrtimrhaa kohden'; mutta Kal- tä kullasta ja hopiasta oli, juomaastiat, sawidealaiset makaisit Kaupungin ymbärillä: ja astiat, maljat, kattilat, tyntiläjalat, lusikat
nämät menit pois tietäns myöden kedolle.

*l. 39:4.
11. 8. Niin ajoi Kaldealaisten sotajoukko
Kuningasta takaa, ja saawutit Zedekian lerihon kedolla: ja taitti hänen sotajouttons oli
hänestä hajonnut.
9. Ia he otitKuningan kiinni, ja weit hänen Babelin Kuningan tygö Riblathiin joka
on Hamathin maalla: ja hän sanoi duomion

hänestä.
io. Ia Babelin Kuningas andoi Mppa Zedekian lapset hänen silmäins edesä; ja tappoi
kaikki ludan Ruhtinat Riblathisi».
11. Mutta Zedekialda bän andoi puhwaista
silmät, ja andoi hänen sidotta kaxilla wasti kahleilla ja Babelin Kuningas wei hänen Babe-

liin, ja pani hänen fangihuoneseen, siihenasti
kuin hän kuoli.
ui. 12. Kymmenendenä päiwänä wiidendenä
Kuukautena, joka oli NebukadNezarin Babelin Kuningan yhdexästoistatymmenes wuosi,
mli NebuzarAdan huowinhaldia jokaseisoi Babelin Kuningan edesä, Jerusalemiin.
13. Ia poltti HERran huonen jaKuningan
huonen, ja kaikki huonet lerusalemisa: kaikki
suuret huonet poltti hän tulella.
14. Ia kaikki Kaldealaisten sotajoukko, joka huowinhaldian kansa oli, jaotit kaikki muurit lerusalemisa joka tahwolda ymbärins.
15. Mutta köyhän wäen, ja muun Kansan
joka oli wielä jäänyt Kaupungiin, ja ne jotka
olit itzens andanet Babelin Kuningan ala, ja
jäänet Kansasta; wei NebuzarAdan huowin-

haldia sanailtuna pois.
16. Ia NebuzarAdan huowinhaldia

annoi

ja kupit.

20. Ne taxi patzasta, sen yhden meren, ne
kaxitoistakymmendä wastihärtää jotka seisoit
jaltain alla, jottaKuningas Salomo oli an-

danut tehdä HERmn huoneseen: näistä
tioista tarttui ylönpaltinen wasti.

as-

21. Mutta patzat olit tumbitm tahdexantoistatymmendä kynärätä korkia, jakaxitoistakymmendä kynärätä nuoraa oli mitta hänen ymbärildäns; ja oli neljän sormen paxuus, ja
awoi sisäldä.
1 Kun. 7.- 15.
22. Ia kruunu sen päälle oli myös wastesta,
joka oli wiittä kynärätä korkia: ja werkko ja
Gmnatin omenat ymbäri kruunun olit kaikki
wastesta tainkalminen oli myös toinen patzas,
ja Gmnatin omenat.
23. Ia oli sen päällä yhdexäntymmendä ja
kuusi Gmnatin omenata: taitti Gmnatin omenat olit sata yhden »verkon päällä aina ym,

bärins.
24.

Ia huowinhaldia otti Papin

Semjan

järjestyxestä, ja Papin Zephanian toisesta järjestyxestä, ja kolme owenwartiata.
25. Ia hän otti yhden Kamarihaldian Kaupungista, jota oli pandu somwäen päälle, ja
seitzemän miestä niistä tuin aina seisoit Kuningan edesä, jotta Kaupungisa löyttin, niin
myös joukon ylimmäisen kirjoittajan, joka kirjoitti maan wäen; ja kuusikymmendä miestä maan Kansasta jottaKaupungisa löyttin.
26. Nämät otti NebuzarAdan huowinhaldia, ja wei heidän Babelin Kuningan tygö

ensimmäisestä

Riblathiin.
27.

Ia Babelin

Kuningas tappoi

heidän
Rib-

Jeremia?

Luk.
Riblathisa, Hemathin
pois
52.
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nä kolmattakymmendä toisesa Kuukaudcs toistakymmendä, nosti Emil Merodak Vabelin
Kuningas, sinä muonna kosta hän tuli Kuningan, lojakinin ludan Kuningan pään ylös,
ja otti hänen fangibuonesta.
2 Kun. 25: 27.
puhui
32. Ia
hänen kansans ystämällisesti;
dalaista.
ja
asetti hänen istuimens ylömmä niiden Ku29. Mutta NebukadNezarin kahdexandena
toistatymmenendenä wuotena; tahdexan sataa ningasten istuimita, jotka hänen tykönäns olit
maalla: min Juda
2 Kun. 2,: ,1.
fangina
maaldansa.
wietin
IV. 28. Tämä on se Kansi» jonga NebukadNezar wei pois, seitzemändenä wuonna; kolmetuhatta, jakolme kolmatta kymmendä lu-

ja

taxineliättätommendä sielua Jerusalemista. Babelisa.

33. Ia muutti hänen fangiudens waattct: ja
hän söi hänen edesäns leipää aina kaikkena hähuowinhaldia pois; seitzemän sataa ja wiisiwii- nen elinaikanansa.
dettäkymmendä sielua ludasta: kaikki sielut
34. Ia hänelle annettin alinomaa Vabelin
Kuningalda hänen elatuxensa; niinkuini hänelowat neljä tuhatta ja kuusi sataa.
V. 31. Mutta seitzemändenä »vuonna neljät- le oli määrätty kaikexi hänen elinajaxensa, aitäkymmendä sen jälken kuin Jojakin ludan na hänen kuolemaans asti.
30. Ia NebukadNezarin kolmandena wuonna kolmattakymmendä, wei Nebusar Adan

Kuningas »viety

oli pois, wiidendenä päiwä-

leremian Kirjan

loppu.

Jeremian Walitus Wirret
luku.

lille tule: kaikki hänen porttins owat antiana:

hänen Pappinsa huokumat, ja hänen neitzensä
sur- surkiasti katzowat, ja hän itze on murhei sansa.
5. Hänen mihollisensi» woitti, hänen mihoilisillens käy hywästi *; sillä HENra on hänen
surkeudella täyttänyt, hänen pahain tekoins
paljouden tähden: hänen lapsens owat fangi,
se
ka täynäns Kansaa oli ? Hän on niin- na f mennet pois wihollisten edellä.
kuin lesti: Joka ylimmäinen oli pakas Mos. 28: 4), 4s. 1- Icr. 52: 28.
6.
päällä
ja
maakunnisa,
seasa,
mallan
sen lähtenyt
Ia taitti kaunistus on Zionin tyttärildä
nain
pois: hänen päämiehens owat niintäyty nyt meron alaisna olla.
jotta ei laiduinda löydä, ja moipeurat
että
kuin
ne
yötä
itke,
hä2. M
niin
hän katkerasi
käymät
matoinna
maalian edesä.
':
ei
kyynelensä
postilda
muotamat
hänen
nen
ystämistäns kengän hända lohduta Waan
7. Jerusalem nmista tällä ajalla, kuinga mkaikki hanen lähimmäisensä katzomat hanen v- dollinen ja hyljätty hän on, ja kuinga paljo
ynmäa hänellä manhaan aitaan ollut on; etlön, ja owat hänen wihollisexensa tullet.
tä hänen Kansans wihollisen kädesä on, ja ei
'Jer. ,3:17.
3. luda on fangittu radollisudesa ja rastaa- kengän heitä auta: hänen wihollisms näkesi» orjudesa hän asu pakanain seasa ja ei löy- mät hänen, ja nauramat hänen lepoansa.
11. 8. Jerusalem on mffasti syndiä tehnyt,
dä lepoa, kaikki hanen wihollisens pahasti menewät hanen kansans.
sentähden täyty hänen olla «iintuin saastainen
kengän
juhwaimo kaikki jotka händä kunmoittit, katzo4. Zionin tiet murehtimat, ettei

I.
1. Jeremia walitta Jerusalemin ja Juvan
kiaa häwitystä. v. Lunnusta heidän rastat syndinsä, oleman syyn siehen. ui. Rukoile HERralda heille liewitystä, ja »vihollisille kostoa.
l. /Auinga Kaupungi niin yxinäinen on,jo-

'

:

:

,

:

Qq <s q q

2
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i. 2.

hänen ylön, että he hänen häpiänsä näkemät"; mutta hän huoka ja lange maahan.
Icr. 13: 2:, 26.
9. Hänen saastaisudensa tarttu kiinni hänen
liepeseensä, ei hän olis luullut, että hänelle
näin pidäis miimein käymän: hän on tosin ylön hirmuisesta kukistettu maahan, ja ei kengän
sittekän ole joka händä lohdutta HERra katzo minun radollisuttani, sillä »vihollinen suu-

Luk.

le jota händä lohdutta: HERm on kästenyt
Jakobista, että ne jotka hänen ymbärilläns owat, hänm wihollisms olisit; sillä Jerusalem
pitä heidän
niinkuin saastainen waimo oleman.
,8. HERra on wanhurstas; sillä minä
olen hänen suullens tottelematoin ollut': kuul»
kat kaikki Kansat ja katzokat minun kipuani:
minun neitzeni ja nuorukaiseni owat fangiuteen
mennet.
'Dan. 9:7.
resti kerska.
ic>. Wihollinen on pannut kätensä kaikkein
19. Minä kutzuin ystäwääni (awuxeni), muthänen kallisten kaluinsa päälle ; sillä hänen ta he owat minun wietellet, minun Pappini,
täyty katzoa paäldä, että pakanat hänen py- ja wahimmat Kaupungisa olvat näändynet,
hyteensä kämit, joista sinä kieldänyt olet, ettei sillä he kerjäwät leipää, hengeens wirwottaheidän pitänyt sinun seurakundaas tuleman. xenfa.
ui. 20. HERm katzos, kuinga minä olen
5 Mos. 23: 3.
ii. Kaikki hänen Kansans huokamat, leipää ahdistuxesi», että
taitti minun siiällyxiäni
kerjäten: he annoit parhat kappalensa ruasta tiwistele, minlln sydämeni lykyttä* minun
että he sielunsa »virmotaMt HERra, katzo ruumisani; sillä minä olen täynäns murhetta:
siis, ja näe, kuinga minä olen halmaxi tullut ulkona miekka, ja huonesa kuolema, on mi12. Eikö tämä teihin koste, kaikki jotka täsnun lestexi tehnyt.
les. 16:
Icr. 48:36.
tä käytte ohitze, katzokat siis ja nahkat, jos
Wal. w. 2: 11
joku kipu on niinkuin minun kipuni, joka mi21. Kyllä
kuulu, että minä huotan, ja
täytti
syö:
minun surul- ei kuitengan minulla ole lohduttajaa: kaikki
nua niin
sillä HERra
nunun wiholliseni kuulemat minun onnettomula, hirmuisen mihansa päimänä.
teet;
13.Korkeudesta hän lähetti tulen minun lui- deni, ja siitä riemuitzemat, sillä sinä
hini, ja andoi sen »voimallisen olla niisä: mi- Niin anna siis päimä tulla, jongas kuuluttanun jalkani eteen miritti hän merkon, ja sysäis nut olet > että heillen kämis, kuin minullengin.
l. 51: 24.
minun takaperin: hän on tehnyt minun autiaJer. sv: 10, 29.
22. Anna kaikki heidän pahudensa tulla sixi, että minun ytipäiwää täyty murehtia.
14. Minun syndini ijes on sidottu, ns omat nun etees, ja tee heille, niinkuins minullengin
wäätyt hänen kädesänsä, ja astunet minun kau- teit taittein minun pahain tetoini tähden; sillani päälle: hän on minun »voimani heikoxi teh- lä minun huotauxeni on suuri, ja minun sydänyt: HERra on andanut minua niiden käsiin, meni on murheisansi».
joista en minä moi ylös nosta.
2. luku.
15. HERra on tallanut kaikki minun wäkeandanut
i.
alas,
kuin minulla olit: hän on
wäni
Jeremia juttele tarkemmin Ransansa ja Ie»
surkeuden, n. Osotta synnit ja Juminusta kokouxen kuulutta, minun nuoria mie- rnsalemin
ylönkayen, syixi siehen «l. Neumalan
sanan
kadottamaan:
on
wiisotkunut
hiäni
HERra
wo
katumuxella jarukouxeUa rangaistusta poisnakuurnan neitzelle ludan tyttärelle.
poistamaan.
16. Sentähden minä niin itken, ja molemmat minun silmäni wettä wuotawat', että i. iNuinga HERm on wihoisansi» Zionin tyttären pimittänyt? hän on Israelin kunlohduttaja, joka minun sieluani pidäis wirwotlapseni
heittänyt
nian
taiwasta maan päälle? Ei hän
taman, on minusta kaukana: minun
ole muistanut jalkains astinlautaa wihapäiowat pois, sillä wihollinen on »voittanut.

ivat

seasans,

:

se

,

:

'

».

se

se

'

17.

Zion

Jer. 14:

wänänsä?

17.

ojenda kätensä, waan ei kengän

0-

2.

HERm

sen

«

on armottomasti odottanut kaikki
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fi Jakobin asumiset hän on hirmuisudesans mani puhkewat, minun sisällyxeni
särkenyt, ja lyönyt hei- minun maxani on wuodatettu maan
ludan tyttären linnat
tä maahan: hän on hyljännyt hänen malda- minun Kansani tyttären surkeuden tähden; kosi
ka imewäiset ja pistuiset Kaupungin kaluilla
kundans ja päämiehensä.
sarmen
kaiken
*l. 1:20.
hirmui- näännyit.
z. Hän on Israelin
särkenyt:
oikian
12. Kosta he sanoit äitillensä: kusi» on leipä
on
kätens »vewihasansa
sesi
»
tänyt takaperin, kosta wihollinen tuli, jaon ja wiina? kosta he Kaupungin kaluilla nään,
niinkuin tulen liekin sytyttänyt, joka nyit, niinkuin surmaan haawoitetut, ja anJakobisi»kaikki
noit hengensä ylön heidän äitinsä syliin.
ymbärins.
kulutta
jännittänyt,
joutzens
on
niinkuin
13. Ah sinä Jerusalemin tytär, keneen mi4. Hän
wihollinen, hänen oikian kätensä on hän mie- nä wertan sinun, eli mingä kaltaisin» minä sillyt, niinkuin wainollinen, ja tappanut kaikki nun pidän? sinä neitzy Zionin tytär, mihingä
mitä suloinen oli nähdä: hän on »vihansa niin- minä sinua wertan, jolla minä sinua lohdutaikuin tulen, Vuodattanut Zionin tyttären ma- sin? sillä sinun häwindös on suuri niinkuin meri tuta taita sinua pamnda?
jaan.
niinkuin
on
wihollinen,
owat sinulle saarhän
11.14. Sinun
5. HERra on
turhutta, ja hulluja näkyjä, ja ei sinun
Israelin raadellut, kaikki hänen huonens raa- nannet
dellut, ja hänen linnansa turmellut: Hän on pahoja tekojas sinulle ilmoittanet; jolla he olisinun fangiudes estä Minnet, waan owat siludan tyttärelle paljo »valitusta ja murhetta sit
nulle saarnannet turhia saarnoja, joilla he saartehnyt.
6. Ia on hajottanut majansa, niinkuin kry- naisit sinun ulos maastas.
Icr. 2: 8.
l. 14: 14.
l 23: 16.
l. 27: 14.
dimaan,ja hänen kokouxensa turmellut HER- l. s: 31.
l. 29: 9.
ra on andanut unohta Zionisa sekä juhlat että
Hcs. 13:
Kaikki ohitzetäylväiset paukuttamat käSabbathit, ja andanut hirmuisesa wihasansa,
Papit
Kuningat
että
häwäistä.
siänsä sinun tähtes, ja miheldelemät sinua',
sekä
pois
ja
heittänyt
ja pudistelemat päätänsä Jerusalemin tyttären
Altarinsa
7. HERra on
andanut, ja hyljännyt
ylitze:
Kaupungi
josta
2.

Luk.

:

,

'

:

~

,

pyhydens

hänen

aldixi

huonensa muurit »vihollisen käsiin; niin että he

omat

HERran huonesa

juhla paiwänä.
8.

HERra

huutanet, niinkuin

'

ajatteli hajottaxensa Zionin tyt-

tären muurit, hän on nuoran metänyt' sen
ylitze, ja ei metänyt kättäns takaperin hukuttamasta; waan on jaottanut mallit, ja muu2 Kun. 21: 13.
rit owat ynnä kukistetut.
'

les.

34:

i».

9. Hänen porttins owat wajotetut maahan,
hän on särkenyt hänen salpansa ja tyhjäxi tehnyt: hänen Kuningans ja päämiehenO omat
pakanain seasa, josa ei he Lakia saa kuulla,
eikä heidän Prophetansa löydä näkyä HER-

ralda.

Ps.

74:

?.

manhunmat makamat
Zionin tyttären
maan päällä, ja owat äneti, heittämät muldaa päänsä päälle, ja omat puettanet itzens
säkkiin: Jerusaleminneitzetkäymät allapäin.
10.

11.

on,
Tämäkö se
sanottin
on taittein jaloin, josta toto maakunda
'Job, 27:2,.
iloitze?
16. Kaikki sinun wihollises ammottelewat
suutansa sinua wastan, wiheldelewät sinua, ja
tiristäwät hambaitansi», ja sanomat: me olemma hänen hukuttanet: tämä on se päimä, jota me halaisimma, me olemma sen saanet ja
nähneet.
Ps. 22: 14.
17. Sen on HERra tehnyt tuin hän oli ajateliut, hän on täyttänyt sanansa, jonga hän
aitaa ennen kästenyt oli': hän on armottomasti hukuttanut, ja on ilauttanut »vihollisen
sinusta, ja sinun mainollistes mallan (2) korottanut.
3 Mos. 26:14, :c. s Mos. 28: is, :e.
(2) Ebr. sm-iven.
in. 18. Heidän sydämensä huuta HERran
tygö: O sinä Zionin tyttären muuri .'anna päiwälla ja yöllä kyynelet »vuota niinkuin ojan,
älä myös iakta, ei myös sinun silmäis muna
mahda lakata.
Qqqqq 3
19. Nouse

se

Niin olen minä itkenyt, että minun sil-

'

*
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z.

Jeremian

i 9. Nouse ja huuda yöllä, ensimmäisesä Marliasi»: muodam sydämes niinkuin mettä HERran eteen: nosta kätes hänen puoleensa, sinun

2.
Luk.
9. Hän on muurannut minun tieni kiinni
muojon kilvillä, ja minun polkuni sulkenut.

Job. iZ: 8.
pistuistes sieluin tähden, jotta näljästä nään10. Hän on »väijynyt minua, niinkuin kardynet omat jota tatun pääsä.
hu, niinkuin jalopeura salaisudesa.
20. HERm näe ja tatzo sitä, jongas niin
Job. 10 ,6.
turmellut olet: pitäkö siis »vaimoin ruuminsa
ii. Hän on minun andanut tieldä exyä, ja
hedelmän syömän', ne mahat lapset jotka wie- minua repinyt säpälein', ja minun autiaxi
lä käsillä tannetan? pitäkö Papit ja Prophe- tehnyt.
l. ,3: 7,
Hos. 5: 14.
tat HERran Pyhäsä niin tapetuxi tuleman?
12. Han on jouhensa jännittänyt, ja asettal. 4: I°.
nut minun nuolella tarkoitetta.
Job. 16:
21. Kaluilla maasi» mataisit nuoret ja wan13. Hän ambuis minun munaskuihini »viihat: minun neitzeni ja nuorukaiseni owat mie- neensä nuolet.
kan kautta langennet: sinä olet tappanut wi14. Minä olen kaiken minunKansani nauro,
hapäiwänäs, sinä olet armottomasti teuras- ja heidän jokapäimäinen »virtensä.
tanut.
Job. 30:9.
Ps. 6y: I».
22. Sinä olet minun wiholliseni ymbäristöl15. Hän on haikiudella minun raminnut, ja
dä kutzunut totoon niinkuin juhlapäiwäxi, niin koiruoholla juomuttanut.
ettei kengän HERmn wihan päiwänä ole
»6. Hän on minun hambani somerolla rikki
pääsnyt eikä jäänyt; sillä jotka minä kasivatin musertanut, hän kieritti minun tuhmasi».
jaruokein, ne minun wiholliseni on hukuttanut.
17. Minun sieluni on ajettu pois rauhasta,
minun täyty hymän unhohta.
3. Luku.
18. Minä sanoin minun moimani ja minun
propheta waikeroiye wielä Ransansa wi> toimoni HERran päälle, on kadonnut.
heljäisyttä. n. Lohdutta iyiänsä toiwolla Ju19. Muista siis, kuinga minä niin radollinen
malan armoon, »ii. Opetta mingä tähden Ju- ja hyljätty, koiruoholla ja sapelia juotettu olen.
mala rangaise omiansa, ja neuwo käandymy11. 20.
kyllä muista, ja
sieluni
xeen. »v. Rohwaise iyiänsa HNRran awulla. sitä itzellänsMinun
tutkistele.
iglNinä olen se mies, jonga miheljäisyttä 21. Minä panen sen sydämeeni; sentähden
nähdä täyty, hänen hirmuisudensa mi- minä mielä nyt toimon.
22. HERran laupiudesia
on enen me
han kautta.
ja
ja
»vei
rarki
johdatti
pimeyteen,
2. Hän
minua
hukkuner : ei hänen laupiudensa wielä loppunur:
ei »valkeuteen.
minua
käändänyt
on
»vaskätensä
23. XVaan joka huomen si on uusi ja
3. Hän
tan, ja toimetta toisin aina minun kansani.
sinun ustollisudes on suuri.
4. Hän on tehnyt minun lihani ja minun
24. HERra on minun osani', sano minun
ja
sieluni;
mmm»
luuni
sentähden tahdon minä häneen toimoa.
musertanut.
nahkani manhaxi
'Ps.i6:s.
5. Hän rakensi minua mastan, ja sapelia ja
Ps. 73'.'6.
waiwalla hän minua kääri.
25. HERra on hymä niille, jotka häneen
6. Hän on minun pannut pimeyteen, niin- toiwowat, ja niille sieluille, jotka händä kysymät.
kuin aikaa kuollet.
26. Hymä on olla kärsiwällisnä, ja HER7. Hän on minun muurannut sisälle, etten
ja
minua
pääse
jalkapuuminä
kowaan
ralda apua toiwoa.
ulos,
pannut.
27. Hywä on ihmiselle, ijestä kanda' nuohun
parun,
ja
minä
huudan
niin rudesansa.
Matth. 1,.-,?.
8. Ia waikka
Että
hän
kuitengin
hän
28.
istu yxinäns, on wait, kosta
kormunsa tukitze minun rukoupäällens
jotakin
tule,
hanen
xestani.
:
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se
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suunsa

tomuhun, ja odotta kaikkein minun Kaupungini tytärten tähden.
52. Minun »viholliseni omat minua komin ta. 30. Ia anda lyödä postillensa, ja paljo pilk- kaajanet, niinkuin lindua ilman syytä.
kaa kärsi..
53. He omat minun elämäni kuoppaan salja heittänet kimen minun päälleni.
ei
syöxepois
ijankaikkisesti;
mannet,
3,. Sillä HERm
ja
54. Omat myös medet minun pääni ylitze
32. Waan hän saatta murhellisexi, taas
laupiudestansa.
käynet:
niin minä sanoin: nyt minä ratki huarmahta suuresta
sydämestäns
ei
kas
olen.
kurita,
Sillä
hän
ihmisiä
33.
iv. 55. Minä auxeni huudin sinun nimeäs,
eitä murhesten saata.
Niinkuin
HERra,
hän
radolliset
alhalda kuopasta.
tahdois
l»
34.
Pf. 88: 7.
Ps. I?«:
maan päällä ratti jalkains alla polkea.
(2) Ebr. sidotut.
56. Ia sinä kuulit minun äneni,älä korwias
35. Ia andais jongun miehen oikeuden sen kätke minun huokauxestani ja huudostani.
ylimmäisen edesä poistäätyxi tulla,
57. Sinä lähenet kosta minä sinua huudan,
ja
duomim
asiasansa,
sanot: älä pelkä.
z6. Ia ihmistä määrin
ei
niinkuin HERm sitä näkistän.
58. Sinä HERra ratkaiset minun sieluni
m. 37. Kuta tohti siis sanoa: senkaltaiset asian, ja lunastat minun hengeni. Ps. 43: i.
tapahtumat ilman HERran tästytä?
59. HERra katzo, kuinga minulle niin wääpaha
ja
hywä
ryttä
tule
torkemman
tehdän, ja duomitze minun oikeuteni.
sen
Eikö
38.
Am.
3:6.
60.
les.
4s:?.
Sinä näet kaikki heidän kostonsa, ja
suusta?
39. Mixi siis ihmiset nurisemat eläisänsä? kaikki heidän ajatuxensa minusta.
61. HERra sinä kuulet heidän pilkkansa, ja
nuristan syndejänsä mastan.
Jokainen
eyitäm
Tutkijieltamme
ja
meidän kaikki heidän ajatuxensa minua mastan.
40.
ja
palautamme
menoamme,
HERran. 62. Minun wainollisteni huulet ja heidän
chgö.
neuwonsa minua mastan yli päiwää.
sydämemme
ja
meidän
Nostatan,
kätem4».
63. Katzo, kosta he istumat eli nousemat,
me taiwaseen päin, Jumalan tygö.
niin he minusta »virsiä laulamat.
42. Me, me olemma syndia rehner, ja
64. Kosta heille, HERra, niinkuin he antowakorwaisir oller*; (senrähden) ersinä sainnet owat, heidän kättens töiden jälken.
*U. 106: 6. Judit. 7: 1?. 65. Anna heidän sydämensä mapista, ja sisaastanvttan. olet
nuhalla meitä peittänyt, nun kiroustas tuta.
43. Waan sinä
ja »vainonnut, ja armottomasti surmannut.
66. Wäinö heitä hirmuisudella, ja hukuta
44. Sinä »verhotit itzes pilwellä, ettei ru- heitä HERran taiman alda. .
kous pääsnyt sen läpitze.
4. Luku.
45. Sinä olet meitä tungioxi ja saastaisudetehnyt.
propheta
I
seasa
xi Kansain
surkuttele sitä hirmuista nälkää,
häwityresa oli olewa.
Omeidän
kuin
Kaikki
»vihollisemme
suu46.
owat
Jerusalemin
synnit
siehen olit syy. m. Uhka lL»
sotta mitkä
tans ammottanet meitä wastan.
ja
47. Me painetan alas ja rangaistan pelwol- domia lohdutta Zionia.
ja
LKuinga
1.
la ahdistuxella.
on kulda niin mustennut*? ja jalo
wesiojia,
mikulda niin muuttunut? pyhät kilvet o48. Mmun silmäni wuotawat
joka
tyttären
kaiun pääsä hajotetut.
les. 1:22.
nun Kansani
wat
surkeuden tähden.
kempit
puhtan
pojat,
kullan
merja
ei taida 2. Zionin
49. Minun silmäni wuotawat,
kuinga
lakata: ei he asetu.
ne
owat
kaltailuetut,
raxi
sawiastian
29-

Ia

toiwoa.

pane

-

<

!.

,

«.

.
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50.

Siihenasti että HERra tatzo taiwasta

sen arwatut,

jotka sawenwalaja teke?

alas ja näke.
3. Lohikärmet taritzemat nisiä pojillensa, ja
heitä; mutta minun Kansani tyttäelämäni,
Minun
kulutta
minulda
imettäwät
silmäni
51.
ren
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4. 5- Luk.
16. Sentähden on HERmn »viha beitä haren täyty armotoin olla, niinkuin yöttöi korjottanut, ja ei sillen tatzo heidän päällensä:
wesa.
4. Imewäisten kieli tartui suun lakeen, ja- ettei he Pappeja kunnioittanet, eitä »vanhoja
non tähden: nuoret lapsukaiset anowat leipää, armahtanet.
ja ei ole tetän, jota heille sitä jata.
17. Kuitengin meidän silmämme kurkistelit
katyhjän
ne
owat
awun jälken, siihenasti että he »väsyit:
ennen
herkullisesti,
söit
5. Jotta

Jeremian.

lulla näändynet: jotta ennen olit

siltillä

tetetut, niiden täyty nyt loasi» maata.
6. Minun Kansani tyttären syndi on

»vaa-

suurem-

bi, tuin Sodoman syndi*, joka akista tutistettinf, ja ei yxikän käsi siihen rumennut.
-l i Mos. 19: 24.
Mos. 18:
puhtammat tuin
olit
7. Hänen Nazareinsä
ja
lumi, maltemmat tuin rieska: heidän ihons
oli punaisembi tuin Koralli, heidän tauneudensa niinkuin Saphir.
8. Mutta nyt on heidän muotonsa niin musMxi muuttunut, ettei heitä kaluilla tuta taita:
rippu heidän luisansa: se tuiheidän nahkanspuu.
mettui niinkuin
parembi, kuin nul9. Miekalla tapetuille oli
jotka
nälkään kuolit, jotka näändymän
le,
ja hukkuman piti maan hedelmään puuttumi*

,

«.

kosta me odotimma sitä Kansaa,
tä autta »voinut.

joka ei mei-

18- He wäjywät meidän asteiltamme, niin
etten me rohkene meidän kaiuillamme käydä:

meidän loppumme on lähestynyt, meidän päisillä meidän loppumme
on tullut.
19. Meidän »vainojamme olit nopiammat
kuin Kotkat taiwan alla; »vuorilla he myös
meitä wainoisit,ja korwesa he meitä wartioitzit.
20. HERran woideltu, joka meidän turman, oli, on fangittu heidän merkoihins, josta me sanoimme, että me hänen marjonS alla
elämme pakanain seasa.
m. 21. Iloitze ja riemuitze sinä Edomin ty,
tär, joka asut Uzin maalla; sillä sen maljan
pitä myös sinulle tuleman, ja sinun pitä myös
wän, owat täytetyt,

juopuman, ja alasti itzes riisuman.
.
lapomat
onna
mmmot
22. Mutta sinun maärydelläs on loppu, siLaupiammat
ie».
*, minun Kansani nä Zionin tytär, ei hän sillen anna sinua wiekeittänet
siansa
; Mos. 26: 29.
dä pois: mutta sinun wäärydes, Edomin ty,
tyttären surteudesa
2: 2°. tär,
6:
Wal.
iv.
2
Kun.
28:
29.
hän etzi, ja sinun syndis ilmoitta.
s Mos.
53.

sesta.

,

ruaxensa

'

11. HERm on »vihansa täyttänyt, hän on
muodattanut julman nuhansa; ja Zionisa tulen sytyttänyt, jota myös hänen perustuxensa
polttanut on.
lel-°'7'°'7-12. Ei Kuningat maanpäällä sitä olis ustouet, eitä taitti maan piirin asuwaiset; että
»vihamiehen ja »vihollisen piti tuleman Jerusalemin portista sisälle.
13. Mutta on hänen Prophetainsi» syndein
tähden, ja hänen Pappeinsi» pahaintetoin tähden *; jotta siinä wanhurstaften weren »vuo».23:21.
'Jer. 5:3,.
datit.
ja
kaluilla, niinkäwit
tänne
sinne
14. He
kuin sotiat, ja olit itzens »vereen saastuttanet,
ja ei tainnut heidän »vaatteisiinsa rumeta.

se

5.

Kuku.

Jeremian rukous, josa hän. i. Ulosmala Jumalan Ransan surtian walituxen wiheliäisydens
alla. il. Heidän murhensa pyhyden häwityxen

yliye-

in.

Heidän rukouxensa armollisen pelas»

tuxen perään.
I. «puista HENra, kuinga meille tapahtui:
<"l katzo, ja näe meidän ylöntatzettamme.

Meidän verindöm on muukalaisten osaxi
huonemme ulkonaisten omaxi.
3. Me olemma orwoit ilman isätä; ja meidän äitimme owat niinkuin lesket.
2.

tullut, ja meidän

4. Wettä, jota meidän omam oli, me joimme rahalla, owat hallvot me ostimme hinnalla.
5. Kaulallamme me waiwaa kärsiimme; ja
15. Waan he huusit heitä: mälttätät saasme jo wäsynet olimme, ei kuitengan meilmihingän
älkät
mälttätät,
ehkä
taiset, mälttätät,
rumetko; sillä he maltit ja pakenit, niinettä le lepoa annettu.
6. Meidän piti Egyptin ja Assyrian ala mcimyös pakanain seasa sanottin: ei he kauwan
täm
pysy.
siellä

5.

Luk.
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täm andaman; että me sittekin leipää meidän 55. Meidän sydämem ilo loppui, meidän
tantzimme on käändynyt murhexi.
rawinnoxem saanet olisimme.
syndiä
ja
vmat
tehnet,
1.6. Meidän päästämme on kruunu pudon7. Meidän Isämme
pitä
käsisä;
ja
ole
pahomeidän
nut:
noi
meitä, että Me niin olemma
heidän
ei sillen

syndiä rehnet!
n. 17. Sentähden on myös meidän sydäJer.
Hes.
ja
ole
memme
wallitzewat",
meitä
ei
kenmurehisansa: niiden tähden omat meiOriat
8.
dän silmämme piminnet.
gän, joka meitä heidän käsistänsä pelasta.
5 Mos. ,«: 43, 45.
Wal w. 1: 15.
18. Zionin wuoren tähden, että se niin hä9. Meidän pitä hakeman meidän leipämme witetty on, että ketut hänesä juoxendelewat.
ill. 19. Mutta sinä HERra, joka ijankaikhengen paolla, miekan edesä korwesa.
päpoldettu
»o. Meidän ihomme on
niinkuin
kisesti olet, ja sinun istuimes ijästä ikään.
näljän
tähden.
Ps. 9: 8. P5.29: 10. Pf. I«: 13. Ps. 145: 1;.
hisä, sen hirmuisen
20. Mixis meidän ijankaikkisesti unhohdat?
i». He owat waimot Zionisa raiffannet, ja
Kaupungeisa.
ja
niin.kauwan meitä peräti hyljät?
neitzet ludan
12. Ruhtinat he omat hirttänet, ja manhim21. Palauta HERra meitä jällens sinun tygös*, että me taas palaisimme: udista meibita ei he kunnioittanet.
piti
ja
jauhaman,
piskuisdän päimämme niinkuin ne alusta olit.
Nuorukaisten
13.
ten täydyi puita kandaisans kombastua.
"Jer3l: iB.
puutuit
porteista,
ja
22.
Oletkos
meitä peräti heittänyt pois, ja
nuorukaiWanhat
14.
sangen suuresti »vihastunut meidän päällemme?
set ei sillen kandeletta soitta.
ja tekojansa

nautitzeman.
31: 29.

,Mof. 20: s.

Il
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Jeremian Walituswirten

Propheta

loppu.

Hesekiel

Esipuhe.

meni mielellänsä Kuningas lekonian kansa, niinkuin Daniel ja muut, fangiuteen Babeliin, lereKeselle!
mian neuwosta »linknin hän kyllä aina neuwoi, että heidän piti andaman itzens Babelin Kuningan
ala, mm heidän piti hengensä pitämän, ja ettei heidän pitänyt oleman hända wastan, muutoin piti heille pahoin käymän ja.hukkan tuleman, Jer. 21: 8. Kosta hejaVabelliu tullet olit, niinkuin Jer. 24: l. osotta, ja
kaduit sitä kowili, etta he olit andanet niin myötä:
heitä ystämällisesti lohdutta: niin olit he kärsimättömät,
Silla he näit että niillä jotta Jerusalemiin jääneet olit, ja ei andanet myötä, oli wielä sekä Kaupungi että
kaikki niaa hallusa, ja ne toiwoit tekemänsä Jeremian walhetteliaxi, ja etta heidän piti »voiman itzens hywin
maasansa.
wastata ja »varjella Babelin Kuningalda, ja olla
Tähän yllytit heitä kaikella mäellä ne Määrät Pliophetat, jotka ainakin sen ustalluren a»,noit lerusalemisa, ellei Jerusalem»pitänyt woitettama.i, ja Jeremian piti walhetteleman niinkuin pettäjä» ja wietteliän. Täpaisutti, että ne lerusalemisa lerstaisit, että he lujasti ja wahwasii Jumalan ja Isänsä
hän myös se heitä
maanpuolda pidit: Mutta ne muut jotka itzens annoit, olit Jumalan ja heidän Isänsä maan hyljännet, niinkuin uskottomat ja kunlliattolnat pettäjät, jotka ei taitanet ustalda ja toimea Jumalan päälle, mutta annoit
walhettelian Jeremian turhan puhen tähden. Tämä kerskaus ja soimu teki heille
itzens miyamiesten ala, senjotka
Babeliin olit mennet, zacheidän fangiudens tul» heille tästä paljo rastammaxi'
pahaa, ja enämmin heille
Woi ! kuinga he sadattelit leremiata, jota he olit ttttlllet« ja hän heitä niin häjysi» pettänyt oli.
Sentähden herätti Jumala, Babelisa tämän Prophetsn Hesekieli», lohduttamaa», fangeja, ja enmlstamaan
wääriä Plophetaita »vastan I«usalen,isa, ja wahwistamaan Jeremian sanaa; jonga hän myös täydellisesti teke, ja paljo kowemmin ja enä Prophetera (kuinga leriljalem M Häwitetyxi tuleman, ja Kansan vnna Kuningan ja päämiesten lansa hukkuman) kuin Jeremia. Ia luin kuitengin heille siinä siwusa, että heidän pitä
p»la,aman jällens ja totiansa pääsemän ludan maalle. Ia tämä on st erinomainen kappale HesekiellsH, jota

omasa
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