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tämandaman; että me sittekin leipää meidän
rawinnoxem saanet olisimme.

7. Meidän Isämme vmat syndiä tehnet, ja
ei sillen ole käsisä; jameidän pitä heidän paho-
ja tekojansa nautitzeman. ,Mof. 20: s.

Jer. 31: 29. Hes. Il : 2.

8. Oriat meitä wallitzewat", ja ei ole ken-
gän, joka meitä heidän käsistänsä pelasta.

' 5 Mos. ,«: 43, 45. Wal w. 1: 15.
9. Meidän pitä hakeman meidän leipämme

hengen paolla, miekan edesä korwesa.
»o. Meidän ihomme on poldettu niinkuin pä-

hisä, sen hirmuisen näljän tähden.
i». He owat waimot Zionisa raiffannet, ja

neitzet ludan Kaupungeisa.
12. Ruhtinat he omat hirttänet, jamanhim-

bita ei he kunnioittanet.
13. Nuorukaisten piti jauhaman, ja piskuis-

ten täydyi puita kandaisans kombastua.
14. Wanhat puutuit porteista, ja nuorukai-

set ei sillen kandeletta soitta.

55. Meidän sydämem ilo loppui, meidän
tantzimme on käändynyt murhexi.

1.6. Meidän päästämme on kruunu pudon-
nut: noi meitä, että Me niin olemma
syndiä rehnet!n. 17. Sentähden on myös meidän sydä-
memme murehisansa: niiden tähden omat mei-
dän silmämme piminnet.

18. Zionin wuoren tähden, että se niin hä-
witetty on, että ketut hänesä juoxendelewat.

ill. 19. Mutta sinä HERra, joka ijankaik-
kisesti olet, ja sinun istuimes ijästä ikään.Ps. 9: 8. P5.29: 10. Pf. I«: 13. Ps. 145: 1;.

20. Mixis meidän ijankaikkisesti unhohdat?
ja niin.kauwan meitä peräti hyljät?

21. Palauta HERra meitä jällens sinun ty-
gös*, että me taas palaisimme: udista mei-
dän päimämme niinkuin ne alusta olit.

"Jer3l: iB.
22. Oletkos meitä peräti heittänyt pois, jasangen suuresti »vihastunut meidän päällemme?

Jeremian Walituswirten loppu.

Propheta Hesekiel
Esipuhe.

Keselle! meni mielellänsä Kuningas lekonian kansa, niinkuin Daniel ja muut, fangiuteen Babeliin, lere-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 pa-
hoin käymän ja.hukkan tuleman, Jer. 21: 8. Kosta he Vabelliu tullet olit, niinkuin Jer. 24: l. osotta, ja
heitä ystämällisesti lohdutta: niin olit he kärsimättömät, ja kaduit sitä kowili, etta he olit andanet niin myötä:
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
wastata ja »varjella BabelinKuningalda, ja olla omasa maasansa.

Tähän yllytit heitä kaikella mäellä ne Määrät Pliophetat, jotka ainakin sen ustalluren a»,noit lerusalemi-sa, ellei Jerusalem»pitänyt woitettama.i, ja Jeremian piti walhetteleman niinkuin pettäjä» ja wietteliän. Tä-
hän myös se heitä paisutti, että ne lerusalemisa lerstaisit, että he lujasti ja wahwasii Jumalan ja Isänsämaanpuolda pidit: Mutta ne muut jotka itzens annoit, olit Jumalan ja heidän Isänsä maan hyljännet, niin-
kuin uskottomat jakunlliattolnat pettäjät, jotka ei taitanet ustalda ja toimea Jumalan päälle, mutta annoit
itzens miyamiesten ala, sen walhettelian Jeremian turhan puhen tähden. Tämä kerskaus ja soimu teki heille
pahaa, ja enämmin heille jotka Babeliin olit mennet, zacheidän fangiudens tul» heille tästä paljo rastammaxi'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 enmlstamaanwääriä Plophetaita »vastan I«usalen,isa, ja wahwistamaan Jeremian sanaa; jonga hän myös täydellisesti te-ke, ja paljo kowemmin ja enä Prophetera (kuinga leriljalem M Häwitetyxi tuleman, ja Kansan vnna Ku-
ningan 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, jotaRrrrr hän
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hän aikanans ennusti ja saarnais, ja teke sitä haman 25. l. asti. Sen jälken ennusta hän muista maakunnista,
jotka myösBabelin Kuningan kautta piti rangaisiaman, 34. l. asti. Sitte seura 4. lohdullisia Lukua Henges-
tä ja Kristuxen waldakunnasta. Senjälken siitä »ilmeisestä Tyrannista ja Krtsiikunnan wihamiehestä , Gogista
ja Magogista. Wiimein rakenda hän Jerusalemin jällens, ja lohdutta sillä Kansaa, että heidän piti jällens
lotia pääsemän: mutta hengesä ajattele hän sitä ijankaikkista Kaupungita taiwalllsta lerusalemita, josta Jo-
haimeren Ilmestys myös puhu. l. 21.

1. Luku.
Propheta Hesekiel, fangina ollesänsa Nabelu

fa, näl?e näyja ». r7elj<l eläindä. v. Neljän ker-
taiset rattat, m. Taiwan awarudesa istllimen,
ja siinä Jumalan, ihmisen muovosa.
Kolmandena tymmenendenä wuotena, wii-

dendenä päiwänä neljännesä Kuusi,, tuin
minä olin fangein seasa Kebarin wirmn

tykönä; aukenit miwat, ja minä näin Juma-
lan näyt.

2. Se wiides päimä Kuusi», oli »viidennellä
muodella, sittekuin Jojakin ludan Kuningas
oli wiety fangina pois.

3. Niin mpahdui HERran sana Hesetielille
Papin Busin pojalle Kaldean maasa, Keba-
rin wirmn tykönä: siellä tuli HERran käsi hä-
nen päällensä.

1.4. Ia minä näin, jakatzo, siellä tuli ra-
jutuulipohjan puolesta, suuren pilwen kansi»,
täynäns tulda, niin että se kuumotti taitti ym-
bärins; ja testeldä tulen oli se sangen kirkas.

5. Ia siinä kestellä oli mintuin neljä eläindä,
ja tämä oli heidän muotonsa: he olit ihmisen
muotoiset.

6. Ia tullakin heillä oli neljät kasivot, ja
kullakin neljä siipe.

7. Ia heidän säärensä seisoit oitiana, mut-
ta heidän pöytäjaltans olit niinkuin harjan (»)
sorkat, japaistit niinkuin tiildäwä wasti.

(2) Ebr. wasikan.
8. Ia ihmisen kädet olit heidän siipeins alla,

heidän neljällä mhwollansi» ; sillä heillä oli nel-
jät kasivot ja neljä siipe.

9. Ia heidän supens olit yhdistetyt toinen
toiseensa: Ia tuin he käwit, ei he erinnet toi-
nen toisestansa; Waan kuhunga he menit, me-
nit he kohdastans eteensä päin.

10. Ia niiden neljän kasivot oikialla puolella
oli niinkuin ihmisen kasivot,ja Jalopeuran kas-

wot: mutta »vasemmalla puolella olit niillä nel-
jällä kasivot, niinkuin harjan kasivot jakotkan
kasivot. Ilm. K. 4: 7.

11. Ia niin olit heidän kasivonsa: mutta hei-
dän supens olit eroitetut ylhäldä, niin että kaxi
siive löit juuri yhteen, jakahdella siiwellä peitit
he ruuminsi».

12. Kuhunga he menit, niin he menit kohdas-
tans, ja menit sinne, kuhunga hengi ajoi, ja
ei erinnet täydesäns toinen toisestansa.

13. Ia eläimet olit näkyänsä niinkuin tuliset
hiilet, jotta palamat niinkuin tulisoitto, jota
käwi eläinden waihella : mmm tuli kuumotti,
ja tulesta käwi ulos pittaiseu leimans.

14. Ia eläimet juoxit edes ja takaisin min-
tuin pittäisen tuli.

il. 15. Kosta minä näin nämät eläimet: ta-
tzo, niin seisoit siellä yhdet rattat maan päällä,
niiden neljän eläimen tykönä, ja oli näkyänsä
niinkuin neljät rattat.

16. Ia ne rattat olit teostansa niinkuin yxi
Turkos, m olit kaikki ne neljä yhden muotoi-
set : Ia ne olit näkyäns jatekoansa niinkuin yh-
detrattat olisit ollet tvistens sisällä.

17. Kosta yxi heistä meni, niin menit taitti
ne neljä, ja ei erinnet toinen toisestansa.

18. Niiden pyörät ja korkeus oli sangen ih-
mellinen; olit täynäns silmiä kaikki ym-
bärins, niitä neljää ratasta. l. ,c>: «.

Zak. 3: y.
19. Ia kuin eläimet käwit, niin kuljit myös

mttat heitä myöden; ja kosta eläimet ylönsit
itzens maasta, niin ylönsit myös mtta itzensä.

20. Kuhunga heng, meni, sinne menit hemyös, jarattat ylönsit itzens heidän kansans:Sillä eläwä hengi oli rattaisa.
21. Kosta he menit, niin menit nämät myös,

kosta he seisoit, seisoit nämät myös: ja kuin
he ylönsit itzens maasta, niin ylönsit myös mt-

tat



l. 2. 3. Luk. Hesekiel. 867
tat itzensä heitä myöden; Sillä elämä hengi oli
rälläisi».

ill. 22. Mutta eläinden pään päällä oli niin-
kuin taimas, tuin peljätmmä Kristalli, juuri
heidän päälitzensä lemitetty.

23. Niin että taiwan alla seisoit heidän su-
pens tasaisesti, yxi iuuri toiseen päin: ja taxi
siipe peitit jokaitzen heidän ruuminsi».

24. Ia minä kuulin heidän siipeins änen,
niinkuin, suurten wetten pauhinan, ja niinkuin
Kaikkimaldian jylinän, kosta ne liikuit, japau-
hinan änen niinkuin sotajoukon hyminän: mut-
ta kosta he alallans seisoit, niin lastit he supens
alas.

25. Ia ani kuului taiwasta, jota oli Heidän
päänsä päällä, kosta he seisoisans lastit supens
alas.

26. Ia taiwan päällä, jom heidän ylitzens
oli, oli istuin näkyänsä niinkuin Saphir', ja
istuimella istui ihmisin muotoinen, s

* les. 6: 1. Hes. 10: l. Ilm. K. 4: '.

f Dan. 7: 13.
27. Ia minä katzoin hänen päällens, jahän

oli kuin kirkas walkeus, ja sisäldä oli se tuin
tuli taitti ymbärins: hänen tupeistans ylös ja
alas näin minä niinkuin tulen kuumottaman
hänen ymbärillänsä.

28. Niinkuin taiwan kaari * näky pilmesä
koffa satanut on, niin oli myös sen kirkkauden
näky ymbärins. Tämä oli HERran kunnian
näky: Ia kosta minä sen nähnyt olin, langei-
sin minä kasivoillsni, jakuulin änen puhuman.

'Ilm. K. 4: ).

2. luktt.
i Hesekiel kuyutan prophetan wirkaan, saar-

namaan niillekowakorwaisille Juvalaisille fan-
geudesa. n wahwtstetan siihen näysä, sisäldä
ja ulkoa kirjoitetulla kirjalla.
1. hän sanoi minulle : Sinä ihmisen lapsi,

seiso jalwoillas', niin minä tahdon pu-
hua sinun kansas. *l. 3: »4. Dan. 10: 9.

2. Ia kuin hän puhui minun kansani: niin
minä wahwistuin hengesä, ja hän asetti minun
jalwoilleni, ja mina kuuldelin hända jokapu-
hui minun kansani.

3. Ia hän sanoi minulle : Sinä ihmisen lap-

Si, minä lähetän sinun Israelin lasten tygö, sm
luopuwaisen Kansan tygö, jotka minusta luo
punet owat; jotta heidän Isäinsä kansi» haman
tähän päimaän asti omat minua mastan rik-
konet.

4. Mutta ne lapset, joiden tygö mini sinun
lähetän, omat nisturit japaatunet sydämestä:
niillepitä sinun sanoman: Näin sano HERraHERm:

5. Jos Helen tuulemat, taikka katzowat y-
lön, sillä se on tottelematoin huone; niin pitä
heidän tuitengin tietämän, että Propheta hei-
dän seasans on.

6. Ia sinä ihmisen lapsi, ei sinun pidä pelkä-
män heitä, ei myös heidän sanojansapelkämän,
he owat tosin »vastahakoiset, jateräwät orjan-
tappurat " sinua wastan , ja sinä asut Skor-
pionein seasa: Mutta ei sinun pidä pelkämän
heidän sanojansa; eitä hämmästymän heidän
taswojansil f, waitta he owat tottelematoin
huone. "Ps. 58:«. Mik. 7: 4.
' 5 Jer. 1: 8, 17- Hes. 3: 9- luk. 12: 4.

iPet. 3: 14.
7. Mutta sinun pirä sanoman heille mi-

nun sanani, jos he sen tuulewar, mitta ta-
sillä he owat wastahakoiset.

11. 8. Mutta sinä ihmisen lapsi, kuules mi-
tä minä sinulle sanon, ja älä ole tottelema-
toin niinkuin se tottelematoin huone. Awa suus
ja syö * mitä minä sinulle annan.

- Ilm.K. io: 3.
9. Ia minä näin, ja katzo, käsi oli ojettu

minun puoleeni; ja katz»/ siinä oli kääritty
kirja:

ie». Jonga hän awais minun eteeni, ja se
oli kirjoitettu ulkoa ja sisäldä; ja siinä oli kir-
joitetut walituxet, ja huotauxet, ja mcc.

3. Luku.
l. propheta saa eästyn syödä sen kirjan, i«

warustetan »voimalla, saarnamaan. v. U)ie-
danHengelda, fangein tygö, ia neuwotan wir«
kansa welwollisudesta ja armosta, m. Näke
HLAran kunnian: suljetan hänen suunsa ja
taas awatan.

hän sanoi minulle: Sinä ihmisen !ap-
si, syö' mitä sinun edesäs on: syö la-

mäRrrrr 2
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mä kirja, jamene, ja saarna Israelin huonel-le. ' Ilm. K. i°: ?.

2. Niin minä amaisin suuni; ja hän annoisen kirjan minun syödäxeni.
z. Ia sanoi minulle: Sinä ihmisen lapsi, si-

nun pitä tämän kirjan , jonga minä annan si-
nulle, syömän sinun ruumisees, ja tä»ttämän
sillä »vahas. Niin minä söin sen, ja se oli mi-
nun suusani niin makia kuin hunaja.

Ps. 19: 11. Ps. 119: 103. Jer. I< : is.
4. Ia hän sanoi minulle: Sinäihmisen lap-

si, mene Israelin huoneseen, ja saarna heille
minun sanani.

5. <Sillä en minä sinua lähetä sen Kansan
tygö, jollaouto puhe ja mieras kieli on ; maan
Israelin huoneseen :

6. Ia en suuren Kansan tygö, joisa outo
puhe ia »vieras kieli olis, joidenpuhetta et sinäymmärrä: Ia jos minä mielä lähetäisin sinun
lliiden tygö , niin pidäis heidän kuitengin mie-
lelläns kuuleman sinua.

7. Mutta Israelin huone ei tahdo sinuakuul-
la; sillä ei he tahdo kuulla itze minuakan: sil-
lä koko Israelin huonella on koma otza japaa-
tunut sydän.

8. Mutta katzo, kuitengin olen minä tehnyt
sinun kasmos lujaxi heidän kaswojansa wastan,
ja sinun otzas lujaxi heidän otzaansa wastan.

Jer. i: 18. Mik. 3: 8.
9. Ia minä olen tehnyt sinun otzas niin ko-

maxi kuin Demantin, joka kowembi on kuin
kallio: älä pelkä heitä, älä myö.s hämmästy '

heidän edesäns,, ehkä he owat tottelematoin
hlione. * 1.2: 6. i Pet. 3: 14.

' 10. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmisen
lapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sanoin
sinulle, ota finun sydämees , ja pane konviis.

11. Ia mene pois sinun Kansas fangein ty-
gö, jasaarna* heille, jasano heille: Näin sa-
no HERra HERra: jos he kuulemat sen, taik-
ka katzowat ylön. ' les. 6,: 6.

ii. 12. Ia hengi otti minun ylös, ja minä
kuulin jälisäni suuren humauxen änen (sano,
man): Siunattu olkon HERran kunnia, ha,
nen siasansa !

iz. Ia minä kuulin eläinden supein änen,
jotka lölt toinen toiseensa, jaratasten jyrinän,

jotta juuri niiden tykönä olit, ja' suuren hu-mauxen änen.
14. Niin hengi nosti minun ylös, ja mci mi-

nun pois, ja minä menin pois, ja olin suurestihämmästynyt: Mutta HERran käsi piti mi-
nun mahmana.

15. Ia minä tulin fangein tygö ThelAbibiin >
jotka asuit Kebarin mirran tykönä, jamiimyin
heidän tykönäns, kusa he istuit *; jaolin siel-lä seitzemän päimää hämmästyxisä heidän kes-kelläns. * Job. 2: ,3.

16. Ia kosta ne seitzemän päimää olit kulu-
net, tapahdui HERran sana minulle, jasanoi:

17. Sinä ihmisin lapsi, minH olen pan-
nut sinun Israel huonen warriaxi: sinunpirä kuuleman sanan minun luustani, ja
waraman heirä minun puolestani.

l 3;: 7.
18. Rosta mina sanon jumalattomalle:

sinun pim rorisisti kuoleman, jaer sinä wa-
ra handa, erkä fäno hänelle sira, että juma-
latoin lakkais jumalattomasta menostansa,
ja jais ela: niin pira sin jumalattoman
kuoleman syndeinsa rahden, murra hänenwerensa rahdon minä waaria sinun tadesiräs.

19. tNurm jos sinä warar sitä jumala-
roinda, ja ei hän käänny jumalarromudesi
ransi» ja jumalattomastariestänsa: niin hä-
nen pim syndeinsä rahden kuoleman: mur-
ra sinä oler sielus wapahmnur.

20. Jakosta wanhurstas luopu wanhurstau-destansa, ja tete pahaa, niin minä sallin hä-
nen loukata itzens, ja hänen pitä kuoleman:
Sentähden ettes ole händä warannut, pitä
hänen syndeinsä tähden kuoleman, ja hänenendistä wanhurffauttansi», kuin hän tehnyt on,
ei pidä muistettaman *; mutta hänen werensa
tahdon minä »vaatia sinun kädesms.

* l 18: 24. 1.33:12,13.
21. Mutta jos sinä warat wanhurstasta, ett-

ei hän syndiä tekis, ja ei hän myös syndiä tee;
niin pim hänen totisesti elämän, että hän on
neuwon ottanut: olet sinä myös sielus »va-
pahtanut.

m. 22. Ia siellä tuli HERran käsi minun
päälleni, ja sanoi minuUe: Nouse, ja mene

ulos
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ulos kedolle, siellä tahdon minä puhua sinun
kansas.

23. Ia minä nousin, ja menin ulos kedolle,
jakatzo, siellä seisoi HERran kunnia, niinkuinse kunnia jonga minä Kebarin »virran tykönä
ennen nähnyt olin"; ia minä langeisin maahan
kastvoilleni. ' l. 1: 3.

24. Ia tulin wirwotetuxi hengesä, ja hän
asetti minun jalmoilleni*, japuhui minun kan-
sani, ja sanoi minulle: Mene ja sulje itzes huo-nesees. '!.«:,.

2;. Ia sinä ihmisen lapsi, katzo, nuorat pi-
tä pandaman sinun päälles, ja hs sitomat si-
nun niillä; ettei sinun pidä pääsemän heildä.

26. Ia minä tahdon sinun kieles anda tart-
tua suus lakeen, niin että sinun pitä tuleman
mykän, ja ei enä taitaman nuhdella heitä; sil-
lä se on wastahakoinen huone. 1. ,: ?.

27. Mutta kossa minä puhun sinun kansas,
niin tahdon minä awata sinun suus, että sinun
heille sanoman pitä: Näin sano HERra HER-
ra: joka kuule se kuulkan, ja joka holjä, se
hyljäkkän : Sillä se on tottelematoin huone.

l.«: 7.

4. Luku.
1. Hesekicl saa käskyn piirustuxella malata Je-

rusalemin piirittämiftn, ja maata wissin aikaa
kummallakin kyljellänsä. n. Rypsendä leipänsä
sonnalla, näljän merkixi piirityxen alla.
i. sinä ihmisen lapsi, ota sinulles tiiliki-

»vi, pane se etees, ja piirusta sen päälle
Jerusalemin Kaupungi.

2. Ia lyö leiri sen ymbälille, ja rakenna
siihen aita, ja tee siihen walli; jaaseta siihensotawäti, japane sotaaset sitä wastan jotatah-
Wslda. 2 Kun. 2,: i.

z. Mutta ota sinun etees mutapannu, ja
anna se olla mutaisen seinän edestä sinun ja
Kaupungia wälillä; ja aseta tastvos händä
wastan, niinkuin piiritettäwätä ,

japiiritä se:
Se olkon Israelin huonelle merkixi.

4. Sinun pitä myös mataman wasemmalla
tyljellas, ja Israelin huonen pahat teot pane-
man sen päälle: Niin monda päiwää tuin sinä
matat sen päällä, niin kauwan pitä sinun myös
kandaman heidän pahoja lekojansa. .

5- Mutta minä tahdon tehdä sinulle heidän

pahain tekoinsa »vuosikaudet päiwixi, kolmexisadaxi jayhdexäxi kymmenexi päimäxi : niin kuu-
man pitä sinun kandaman Israelin huonen pa-
hoja töitä. .

6. Iakostas ne olet täyttänyt, sitte pitä si-
nun makaman oikialla kyljelläs, jakandaman
ludan huonen pahoja töitä neljäkytnmendä
päimää*: sillä minä annan sinulle M myös
päimän jokawuoden edestä. "

4 Mof. 14: 34.
7. Ia aseta käsivos ja paljas käsitvartes si-

tä ymbärins piiritettyä lerusalemita nxistan ;

ja ennusta händä mastoin.
8. Ia katzo, minä panen nuorat sinun pääl-

les; niin ettei sinun pidä saaman käändä itziäs
yhdeldä kyljeldä toiselle, siihenasti että sinä olet
lopettanut piirittämises päiwät.

11. 9. Niin ota nyt sinulles nisuja, rukiita,
ja ohria, papuja, herneitä ja kauroja, ia pa-
ne ne yhteen astiaan, jatee sinulles niin monda
leipää siitä kuin monda päiwää on, jotka si-
nun-kyljelläs makaman pitä, että sinulla olis
siitä syömistä kolmexi sadaxi ja yhdexäxi kym-
menexi päimäxi.

ia. Niin että sinun ruokas, jongasinun ku-
nakin päimänä syömän pitä, pitä painaman
kaxikymmendä Sikliä: Tämän sinun syömän
pitä yhdestä päimästä niin toiseen.

11. Wettä pitä sinun myös juomanmääräl-
lä, kuudennen osan Hinnistä; jasen sinun pitä
juoman yhdestä päimästä niin toiseen.

12. Ohraisia leipiä pitä sinun syömän : jot-
ka sinun heidän silmains edesä ihmisen jäljellä
kypsendämän pitä.

iz- Ia HERra sanoi : ratki näin pitä Israe.
lin lapset syömän heidän saastaista leipäänsä
pakanain seasa', kuhunga minä heitä ajama
olen. * Hos. 9: 3.

14. Mutta minä sanoin: Ahl HERra HER-ra, katzo minun sieluni ei ole kostan mielä saas-
tutettu ; Sillä en ole minä ikänäns hamasta
minun nuorudestani tähän asti, mitan raa-
toa taikka raadeldua syönyt, ja ei saastainen
liha ole kostan minun suuhuni tullut.

15. Mutta hän sanoi minulle: katzo, minä
tahdon anda sinulle karjan sondaa ihmisen jäl-
jen edestä; jolla sinun leipäs tekemän pitä.

16. Ia hän sanoi Minulle .Sinä ihmisen lapsi,
kako ,Rrrrr 3
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tatzo, minä tahdon otta pois leiwän amen*
lerusalemisa, niin että heidän pitä leipää syö-
män painolla f ja murhella; ja juoman wettä
määrällä ja surulla. 'l. 14: 13.

5 3 Mos. 26: 26.
17. Että leipä ja wesi puuttuman pitä ', ja

yhden pitä sureman toisen kansi», ja näändy-
män pahoisa legossansa. *l. 5: 17.

5. Luku.
1. propheta kaffetån keritä hiuxensa, japun»

nita ne kolmeen osaan. n. Osotetan että se piti
«nnustaman Juvalaisille kowaa rangaistusta.
i. sKa sinä ihmisen lapsi, ota sinulles niin te-

<>) rämä miekka tuin partameitzi, ja teritze
sillä pääs ja partas*, ja om maata, ja jaa ne
sillä. 'les. 7:,°.

2. Kolmannen osan pitä sinun tulella polt-
taman kestellä Kaupungita, kosta piirittämi-
sen päiwät owat täytetyt: toinen kolmas osa
ota ja hakka miekalla Kaupungin ymbärillä:
Wiimeinen kolmas osa heitä tuuleen, että mi-
nä wedäisin miekan ulos heidän jälkensä.

3. Mutta ota wähä niistä luwulla ja sido si-
nun hames kulmaan.

4. Ia ota taas wähä niistä, ja heitä se tu-
leen, ja polta se tulesi»: siitä pitä tulen tule-
man toto Israelin huoneseen.

11. s. Näin sano HERra HERm: tämä
on Jerusalem, jonga minä pakanain testells
asettanut olen, ja maakunnat hänen ymbäril-
lensä 2 Kun. 25: 22.

6. Mutta hän on käändänyt minun oikeute-
ni jumalattomudexi, enämmin tuin pakanat,
jaminun säätyni enämmin kuin ne maakunnat,
jotta hänen ymbäristölläns owat : Sillä he
heittämät minun oikeuteni pois, jaei tahdo elä
minun säätyini jälken.

7. Sentähden sano HERra HERra näin:
Että te enämmän pahutta teette kuin paka-
nat, jotka omat teidän ymbärillänne, jaet te
»vaella minun säädyssäni, ettekä tee minun oi-
keudeni jälken: et te myös tee pakanamaan oi-
keuden jälken, jottaomat teidän ymbärillänne.

8. Sentähden sano HERm HERra näin:
katzo, minä tulen sinun tygös, minä myös tu-
lenpa tahdon duomita sinun pakanain silmäin
vvesä.

9. Ia tahdon niin tehdä sinun kansas, tuin
en minä ikänäns ennen tehnyt ole, engä myös
tästedes tehdä tahdo; kaikkein sinun tauhistus-
tes tähden.

io. Sentähden pitä Isät syömän lapsensa
sinun kestelläs*, ja lapset syömän Isänsä. Iatahdon sinun niin duomita, että taitti sinun
jäänespitä kaikkiin tuuliin hajoteturi tuleman.
"

3 Mos. 26: 25. 5 Mos. ,8: 5!- Wal. w. 2:20.
1.4: io.

11. Sentähden niin totta tuin minä elän,sano HERra HERm: ettäs olet saastuttanut
minun Pyhäni kaikilla sinun turmelluxillas, ja
kaikilla sinun kauhistuxillas; niin tahdon minä
myös hututta sinun pois, ja minun silmäni ei
pidä sinua säästämän, ei myös armahtaman.

1.7:4,9. l.8: 18.
12. Kolmas osa sinusta pitä rutolla kuole-

man ja nälkään naändymän sinun tcffelläs:
Ia se toinen kolmasosa pitä langeman miekal-
la sinun ymbäristölläs: Ia sen wiimeisen kol-
mannen osan tahdon minä hajotta kaikkiin tuu-
liin *, jametä ulos miekan heidän jälkensä.

'Jer. 45:3».
13. Näin pim minun nuhani täytetyxi tule-

man , ja minun hirmuisudeni saatan minä hei-
dän päällensä, että minä saisin lohdutuxen ':

jaheidän picä ymmärtämän, että minä HER-
ra minun kiimauxesani puhunut olen, kosta mi-
nä minun hirmuisudeni heisä täytänyt olen.

* les. 1: 24.

14. Minä tahdon saatta sinun autiaxi japil-
tari pakanoille, jotka sinun ymbärilläs owat,
kaikkein niiden silmäin eteen, jotka täywäc siel-
dä ohitze.

15. Ia se häwäistys ja pilkka pitä oleman o-
piri ja ihmexi pakanoille, jotkaowat sinun ym-
bärilläs, kosta minä annan oikeuden,' käydä si-
nun päälles, wihan, julmuden jarangaistusten
kansa. Minä HERm sen sanonut olen.

16. Ia kosta minä ne pahat näljän nuolet
heidän sikaansa lähettämä olen, jotta »vahin-
golliset oleman pitä, jotta minä lähetän huk-
kamaan teitä; jaannan teille näljän enämmä-
xi jaenämmäxi tulla, jaottamaan pois leiwän
amen. 1.4: ,6. 1.14:13.

17. Ia näljän japahat pedot* tahdon minä
anoa



anda tulla teidän sekaanne, ne pitä teitä teke-
män lapsittomaxi: Ja siellä pitä ruton jame-
ren liikkuman sinun seasas, ja miekan tahdon
minä anda tulla sinun päälles. Minä HER-
ra sen sanonut olen. " 3 Mos. ,6: 22.

6. Kuku.
i. propheta saa kästyn ennusta Judalaisille,

heidän epäjumaludensa tähden, häwitvsta, josta
hanvat ainoastansa piti pääsemän. » Wahwis-
ta ennustuxensa monikabdoilla surullisilla käy-
tsxillä.
i. ftza HERran sana tapahdui minulle, sano-

den:
2. Sinä ihmisen lapsi, käännä kasmos Is,

raelin muoria päin', jaennusta heitä mastan.
'l. 36:1.

3. Ia sano: Te Israelin muoret *, kuultat
HERran HERran sanaa: näin sano HER-
ra HERm, setä muorilla että mäille, setä
ojille että laxoille: katzo, minä, minä tahdon
anda tulla miekan teidän päällenne, ja lyödä
teidän kukkulanne maahan. * Ps. »5:2.

4. Että teidän Marinne pitä kukistetuxi tu-
leman*, ja teidän epäjumalanne rikki lyödyxi;
ja minä tahdon anda teidän ruuminne lapetta
tumainne eteen. * «Kun. 23: », 12.

5. Ia lyödä maahan Israelin lasten ruumit
teidänkuwainne eteen'; jahajotta teidän luun-
ne, ymbäri teidän Mareimnne.

*

3 Mof. 26: 30.
6. Kusa te ikänäns asutta, pitä Kaupun-

git kylmille tuleman, ja kukkulat häwitettä-
män: että teidän Marinne pitä lyötämän
maahan ja aution tehtämän, ja rikottamanteidän epäjumalanne ja häwitettämän, ja sär-
jettämän teidän kuivanne ja teidän työnne tyh-
jäxi tehtämän.

7. Ia maahan lyödyt pitä makaman teidänseasanne; että teidän tietämän pitä minun ole-
man HERran.

8. Mutta minä tahdon anda muutamat teis-
tä jäädä, jotka pitä miekalda jäämän paka-
nain sekaan; kosta minä teitä maakundiin ha-jottanut olen.

9- Jäänet teistä pitä muistaman minua pa-
kanain seasa, kusa heidän fangina oleman pi-

ta, että minä olen särjetty heidän haurellisen
sydämensä tähden, joka minusta luopunut on,
ja heidän kiilumain silmäinsä tähden ' jotka o-
wat katzonet heidän epäjumaltens jälken : ja
niiden pitä suuttuman itzeensä, sen pahuden
tähden kuin he kaikkein kauhistustsnsa kautta
tehnet omat. "

4 Mof. 15: 3?.
10. Ia heidän pitä tietämän , että minä o-

len HERra; ja en ole hukkaan puhunut, teh-
däxeni heille tätä pahaa.

v. ii. Näin sano HERra HERra: Lyö kä-
siäs yhteen, jatömistä jalkojas, jasano: moi!
kaikke pahuden kauhistusta Israelin huonesa,
jonga tähden he miekan, näljän jaruton kaut-
ta langeman pitä.

12. Se kuin kaukana on, hänen pitä rut-
toon kuoleman , ja se kuin juuri läsnä on, hä-
nen pitä miekalla langeman: Mutta se kuin
jää, ja niistä pääsnyt on, sen pitä nälkään
kuoleman: Näin tahdon minä täyttä minun
hirmuisudeni heidän seasans.

13. Ia teidän pitä tietämän että minä olen
HERra, kosta heidän tapettunsa pitä maka-
man heidän epäjumaltens seasa ymbäri heidän
Altareitansa, kaikilla korkeilla mäillä ja kaikil-
la wuorten kukkuloilla, jakaikkein wiherjäisten
puiden alla ', ja kaikkein paxuin mmmein alla,
joisa paikoisa he kaikille epäjumalillensa makia-
ta sawu - uhria tehnet owat. * 2 Kun. 17: «.

14. Minä tahdon ojeta käteni heitä wastan
ja tehdä heidän maansa tyhjäxi ja autioxi, ha-
masta Diblathin korwesta', kaikisa heidän a-
sumasioisansa: ja heidän pitä tietämän, että
minä olen HERra. ' Jer.48:22.

7. luku.
i. L.awiambi ennustus ludan maan surkiasta

häwityxcstä. n Joka wahwistetan kayleitten
wcrtaurella, ja uhkaustenkertoimisella.
l.l>a HERran sana tapahdui minulle, ja

sanoi:
2. Sinä ihmisen lapsi, näin sano HERraHERra, Israelin maasta: loppu tule: koko

neljän maan aren loppu tule.
3. Nyt tule sinun loppus ; sillä minä tahdonlähettä minun hirmuisudeni sinun päälles, ja

duomita sinua, niinkuin sina ansainnut olet.
ja

87'5. 6. 7» Luk. Hesekiel.
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ja anda sinulle, mitä kaikkiin sinun kauhistu-
xiis tule. l. 5: 11.

H. Minun silmäni ei pidä säästämän sinua,
eikä armahtaman: Mutta minä tahdon anda
sinulle, niinkuin sinä ansainnut olet, ja sinun
kauhistuxes pitä tuleman sinun sekaas, että tei-
dän tietämän pitä , että minä olen HERra.

5. Nain sano HERra HERra: katzo, yxi
onnettomus tule toisen jälken. .

6. Loppu mle, loppu tule: se malmo sinua
wastan, katzo, se tule.

7. Se käy joylös, ja tule niinkuin amu si-
nun päälles, sinä joka maasa asut: aika tule,
mstapäiwä on juuri läsnä, ettei wuorilla pidä
laulettaman.

8. Nyt tahdon minä pian »vuodatta minun
hirmuisudeni sinun päälles, ja täyttä wihani
sinusa, ja duomita sinun niinkuins ansainnut
olet, jaanda sinulle mitä kaikkiin sinun kauhis-
tuxiis tule.

, .

9. Minun silmäni ei pidä säästämän sinua,
eikä armahtaman: minä tahdon anda sinulle
niinkuins asainnut olet, ja sinun kauhistuxes
pitä tuleman sinun sekaas, että teidän tietä-
män pitä, että minä olen HERra, joka teitä

10. Katzos päiwä, katzo se tule: Amu tule
edes, witza kukoista, ja se ylpiä »viherjöitze.

11. Tyranni on itzens »valmistanut jumalat-
tomain mitzaxi ; niin ettei kengän heitä eli hei-
dän Kansaansa taikka heidän joukkoans pidä
maattaman.

12. Aika tule, päiwä lähesty, ostaja alkön
iloitko, ja myypä älkön murehtiko ; Sillä »vi-
ha tule kaiken heidän joukkonsapäälle.

13. Sillä myyjän ei pidä enä myydyn kalun-
sa tygö palajaman , maikka he wielä hengisä-
kin olisit: Sillä ennustus kaikesta heidän pal-
joudestans ei pidä käymän takaperin : Eikä
kengän taida wahwista elämätäns pahudensa
kautta. . . .„

14. Soittakat Wastltorween, lamalnusta-
kat kaikki, ei kuitengan yxikän sotaan ole läh-
tewä: Sillä minun wihani tule kaiken hänen
Kansans päälle.

,;. Ulkona tukku miekka, sisällä rutto la näl»
ka: se kuin kedolla on, hänen pitä miekalla lan-

geman, mutta se kuin Kaupungis on, hänenpitä ruttoon janälkään waipuman.
16. Ia jotka heildä pääsemät pakoon, pitä

oleman muorilla niinkuin kyhkyiset' laxoisa,
jakaikkein pitä »valittaman, kukin pahuttansa.

' les. l«: l^.
17. Kaikki kädet pitä näändymän', ja kaik-

ki polmet horjuman niinkuin mesi.
"les. 13:7. Jer. 6:24.

,8. Ia heidän pitä itzens säkkiin puettaman,
ja pelko pitä heidän peittämän, jakaikki tas-
wot surkiasti katzoman, ja kaikki päät paljaxi
tuleman. les.,: 17. l. ,<: ~ 3. Jer. 4,: 37.

19. Heidän pitä hopiansa heittämän kaluil-
le, ja heidän kuldans kaumas joutuman: silläheidän hopians ja kuldansa ei pidä mira-
man amra heitä HERran wihan päiwä-
nä*: Ia ei taitaman sieluansa ramita, eitä
watzaansa täyttä: Sillä se on ollut heille pa-
hennus , heidän pahoin töihinsä.

* San. l. 11: 4. Zeph. 1: ,8. Syr. 5:10.
20. Heidän kalleista kaluistansa, joilla he

ylpeilit, owat he kauhistustens jaepäjumaften-sa, kuwat tehnet; sentähden tahdon minä teh-
dä heille sen saastaisudexi,

21. Ia anda sen muukalaisten käsiin, että
ne sen ryöwämän pitä, ja jumalattomillemaanpäällä saaliri, että ne sen saastuttamat.

22.Minä tahdon minun kasivoni käändä siel-dä pois, että he juuri minun majani turmele-
mat: ja ryöwärit pita tuleman sinne, ja sen
saastuttaman.

11.23. Tee kahlet: Sillä maa on täynäns
meren Mikoja, jaKaupungi täysi wäkiwaldaa.

24. Niin tahdon minä anda tulla kaikkein
pahimmat pakanain seasta, että ne pitä heidän
huonens omistaman: jatahdon lopetta »voimal-
listen ylpeyden, jaheidän pyhänsä pitä saastu-
teturi tuleman.

25. Häwittajä tule; niin pitä heidän rauhaaetzimän, ja ei se pidä oleman heillä.
26. Yxi onnettomus pitä tuleman toisen jäl-

ken, yxi tuleman toisen päälle, niin pitä hei-
dän Prophemilda näkyä etzimän: mutta siellä
eitä Laki pidä enä oleman Pappein tykönä, ei-
tä neuwo wanhain tykönä. Jer. 18:1».

27. Kuningan pitä murhesa oleman, ja
Pää-
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Päämiehet surullisisa waatteisa,ja maasaKan-
san kädet »vapiseman: minä tahdon niin laitta
itzeni heidän kansans, kuin he elänet omat, ja
duomita heitä, niinkuin he ansainnet omat: ja
heidän pitä tietämän, että minä olen HERra.

8. Luku.
1. propheta näke taas Jumalan kunnian ja

wievän näysä eli hengesä Jerusalemiin, v. Siel-
lä osotetan hänelle epäjumaldenkauhistus Temp-
lisä. m. Uhatan Juvalaisille, epäjumalden täh-
den, rangaistusta.
i. stza tapahdui tuudendena wuonna, wiiden-

denä päiwänä kuudennesta Kuusta, että
minä istuin huonesimi, jaludan wanhimmat
istuit minunedesäni: siellä tuliHERran HER-
ran käsi minun päälleni.

2. Ia minä näin, ja katzo, se kuin oli hä-
nen kupéns alla, se oli niinkuin tuli, mutta
pääldä hänen kupéns oli se sangen kirkas, niin-
kuin kaikkein kirkkain walkeus. 1.,: 4, 27.

3. Ia hän ojensi ulos niinkuin käden, ja otti
minun kiinni pääni hiuxista: niin otti minun
hengi ylös* maan ja taiwan »välille, ja wei
minun Jerusalemiin Jumalan näwyisä, sisäl-
lisen owen tygö, joka pohjan puoles on, kusa
kiiwauxen kuwa seisoi, jotakiiwauxen kehoitti.

'1.3: 12.

4. Ia tatzo, siellä oli Israelin Jumalan
kunnia, niinkuin minä sen ennen nähnyt olin
kedolla. l. 3: »3-

-11.5. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmisen
lapsi, nosta nyt silmäs pohjaiseen päin: Ia
kuin minä silmäni nostin pohjan puoleen: ka-
tzo, niin seisoi kiiwauxen kuwa pohjan puolesi»
Mariportin tykönä, kusta käydän sisälle.

6. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lap-
si, näetkös mitä nämät tekewät? niitä suuria
kauhistuxia jotka Israelin huone tasa teke, että
he juuri ajamat minun kaumas minun Pyhäs-
täni? Mutta sinun pitäwielä nytnäkemän suu-
remmat kauhistuxet.

7. Ia hän wei minun kartanon porttiin: siel-
lä minä näin, jakatzo, siellä oli läpi seinäsä.

8. Ia hän sanoi minulle: Sinäihmisen lap-
si, kaiwa nyt seinä läpitze. Ia kuin minä kai-
woill seinän läpitze: Katzo, niin oli siellä yxi owi.

9. Ia hän sanoi minulle: Mene sisälle, ja
katzo niitä ilkiöitä kauhistuxia, kuin he tasa
tekemät.

10. Ia koska minä menin sisälle, jakatzoin:
Katzo, siellä olit kaikkinaiset matoin ja eläin-
den kuwat, kaikki tyynni kauhistus, jakaikki-
naiset Israelin huonen epäjumalat, joka paik-
kaa» ymbärins seiniä tehdyt.

11. Joiden edesä seisoit seitzemänkymmendä
miestä, Israelin huonen »vanhimmista, ja la-
sania Saphan poika seisoi myös heidän sta-sans; ja jokaitzclla heillä oli pyhän samun astia
kädesa, japaxu löhkä kämi ylös Samuuhrista.

12. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmisen lap-
si, näetkös mitä Israelin huonen manhimmat
tekemät pimeydesä, itzekukin kaunimmasa kam-
miosans? Sillä he sanomat: ei HERra näe
meitä, HERra on maan hyljännyt, l. 9: ?.

13. Ia hän sanoi minulle : Sinun pitä mie-
lä nyt näkemän suurembia kauhistuxia, joita he
tekemät.

14. Ia hän wei minun sen portin tygö, HER-
ran huonesa, joka on pohjan puolesa,.ja ka-
tzo, siellä istuit waimot jotka itkit Thamusta.

15. Ia hän sanoi minulle: Sinäihmisen lap-
si, näetkös näitä ? Mutta sinun pitä mielä nyt-
kin suurembia kauhistuxia näkemän, kuin nä-
mät omat.

16. Ia hän wei minun sisälliseen kartanoon
HERran huoneseen päin, jakatzo, HERran
Templin omen edesä, esihuonen jaaltarin »vä-
lillä, oli lähes missi kolmattakymmendä miestä,
jotkaolit käändänet heidän selkänsä HERranTemplin puoleen, jakasmons itään, jarukoi-
lit Auringon ylönemiseen päin.

m. 17. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmi-sen lapsi, näetkös näitä? Ongo tämä ludan
huonelle wähä, että he tasa näitä kauhistuxia
tekewät, jotka myös muutoin koko maan mää-
rydellä täyttämät, ja asettamat itzens minua
»vihoittamaan? Ia katzo, he pitämät miina-
puun oxan nenäns edesä.

18. Sentähden tahdon minä myös tehdä
minun hirmuisudesani, ja ei pidä minun silmä-
ni säästämän, eikä minun armoni tuleman
(heitä)': Ia hs huutamat korkialla anella
minun konvisani, en minä kuitengan kuule

Sssss hei-
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heitä, f * 1.5: 11. 1.7:4,?- 1.9: i°.

1- San. 1. 1: 28. les. i : is. Jer. n: 11.

9. tuku.
1. Hesekielille osotetan näysä kuusi miestä; jois-

ta yxi merkiye säästettäwät; mutta ne wiisi tap-
pamat merkiyemättömät n. propheta rukoile
Jerusalemin edestä, waan saa kowanwastauxcn.
I. hän huusi korkialla anella minun korwi-

sani, ja sanoi: se on jo kässsä, että Cau-
pungi pitärangaistaman, ja jokaitzella on mur-
haase kädesänsa.

2. Ia katzo, kuusi miestä tuli ylimmäisen
portin tietä, jokapohjan puolesa on, ja jokai-
tzella oli »vahingollinen ase kädesäns: Mutta
yxi mies heidän seasims oli liinawaatteilla »vaa-
tetettu, jakirjoitus taulu hanen wyöllänsä; ja
hemenit sisälle, ja astuit wastialtarin tygö.

3. Ia Israelin Jumalan kunnia nousi Ke-
rubimin paäldä, joidenga päällä hän oli, ja
lähestyi huonen kynnyxeen asti; ja huusi sitä
miestä jonga yllä oli liinawaate, jakirjoitus
taulu wyöllä.

4- Ia HERra sanoi hänelle: Mene Jerusa-
lemin Kaupungin läpitze, ja kirjoita* ne mie-
het heidän otzisans, jotka huokamat ja huuta-
mat sitä kauhistusta, kvin siinä tapahtu.

'2Mvs. 12:23. Ilm. K. 7: 3.
s. Mutta muille, sanoi hän minun kuulde-

ni: Mengät hanen jälisäns Kaupungin läpitze,
ja lyokär: teidän silmänne ci pidä säästämän,
eikä armoa tekemän.

6. Lyökät sekä wanhat että nuoret, neitzet,
lapset ja waimot kuoliaxi: Mutta joidenpääl-
lä kirjoitus on, ci yhtengän niihin pidä teidän
rupeman: Ruwetkat ensin minun Pyhästäni*:
Ia he rupeisit niistä »vanhoista miehistä, jotka
huonen edesä olit. * Jer. 25: 29. 1 Pet. 4:17.

7. Ia hän sanoi heille: saastuttakat huone,
jatäyttäkät kartanot tapetuilla : mengät sitte
ulos: Ia hemenit ulos, jatapoitKaupungisa.

11. 8. Ia kosta he olit tappanet heidän, jäin
minä mielä, ja langeisin kasmoilleni, huusin ja
sanoin: Ah HERra HERra, tahdotkos siis
hukutta kaikki jäänetIsraelisa, ettas niin »vuo-
datat sinun »vihas Jerusalemin päälle?

9. Ia hän sanoi minulle: Israelin ja ludan

huonen paha tyo 01» sangen suuri, maa on täy-
tetty murhalla, ja Kaupungi täynnä pahut-
M. Sillä he sanomat: HERm on hyljännyt
maan, ja ei HERra näe. l. 7: 23. l. 8:«.

10. Sentähden ei minun silmäni pidä sääs-tämän*, engä minä tahdo armahta: mutta
minä tahdon anda heidän päänsä päälle niin-
kuin he ansainnet omat. " l.»: »«.

11. Ia katzo, se mies jonga liinamaate yllä
oli, ja kirjoitus taulu myöllä, mastais ja sa-
noi: minä olen tehnyt niinkuin sinä minuUe käs-
kenyt olet.

10. Kuku.
l. Se liinawaatteilla puetettu mies saa kästyn,

hajotta tulisia hiiliä Raupungin päälle, n. He»
setiel näke taas sen näyn, kuin ennenginReba»
rin wirran tykönä.
i. minä näin, ja katzo, taiwasa oli Kcru-

bimin pään päällä, niinkuin Saphir, ja
niiden päällä näwyi niinkuin istuin.

2. Ia hän sanoi sille miehelle, joka oli liina-
»vaatteisa: mene sisälle ratasten walille Keru-
bimin ala, ja ota kätes täyteen tulisia hiiliä,
jotka Kerubimin wälillä owat, ja hajota ne
Kaupungin päälle: ja hän meni sisälle, minun
silmäini edesä.

3. Mutta Kerubimit seisoit oikialla puolen
huonesa, kosta se mies sisälle meni; ja sumu
täytti sisällisen kartanon. 1 Kun. 8: ic>. les. 6: 4.

4. Ia HERran kunnia nosti itzens Kerubi-
min pääldä ylös, huonen kynnyreen asti: ja
huone täytettin sumulla, jakartano HERran
kunnian kirkkaudella.

5. Ia Kerubimin supein humaus kuului ha-
man ulkonaiseen kartanoon asti, niinkuinKaik-
kiwaldian Jumalan, ani, kosta hän puhu.

6 Ia kosta hän oli kästenyt sitä miestä, jo-
ka oli liinawaatteisa, ja sanonut: Om tulda
ratasten kesteldä Kerubimin alda; niin hän
meni sinne sisälle, jaastui rattan tygö.

7. Ia Kerubin» oijensi kätens kestellä Keru-
bimejä, tuleen päin joka oli Kerubimin wälil-
lä, otti siitä ja annoi sen miehen käsiin joka
oli liinawaatteisa ; ja hän otti sen jameni ulos.

8. Ia se näyi Kcrubimeisä, niinkuin ihmi-sen käsi heidän siipeilis alla. l.»: 8.
il. 9. Ia
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ii. 9. Ia minä näin, jakatzo, neljät rattat

seisoit Kerubimein tykönä, jokaitzen Kerubimin
tykönä yhdet rattat: ja rattat olit näkyäns
minkuin Turkos. l. i:i,,i<s.

io. Ia olit kaikki ne neljä yxi niinkuin toi-
nengln, niinkuin yhdet rattat olisit ollet toisten
sisällä.

11. Kosta yxi heistä meni, niin menit kaikki
neljä, ja ei erinnet toinen toisestans kulkeisan-sa: Mmm kuhunga ensimmäinen meni, sinne
menit ne ja ei erinnet toinen toisestansa.

12. Ia heidän koko ruumiissa, selkänsä, kä-
tenS ja siipensä, niin myös rattat olit täynnä
silmiä kaikki ymbärins, ne neljät rattat.

l. ,: 18.

13. Ia rattaille sanottin: Pyörikät, niinet-
tä minä sen kuulin.

14. Niin oli myös jokaitzella eläimellä neljät
tasmot: yhdet kasivot olit Kerubin kasivot, toi-
set kasivot olit ihmisen kasivot, kolmannet ja-
lopeuran kasivot, janeljännet kotkan kasivot.

l. 1: 5.
15. Ia Kerubimit korotettin: Tämä on se

eläin, jonga minä näin Kebarin mirran ty-
könä, l. 1: 3.

16. Kosta Kembimit käwit, niin kuljit myös
rattat heitä myöden; ja kosta Kerubimit y-
löndelit supiansa, että heidän piti maasta nou-seman , niin ei myös rattat heistä erinnet.

17. Kosta ne seisoit, niin seisoit nämät myös,
kosta ne nostit itzens, niin nostit myös nämät
itzens; sillä eläwä hengi oli heisä.

18. Ia HERran kunnia meni taas huonen
tynnyxeldä, ja istutti ihens Kerubimein päälle.

19. Niin ylöndelit Kerubimit siipiänsä, ja
nostit ihens maasta ylös, minun silmäini ede-
sä; jakuin he menit ulos, menit rattat heitämyöden: ja he astuit idän puoliselle owelle
HERran huonetta, ja Israelin Jumalankun-
nia oli heidän päällänsä.

20. Tämä on se eläin, jonga minä näin Is-
raelin Jumalan alla,Kebarin wirmn tykönä;
jt» minä tunsin ne olewan Kerubimit.

21. Jokaitzella olit neljät kasivot, ja neljä
siipe; ja supein alla niinkuin ihmisen kädet.

22. Heidän kastvons olit niinkuin minä ne
näin Kebarin »virran tykönä; ja ne kukin kä-
wit kohdastans eteensä päin.

ii. Luku.
i. Hesekiel ennusta 25 epäjumalista miestä wa<'

tan, joista yxi kohta kuole. n. HERra lupa
Ransansa fangiudesta pelasta, ja wirwotta t»ei»
ta. m. HERran kunnia lähte Jerusalemista,
ja propheta palaja näysä Raldeaan.

Hengi nosti minun ylös, ja wei minun
portin eteen HERran huonen puoleen,

joka itään päin on, ja katzo: portisi» oli wiisi
kolmattakymmendä miestä*: Ia minä näin
niiden seasa lasanjan Assurin pojan, jaPla-ttan Benajan pojan, Kansan päämiehet.

' l.8: 16.
2. Ia hän sanoi minulle: Sinä ihmisen poi-

ka, näillä miehillä owat wäärät ajatuxet ja
»vahingolliset nemvot tasa Kaupungisa.

3. Jotka sanoivat, ei se wielä niin läsnä o-
le, mketkamme huoneita: tämä on pata*, me
olemma liha. 'Icr. 1:13.

4. Sentähden ennusta sinä heitä wastan:
ennusta sinä ihmisen poika.

5. Ia HERmn Hengi langeis minun pääl-
leni, jasanoi minulle: Sano: näin sanoHEß-
ra: Te Israelin huonesta oletta niin puhunet:
minä tiedän kyllä teidän hengenne ajatuxet.

6. Te oletta monda tavpanet tasa Kaupun-
gisa, ja hänen katunsa täyttänet tapetuilla.

1.24: 6, 7.
7. Sentähden sano HERra HERm näin:

ne jotka te siellä tappanet oletta, ne owat seliha, ja tämä on pata: mutta minä tahdonteitä wiedä tästä ulos.
8. Miekan, jota te pelkätte, annan minä

tulla teidän päällenne, sano HERm HERra.
9. Minä tahdon aja teitä sieldä ulos, ja

anda teitä muukalaisten käsiin, jatehdä teille
oikeuden.

10. Teidän pitä miekalla langeman: Israe-lin maan ärisä minä tahdon duomita teitä, ja
teidän pitä ymmärtämän että minä olen
HERm.

11. Mutta ei tämä pidä oleman teidän pa-
tanne, että te lihana siinä; waan Israelin
maan ärisä tahdon minä duomita teitä.

12. Ia teidän pitä ymmärtämän että minä
olen HERm: Sillä et te ole »vaeldanet n,i-

SSssS 2 nun
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nun säätyini jälken

, ja et te ole pitänet minun
oikeuxiani, mutta oletta tehnet pakanain la-
ivan jälken , jotka teidän ymbärillän omat.

13. Ia kosla minä näin ennustin: niin Pla-tia Benajan poika kuoli: Ia minä langeisin
kaswoilleni, ja huusin korkialla anella ja sa-
noin: Ah HERra HERra, sinä lopetat pe-
räti Israelin jäänet.

11. 14. Niin tuli HERran sana minulls, ja
sanoi :

15. Sinä ihmisen poika: ne omat sinun »vel-
jes, sinun meljes ja lähimmäiset langos, jako-
ko Israelin huone; joille Jerusalemin asuwai-
set sanonet omat: mengät kaumas HERrasta :

maa on meille annettu omaisudexi.
16. Sentähden sano sinä: näin sanoHEß-

ra HERra: Totta minä olen andanut aja
heitä kauwas pakanain sekaan, ja olen tosin
hajottanut heitä maakundiin; niin tahdon mi-
nä kuitengin akista olla heidän pyhityxens niisä
maakunnisa joihinga he joutunet omat.

17. Sano sentähden: näin sano HERraHERra: minä tahdon koota teitä niistä Kan-
soista, jakoota teitä niistä maakunnista, joi-
hinga te hajotetut oletta, ja tahdon anda teille
Israelin maan. Jer. 23:3.

18. Sinne pitä heidän tuleman; ja ottaman
sieldä ulos kaiken heidän saastaisudensa jakaik-
ki heidän kauhistuxensa.

19. Ia minä rahdon anda heille
sydämen- , ja anda teihin uden Hengenf;
ja rahdon orra pois kiwisen sydämen hei-
dän lihasiansa, ja anda heille lihaisin sy-
dämen. § * Icr. 32: 33. Ap.T.4- 32.

f Ps. 51:12. §Hef.;6:,s.
20.Että heidän pitä waeldaman minun sää,

dyisäni, ja pitämän minun oikeuteni, ja teke,
män sen jälken; ja heidän pitä oleman minun
Kansani, ja minä tahdon olla heidän Juma-
lansa. Icr. 24:7. «.30:22.

1.31:1,33 l.3«: 3».
21. Mutta niille jotka waeldawat sydämensä

kauhistuxcn ja hirmuisuden jälken, niille minä
tahdon panna heidän tekonsa heidän päänsä
päälle', sano HERRA HERra. '). 9:l°.

in. 22. Niin nostit Kerubimit supiansa, ja
rattat käwit heidän siwusans, jaIsraelin Ju-
malan kunnia oli heidän päällänsä.

23. Ia HERran kunnia käwi* keskellä Kau-
pungia ylös, )a asetti itzens sille »vuorelle, jo-
ka on itään pam Kaupungista, f

"l. 10:4. f 3^.14:4.
24. Ia hengi otti minun, ja johdattiminunnäysä ja Jumalan Hengesä Kaldean maalle

fangein tygö: ja se näky jongaminä näin, ka-
tois minun edestäni.

25. Ia minä sanoin fangeille kaikki HER-ran sanat, jotka hän minulle osottanut oli.
1 2. Luku.

1. propheta si,a kästyn teestellä iyensä »vaelda»
maan, Fedefialle ja Judalaisille fangcuden en-
nustuxexi. n. Rawita iyiäns wapistuxella,
Ransalle wiheljäisyden merkixi. m. Osotta niin
heidän piikaansa wastan, HERran Sanan ole-
wan totisen.
I> HERran sima tuli minulle, ja sanoi:

2. Ihmisen poika, sinä asut komakor-
waisen Kansan seasa*, jolla silmär o-
war nähdä, ja ei kuirengan mhdo nähdä:ja korwar kuulla, eikä mhdo kuitengan
kuulla f, silla si on rorrelcmatoin huone.
»1.2:,. -i-Ics. 6:> 1.42:18. Icr. 5:2,.

3. Sentähden sinä ihmisen poika, tee sinul-
les »vaellus aset, ja waella walkialla päiwällä
heidän silmäins edesä .-sinun pitä »vaeldaman
sinun siastas toiseen paikkaan heidän silmäins
edesä, joshe, mitämax, tahtomat ymmärtä,
että he komukormainen Kansa omat.

4. Ia sinun pitä tuoman sinun ases edes,
niinkuin sinä tahdoisit waelda walkialla päi-
wälla heidän silmäins edesä, ja sinun pitä läh-
temän matkaas ehtona heidän silmäins edesä,
niiden uloslähtemisen lamallakuin waelda tah-
tomat.

5. Ia sinun pitä kangottaman sinuas seinän
läpitzen heidän silmäins edesä, ja menemän,
siitä ulos. ~

6. Ia olallas kandaman lieldän silmäins
edesä, ja koffa pimiä tullut on, menemän
matkaas: Sinun pitä kasmos peittämän, ettet
sinä saa nähdä maata; sillä nnnä olen pannut
sinun ihtyexi Ismeljn huonelle. >

7. Ia minä tein niinkuin minulle kästetty o-
li, jakannoin minun qseni edes, niinkuin mi-

nun
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nun piti »vaeldaman walkialla päiwälla, ja eh-
tona kangotin minä itzeni läpitzen seinän kädel-
lä. Iakosta pimiä oli tullut, otin minä sel?
Olalleni, ja kannoin sen ulos heidän silmäins
edesä.

8. Ia huomeneltain warhain tuli HERransana minulle, ja sanoi:
9. Sinä ihmisen poika, eikö Israelin huo-

ne, st tottelematoin huone ole sanonut sinulle:
Mitä sinä teet?

10. Niin sano siis heille, näin sano HERra
HERm: tämä kuorma tule Päämiehen pääl-
le lerusalemisa, jakoko Israelin huonen pääl-
le kuin siellä on.

11. Sano siis: minä olen teidän ihmenns:
niinkuin minä tehnyt olen, niin teille tapahtu-
man pitä, että teidän pitä »vaeldaman, ja
fangina mietämän pois.

12. Heidän Päämiehensä pitä mietämän pois
olkapäillä pimeydesä, ja pitä käymän ulos sei-
nän läpitze, jonga heidän särkemän pitä, että
heidän pitä »vaeldaman sen läpitzen: hänen kas-
ivonsa pitä peitettämän, ettei hän yhdelläkän
silmällä näe maata.

13. Minä tahdon myös heittä minun »verkko-
ni hänen päällensä, että hän minun merkoUam
pitä otetta,nan kiinni*; ja minä tahdon anda
hänen tulla Babeliin Kaldean ei
liänen kuitengan näkemän pidä, jasiellä hänen
pitä kuoleman. *l. 17: 20. l. 32: 3,

14. Ia kaikki jottaowat hänen ymbärilläns,
jakaiken hänen sotajouk-

konsa tahdon minä hajotta kaikkiin tuuliin, ja
»vetä ulos mieka heidän jälteensä. i«, «.^

15. Ia niin heidän pitä ymmärtämän, että
minä olenHEßm; kosta minä ajan heitä pois
pakanain sekaan, ja hajotan heitä maakundiin.

16. Multa minä tahdon muutamita Harmo-
ja heistä tallella pitä, miekan, näljän jaruton
edestä; että heidän pitä juttelemankaikki tau-
histuxens pakanain seasa, kuhunga heidän tu-
leman pitä, ja ymmärtämän, että minä olen
HERra.v. 17. Ia HERran sana tuli minulle, ja
sanoi:

18. Sinä ihmisen poika, sinun pitä syömän
leipas mapistuxella, ja juoman metes märisty-
fella ja murhclla.

19. Ia sanoman maakunnan kansalle: näinsano HERra HERra, Jerusalemin asumai-
sista Israelin maalla: Heidän pitä syömän lei-
pänsä murhesa, ja juoman»vetensä waiwaisu-
desa"; sillä maa pitä häwitetyxi tuleman kai-
kista, kuin siinä on, kaikkein asuwaisten pahu-
den tähden. ' l. 4: 16.

20. Ia ne Kaupungit jotka hywin asetetut
owat, pitä tyhjän, ja maa kylmille tuleman;
ja niin teidän pitä ymmärtämän että minä olen
HERra.m. 21. Ia HERran sana tuli minulle, ja
sanoi:

22. Sinä ihmisen poika, mikä sananlasku
on teillä Israelin maalla, että te sanotta: Et-
tä se miipy niin kauwan, niin kaikki ennustus
turhaan rauke?

23. Sentähden sano heille: näin sanoHEß-
ra HERra: minä tahdon hyljätä sen sanan-
lastun, ettei sitä sillen pidä pidettämän Israe-
lisa: ja sano heille: aika on juuri läsnä, ja
kaikki mitä ennustettu on.

24. Sillä tästedes, ei yxikän näky pidä puut-
tuman, eikä ennustus »valehteleman Israelin
huonesa. Hab. 2: 3.

25. Sillä minä HERra sen puhun, mitä
minä puhun, sepitä tapahtuman, ja ei edem-
mä miimytettämän: mutta teidän ajallanne,
sinä tottelematoin huone, pitä minun tekemänsen kuin minä puhun, sano HERra HERra.

26. IaHERran sana tuli minulle, ja sanoi:
27. Sinä ihmisen poika: Katzo, Israelin

huone sano: Se näky jonga tämä näre, oy
»vielä kaukana, ja ennusta siitä ajasta, joka
mielä nytkaukana on. «

28. Sentähden sano heille, näin sanoHEß-
ra HERra : ei yhtän minun sanastani pidä sil-
len miimytetyxi tuleman: mutta se sana kuin
minä puhun pitä tapahtuman, sano HERraHERra.

13. Luku.
Nuhdellussaarna 1. wääriä prophetaita was«

tan, jotka oman sydämmensä jälken rauhaa en'
nuftiwat. n. petollisia prophetifsaita wastan,
jotka oman hyödytyxcnsä tähden, Ranfaa juo°
nilletiwat.

i. IaSssss 3



878 Propheta IZ. Luk.
i. HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:
2. Sinä ihmisen poika, ennusta Israelin

Prophetaita mastan', jotta ennustamatpa sa-
no niille jotka omasta sydämestäns ennustamat:
Kuulkat HERran sanaa.

' I<r. 23: l. Hes. 14: y. l. 34: ~

z. Näin sano HERm HERm: Woi! nii-
tä hullujaProphetaita, jotkaheidän omaa hen-
geensä seuramat, ja ei ole mitan nähnet.

Jer. 14: 14. l. 23: 16, 2,.

4. Israel, sinun prophems owar niin-
kuin ketur korwesa.

5. Gi he astu saejetMpaikan ereen*,
eikäasira heimns muurixi Israelin huonen
ymbärille, jaei ole seisowaiser sodasa HER-
ran päiwänä. * Ps. ic>6: 23. Hts. 22: 30.

6. Heidän näkyns on tyhjä, ja heidän ennus-
tuxenS on walhe: he sanomat: HERm on sen
sanonut, maikka ei HERm ole heitä lähettä-
nyt: ja ahkeroitzemat pitäxens sananS wah-
mana.

7. Eikö teidän näkynne ole turha, jateidän
tznnusturenne kaikki tyynni walhe? le sanotte:
HERm on sen sanonut; ja en minä kuitengan
yle sitä sanonut.

8. Sentähden sano HERra HERra näin:
että te puhutte turhaa ia ennustatte »valhetta;
niin minä mhdon teidän tygönne, sanoHEß-
ra HERra.

9. Ia minun käteni tule niiden Prophetain
päälle, jotka näkemät turhaa, jaennustamat
rvalhetm; Ei heidän pidä oleman minun Kan-
sani seurakunnasa, ja ei Israelin huonen kir-
joituxesi» kirjoitetut oleman, taikka tuleman
Israelin maalle; jateidän pitä ymmärtämän
että minä olen HERm HERm.

io. Sentähden, tosin sentähden että hemiet-
telemät minun Kansani, sanoden: Rauha, ja
ei siellä ole rauhaa': tämä (Kansa) rakenda
seinän: mutta he simumat sen sekoittamatto-
malla kalkilla. 'Jer. 6: 14. l. «:u.

Mst. 3:5.
ii. Sanos niille iotka sekoittamattomalla

kalkilla simumat, että sen pitä putoman: sillä
isoi sade on tulema, ja suuret raket langewat,
ja tuulispää pitä sitä syöxemän.

12. Katzo, niin pitä seinän langeman: eikö
silloin teille sanota? Kusa nyt se pyhkimys on,"onga te simunet oletta?

13. Nain sano HERm HERm: minä tah-
don anda pauhata suuren tuulispään minun
julmudesani, ja isoin saten minun mihasani,
ja suuria mekimiä minun hirmuisudesani: ne
pim kaikki maahan lyömän.

14. Ia niin minä lyön seinän alas, jonga
te sekoittamattomalla kalkilla simunet oletta,
ja heitän sen maahan, niin että sen perustus
pitä nättzmän: ja että sen maahan taatu, ja
teidän NlyöS pitä siinä hukkuman, ja ymmär-
tämän että minä olen HERra.

15. Ia niin minä mhdon täyttä minun hir-muisudeni seinän päälle, janiiden päälle, jot-
ka sm sekoittamattomalla kalkilla simumat, jasanoa teille: ei täällä ole seinää, eikä yhtän
simujam.

16. Nämät omat Israelin Prophetat, jotka
Jerusalemille ennustamat ja näkemät hänellerauhan näkyä; ja ei siellä rauhaa ole, sanoHERm HERm.

11.17. Ia sinä ihmisen poika, aseta kasmos
Kansas tyttäritä mastan, jotka ennustamatsydämestäns, ja ennusta heitä mastan.

18. Ia sano: näin sano HERm HERm:
N?oi reirä jorka umbelerre »hmistlle pehmi-

kainalon ala, ja päänalaisia seka nuo-
rille erra wanho,lle, kasirraxenne sieluja.
Kosta te nyt oletta käsittänet minun Kansani
sielut, niin te lupatte heille elämän.

19. Ia säasturarte minun, minunRan,
iäni siasi», ohrapion ja leiwän palan rah-
den: että te duomitzetta ne sielut kuolemaan,
jotka ei pidä kuoleman, ja duomitzetta ne elä-
mään, jotka ei pidä elämän, teidän malhenne
kautta minun Kansani seasa, jotka mielelläns
walhetta kuulemat.

20. Sentähden näin sano HERra HERm:Katzo, minH tahdon teidän pehmityxenne tygö,
jolla te sieluja käsitätte jaustotatte, jatahdon
ne repiä pois teidän kainalonne alda, ja tah-
don pelasta ne sielut, jotka te käsitätte ja usto-
tatte.

21. Ia tahdon teidän päänalaisenne rewäis,
tH rikki, ja pelasta minun Kansani teidän ka-

des-
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desiänne; ettei teidän pidä heitä enä käsittä-
män; ja teidän pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen HERra.

22. Että te petollisesti ' saatatte surullisen
wanhurstan sydämen, jota en minä ole surulli-sen tehnyt; ja oletta mahmistanet jumalatto-
man kädet, niin ettei se palajais pahasta ties-
täns, jasais elä. 'Jer. ,3:25.

23. Sentähden eiteidän pidä enä saarnaman
turhaa oppia, eikä ennustusta ennustaman:
mutta minä tahdon wapahta minun Kansani
teidän kädestänne, ja teidän pitä Mmärtä-män, että minä olen HERra. '

14. Luku.
i. Mingä wastauxen ne saawat, jotka ulkokul-

laisudesa HiLßralda neuwoa kysywät. v. Rään»
dymättömm uhatan 4:Ilä rangaistuxella, joita ei
tsirukousian taida liewittä. m. Rangaistuxesta
säästetyt pitä wietämän Babeliin, endisille fan-
geille tiedoxi ja lohdutuxexi.
I. ftza minun tygöni tuli monikahtoja Israelin

wanhimmtta ; ja he istuit minun tygöni.
l. 20: ~

2. Niin tapahtui HERran sana minuUe, ja
sanoi: « «

z. Sinä ihmisen poika, nämat miehet rip-
puwat sydämelläns epäjumalisansa, ja pysy-
wät lujana wäärydens pahennuxesa: pidäistö
heidän ollengan minulda kysymän?

les. 58: ».

4. Sentähden puhuttele heitä, ja sano heil-
le: näitä sano HERm HERra: Kuka ihmi-
nen Israelin huonesta rippu sydämellänsä epä-
jumalssans, sa posy, lujana wäärydens pahen-
nuxesa ,

ja tule Prophetan tygö: niin tahdon
minä HERra wastam händä niinkuin hän an-
sainnut on hänen suurella epäjumalan palwe-
luxellansa.

5. Että Israelin huone pitä »vietellyn tule-
man sydämisäns: sentähden että he kaikki o-
wat minusta luopunet epäjumalainsa kautta.

6. Sentähden pitä sinun sanoman Israelinhuonelle: näitä sano HERra HERm: kään-
däkät itzenne ja luovutat teidän epäjumalan
palwclurestanne, jatäändakät teidän kastoon-
ne kaikesta teidän kauhistuxestanne.

7. Sillä tuta ihminen Israelin huonesta,
Mitta joku muukalainen joka Ismelis asu, luo-
pu minusta ' jaftdämelläns rippu epäjumali-
sa, ja lujana pysy epajumalans pallveluxen pa-
hennuxesa, ja tule Prophetan tygö kysymään
minulda hänen kauttansa; hänelle minä HER-
ra tahdon itze wastata. ' 3 Mos. 17: 8.

8. Ia tahdon asetta minun kasivoni händä
wastan', ja tehdä händä autiaxi, ihmexi ja
sananlasturi f, ja häwittä hänen minunKan-
sastani: ja teidän pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen HERra. ' 3 Mos. 17: ic>.

-Z-5 Mos. ,8: 37. Hes. 5:15.
9. Mutta joswieteldyPropheta jotakin saar-

na*: hänen minäHERm annan wietellyxi tul-
la t; ja tahdon ojenda minun käteni hänenpäällensä, ja häwittä hänen minun Kansastani
Israelista. 'l. 13: 2. f 2 Thess.,: «.

10. Ia niin heidän molemmitten pitä wää-
rän tekonsa maxon saaman: niinkuin kysyjän
wäärä teko, niin pitä myös Prophetan wää-
rä teko oleman.

11. Ettei Israelin huone enä pidä erhetty-
män minua seummasta, jaei enämbi saastutta-
man itziäns kaikisa ylitzetäymisisänsä; mutta
heidän pitä oleman minun Kansani, jaminä
tahdon olla heidän Jumalansa, sano HER-
ra HERra.

11.12. Ia HERran sana tapahtui minuUe,
jasanoi:

13. Sinä ihmisen poika, kosta maakunda
syndiä teke minua wastan, ja pyrki edespäin
synnisä; niin minä tahdon ojenda minun käteni
sen päälle, ja otta leiwän amen pois ', ja
läheltä näljän sinne, hukuttaxeni siellä setä ih-
miset että eläimet. ' les. 3: 1. Hes. 4: »6.

1.5: is.
14. Ia jos wielä ne kolme miestä, Noah,

Daniel ja Job siellä olisit; niin he ainoastans
pelastaisit sielunsa wanhurstaudellansi», sano
HERra HERra.

15. Ia jos minä andaisin tulla pahat pedot*
maakundaan, jotka sen tekisit lapsittomaxi ja
häwltäisit, niin ettei yxikän siellä Midais wael-
da peloin tähden. '

3 Mos. 26: 22.
2 Kun. 17: »5.

16. Ia nämät kolme miestä olisit siellä, niin
totta
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totta kuin minä elän, sano HERra HERra :

ei pidäis heidän taitaman wapahta poikia eikä
tyttäritä : waan ainoastans itze wapahdetta-
man, jamaa autiaxi tuleman.

17. Taikkaf jos minä annaisin tulla miekansen maan päälle, ja sanoisin : miekka, käy
maan läpitzen, janiin tulisit sekä ihmiset että
eläimet häwitetyxi.

18. Ia ne kolme miestä olisit siellä, niin tot-
ta kuin minä elän, sano HERra HERra: ei
heidän pidäis taitaman pelasta poikia eli tyttä-
ritä, waan ainoastans he itze tulisit wapahde-

-19. Taikka josminä lähetaisin ruton* siihen
maakundaan, ja muodataisi» minun wihanisen päälle werellä, hämittämään sieldä ihmi-
siä, ja eläimitä. *iMa K. 2,: 14.

20. Ia Noah, DanKl ja Job olisit siellä,
niin totta kuin minä elän,, sano HERra HER-
ra, ei heidän pidäis taitaman autta poikia eli
tyttäritä, maan ainoastans manhurstaudellan-sa pelastaman omia sielujansa.

m. 21. Sillä näin sano HERra HERra:
kosta minä lähetän ne neljä minun pahaa ran-
gaistustani*, miekan, näljän japahat pedot,
jaruton Jerusalemiin, hämittämään siellä se-
kä ihmiset että eläimet. *

, Sam. ,4: 13.
22. Ia katzos, niin pitä mumamita sinne

jätetyltä kirmotettaman , poikia ja tyttäritä;
jakatzo, heidän pitä tuleman tänne teidän ty-
gönne, etta teidän pitä näkemän kuinga heidän
käy, ja lohduttaman teitä sen onnettomuden
tähden , jonga minä Jerusalemille olen anda-
nut tulla, ja kaikkein muiden tähden, kuin mi-
nä olen andanut tulla heidän päällensä.

23. He pitä oleman teidän lohdutuxenne,
kosia te saatte nähdä kuinga heidän käy, ja tai-
datte ymmärtä, etten minä ilman syytä teh-
nyt ole, kaikkia mitä minä siellä tehnyt olen,
sano HERra HERra.

15. tuku.
tvertauxella wiinapuusta, ennustetan luda-

laisille häwitystä.
HERran sana tapahtui minulle, ja sanoi:

2. Sinä ihmisen poika, mitä on miina-

puu parembi muita puita, eli wiinapuun oxaparembi metzä puita?
3. Otetango siitä puu tehtä jotain työtä?

taikka tehdängö niistä koukku, johonga jotakin
ripustetan?

4. Katzo, se heitetän tuleen* kulutetta,niin
että tuli molemmat päät kulutta, ja hänen
keskipalkkansa pala: mihingä se nyt pidäis kel-
paman, kelwanneko se mihingän?

'loh. 15: s.
5. Katzo, kosta se wielä kokonans oli, ei

siitä sillo»gan Mittu mitan tehdä: kuinga pal-
jo»vähsnlmin taitan tästälähin siitä jotakin teh-
tä, kosta Mli sen kuuluttanut ja polttanut on?

6. Sentähden näin sano HENra HERra:
niinkuin minä annan wiinapuun oxat tulella
polvetta metzä puiden kansa; niin pitä myös
minun tekemän Jerusalemin asmvaisille.

7. Ia tahdon asetta minun kasivoni, heitä
»vastan *, ettei heidän pidä »välttämän tulda;
mutta tulen pitä heitä polttaman. Ia teidän
pitä ymmärtämän, että minä olen HERm,
kosta minä asetan kasivoni heitä wastan.

*

3 Mos. 17:10.
8. Ia teen maakunnan kylmille; että hs li-

mat pilkannet minua, sano HERm HERm.
16. z.uku.

1. HERra muistutta Juvan Ransalte hänen
hywia töitänsä heitä kohtaan n. Soima heille
sitä wastan heidän kiittamättömyttänsa ja riko-
xitansa. m. Uhka heille kowaa rangaistusta sen-
tähden. »v. L.upa kuitengin heitä, ynnä paka-
nain kansa, jällens armoliittoonsa otta.
i. HERran sana tapahtui minulle, ja sa-<x) noi:

2. Sinä ihmisen poika, ilmoita Jerusale-
mille hänen tauhistuxensi».

3. Ia sano: Näin sano HERra HERraJerusalemille: sinun sutus ja syndys on Kana-
nerein maalda: sinun IsäsAmorrereistä, ja si-
nun äitis Hethereistä.

4. Sinun sutus ei ole sinulda napaa leikan-
net kostas synnyit, niin et sinä myös saunoitet-
tu wedellä, ettäs olisit puhtaxi tullut, etkä suo-
lalla mhwottu , etkä kapaloihin kääritty.

5. Sillä ei kengän sinua surkutellut, että
hän



hän olis armahtanut sinua, ja osottanut sinul-
le yhdengän näistä: mutta sinä heitettin kedol-
le, niin ylönkatzottu oli sinun sielus kostas
synnyit.

.. '.
6. Mutta mmä mwln sinun ohitzes, ia näin

sinun weresäs makawan, ja sanoin sinulle: si-
nun pitä elämän, kosta sinä niin sinun weresäs
makaisit: totta sinulle sanoin minä, kostas
niin weresäs makaisit: sinun pitä elämän.

7. Ia minä olen enändänyt sinun monexi tu-
hannexi ja andanut sinun suurexi tulla, niinkuin
hedelmän maan päällä, ja sinä olitkasivanut
isoixi ja aiwan taunixi tullut, sinun nisäs olit
kaswanet, jasinä olit saanut kaunit pitkät hiu-
xet: mutta sinä olit wielä alastoin jakaino.

8. Ia minä käwin ohitzes jakatzoin päälles,
ja katzo, sinä olit täysikasivoinen, niin minä
hajotin hameni liepen sinun ylitzss, japeitin si-
nun häpiäs; ja minä mannoin sinulle, ja an-
noin itzeni liittoon sinun kansas, sano HERraHERm, että sinun piti minun oleman.
I Mos. 22: ,6. l. 24: 7. 2 Mos. 24.: 7, 8.
9. Ia pesin sinun medellä, ja »virutin sinun

merestäs, ja »voitelin sinun öljyllä.
Eph. 5-'6. 1 Joy. 1:7. Ps. 45-14, 15.

ic>. Ia »vaatetin sinun neulotuilla »vaatteil-
la, jakaunisti (») sinun kengitin, jaannoin si-
nulle kullit liinamaattet, japuetin sinun silkkiin.
(2) Ebr. Tekaffimillä: mm. sen nahalla, joka eläin ei

ole meille tuttu.
11. Iakaunistin sinun kaunistuxella, ja pa-

nin käsirengat sinun kätees, ja käädyt sinunkaulaas.
12. Ia annoin otzalehden * sinun otzaas, ja

korwarengat korwiis, ja kunnian Kruunun
päähäs. * 2 Mof. 28:36.

13. Niin sinä kaunistettin kullalla ja höpläl-
lä, ja lvaatetettin kallilla liinawaattella, sil-killä ja neulotulla työllä: sinä söit myös säm-byläleipää, hunajam ja öljyä: ja olit ylönpal-
jo kaunistettu, ja sait waldakunnan.

14. Ia sinun nimes kuului kauwas pakanainseasa, sinun kauniudes tähden; joka juuri täy-
dellinen oli, senkaltaisten kaunistusten kautta,
jotka minä olin pannut päälles, sano HERraHERra. " -^

il. 15. Mutta sinä uskalsit sinun kauniutees*,

ja ettäs niin ylistetty olit, teit sinä huoru,;
niin että sinä itzes teit yhteisexi, jokaitzelle jocka
käwit ohitzes, ja teit hänen tahtonsa.

'Jer. 7: 4.
16. Ia otit sinun waatteistas, ja teit siitä

kirjawat Altarit itzelles, ja ten huoruttas nii-
den päällä; joka ei ikänäns tapahtunut ole,
eikä pidä tapahtuman.

1-7. Ia otit sinun kunnia kalustas, jotka mi-
nä sinulle minun kullastani jahöplästäni anda-
nut olin, ja teit siitä miehen kuwat itzelles, ja
teit huorin niiden kansi», l. 7: «. Hos. 2: 8.

18. Ia otit neulotut waattes, ja peitit ne
sillä; jaminun öljyni ja suitzutuxeni asetit sinä
heidän eteensä.

19. Ruokani jonga minä annoin syödäxes,
sämbylöitä, öljyä ja hunajata, asetit sinä hei-
dän eteensä matiaxi hajuxi; ja niin se oli, sa-
no HERra HERm.

20. Ia sinä otit poikas jatyttäres, jottas
minulle synnyttänyt olit, ja uhraisit ne heille
syötä: Luuletkos niin halwari sinun huorudes?

21. Ia sinä teuraxi teit minun lapseni', ja
annoit heitä voidetta heidän edesänsa.

* les. 57: 5.
22. Et kuitengan sinä ole kaikesa tauhistuxe-

si»s jahuorudesas kostan ajatellut nuorudes ai-
kaa; kuinga paljas ja alastoin sinä olit, ja
makaisit weresäs.

23. Joka tapahdui kaiken sinun pahudes »al-
ten, woi! woi sinuas! sano HERra HERra.

24. Sinä rakensit itzelles korkeuxet, ja teit
sinulles kukkulat kaikille kaluille.

25. Ia kaitein teiden suihin rakensit sinä kut-
tulas, ja teit sinun kauniudes tauhistuxeri: si-
nä hajotit jalkas jokaitzelle jotka käwit siitä
ohitzen, ja teit suurta salawuoteutta.

26. Ensin sinä teit salawuoteutta lähimmäis-
tes Egyptin lasten kansa, joilla suuri liha oli;
ja teit suurta salawuoteutta, kehoittaxes minua.

27. Ia katzo, minä ojensin käteni sinua was-
tan, ja hillitzin senkaltaisen tapas; ja hyljäisin
sinun wihollistes Philisterein tyttäritten tah-
toon, jotka häpeisit, sinun häpemätöindä työ-
läs. Duom. 3: z, 13.

28. Sitte sinä teit huorutta Assurin lasten
kansa', ja et taitanut heistä klMäs saada:

Ttttt ja
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jakosta sinä olit tehnnt Kuorutta heidän kan-sans, ja et tainnut heistä tyllandyä:

"

2 Aila K. 28: is. Hcs. 23: 5, 7, 12.

29. Enänslt sinä wielä sitte sinun huoruttas
Kanaan maalla, Kaldeaan asti'; ja et sinä
wielä sittetän tainnut sillätän tyllandyä.

' l. 23: 14, 15.
30. Kningasta siis minun pidäis ymbärins

leikkaman sinun sydämes, sanoHEßra HER-
ra: ettäs senkaltaisen iulki huoran töitä ceet?

3,. Siinä ettäs niin rakennat korkeuxes jo-
ka tie, suuhun, ja teetkukkulas kaikille tatuil-
le: ja et ole niinkuin muu portto, jokarahalla
ostectaman ritä.

32. Taikka niinkuin joku huoriwaimo, joka
miehensä siaan laste toisen.

33. Kaikille portoille annetan lahjoja; mutta
sinä annat kaikille sinun wärcämiehillespalkan,
ja lahjoitat heitä, että heidän jokapaikasa si-
nun tygös tuleman pidäis, huorutta tekemään
sinun kansas.

34. Ia löytän sinun tykönäs sinun huorude-sas <uuri mastoin sitä kuin mpa on muiden »vai-
moin kansa, ettei sinun peräsäs juosta: jaettä
sinä palkan annat, ja ei sinulle palkkaa anne-
ta, niin sinä teet juurimastahakoisin.m. 3s.Säntähden sinä portto, tuule HER-
mn sanaa:

36. Näitä sano HERra HERm: Ettäs
niin mielelläs annat rahaa, ja julistat sinun
häpiäs, huorudes kautta, märtämiehilles, ja
kaiken sinun tauhistuxes kansa,
»vuodatat lästes meren, jongas heille uhmt.

37. Sentähden tatzo, minä tahdon koota
kaikki sinun märtämiehes, joiden kansi» sinä o-
let hekumas elänyt, ynnä taittein niiden kansa
jottas ystäwänäns pidät, ja joitasmihm; ja
minä tahdon ne koota sinua mastan jota mh-
wolda, ja julista sinun häpiäs, että heidän
kaikki sinun häpiäs näkemän pitä.
Icr. 13: 22, 26. Wal. w. ,: «. Hcs. 23:1°, 25.

Hos »: ic>.

3?. Ia minä aiinan käydä huoran jaweren
wiwdattajan oikeuden sinun ylitzes: ja annan
wuodatta sinuu weres julnmdella ja kiiwau-
della.

39. Ia minä annan sinun heidän käsunsä..

että heidän pitä särkemän sinun korkeuxes, ja
kutistaman sinun tukkulas, ja riisuman sinun
waattes, ,a ottanan sinulda pois sinun kun-
nia kappales; jaandaman istua sinun alasti ja
paljaina.

40. Ia heidän pitä andaman tulla stnun
»västas suuren wäkijoukkon, joita pitä sinuakimittämän kuoliaxi; ja hakkaman miettoillan-sa rikki: 1.23: 47.

41. Ia tulella polttaman sinun huones*, ja
näyttämän sinulle sinun oikeudes monen maie
mon silmäin edesä: ja minä tahdon tehdä lo-
pun sinun huorudellcs, ettei sinun sillen pidä
andaman rahaa. '

2Kun. «5: 9.
2 Aika K. 36: ,9. Jer. 39: 8. l. 52: 13.
42. Ia kosta minä olen andanut minun nu-

hani lewätä sinun päälläs, niin picä minun kii-
wauteni sinusta luopuman, että minä mahdai-
sin olla lewosa, ja en »vihastua.

43. Ettes muistanut nuorudes aikaa: »vaan
kehoitit minua näillä kaikilla: Sentähden tah-
don minä myös panna kaikki sinun menos sinunpääs päälle*, sanoHEßra HERra: Ettcs
tekis sitä pahaa kaikkein sinun kauhistustes kan-sa. * l. 9 : l°.

44. Katzo, kaikki jotka itziäns sananlaffusa
harjottawat, ne pitä tämän sananlastun sinus-
ta sanoman: tytär on niinkuin äitikin.

45. Sinä olet äitis tytär, jokahyljäis mie-
hensä jalapsensa: jasinä olet sisartcs sisar, jot-
ka jätitpois miehensä ja lapsensa: Teidän äi-
tinne on Hethealainen, ja teidän Isänne Am-
morealainen.

46. Samaria on sinun wanhembi sisares lyt-
tärinensä, joka wasemmalla puolellas tykönäs
asu; ja Sodoma on sinun nuorembi sisares
lyttärinensä, joka asu oikialla puolellas:

47.Waikka ei sinä kuitengan heidän teilläns
waeldanut, taikka tehnyt heidän kauhistuxensi»
jälken; niin ei siitä paljo puutu, ettet sinä pa-
hembita asioita tehnyt ole kuin he, kaikisa si-
nun menoisas.

48. Niin totta kuin minä elän, sanoHEß-ra HENra: Sodoma sinun sisares lyttärinen-
sä, ci ole niin tehnyt kuin sinä ia sinun tyttäres.

49. Katzo, se oli sinun sisares Sodoman syn-
di *: ylpeys, jakaikisa pldäkyljäisps, ja hywä

rau-
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lZauha joka hänellä ja hänen tyttärilläns oli:
murca köyhiä ja tanvitzepia ei he auttanet:

* 1 Mos. ,3: 13.
50. Mutta he olit ylpiät, ja teit kauhistuxcn

minun edesäni *; sentähden olen myös minä
heittänyt heidän pois, kosta minä sen näin. s

'

1 Mos 18: 2°. 5 i Mos. 19: 13 f ,4.

5». Niin ei myös Samaria ole tehnyt puo-
liakan sinun syndejäs: Mutta sinä olet paljo-
enämmin tehnyt sinun kauhiuttas kuin hän ,

ettäs olet tehnyt sisares hymaxi, kaikkein sinun
kauhistustas suhten kuin sinä tehnyt olet.

52. Niin kanna myös häpiäs, sinä joka si-sares hymäxi teet syndeis kautta, joisasinä suu-
remmat kauhistuxet tehnyt olet kuin he, jaolet
tehnyt heitä paremmaxi kuin sinä olet: niin hä-
pe nyt, jakanna häpiäs, ettäs sisares hymäxi
tehnyt olet.

IV. 53. Mutta minä tahdon käätä heidän
fangiutensa: Sodoman fangiuden ja hänen ty-
tärtensä, jaSamarian fangiuden jahänen ty-
tärtensä, jasinun fangiudes fangit heidän kes-
kellänsä.

54. Niin että sinun täyty kanda sinun häpiäs
japilkkas kaiken sen edestä, jongas tehnyt olet;
jollas heitä olet lohduttama.

55. Ia sinun sisares Sodoma ja hänen tyt-
tärensä pitä käätyxi tuleman he en-
nen omat ollet, ja Samaria ja hänen tyttä-
rens pitä käätyxi tuleman, niinkuin he ennen
owat ollet; jasinun myös tytärtes kansa pitä
käätyxi tuleman, niinkuin te ennen ollet oletta.

56. Ia ei pidä (enämbi) Sodoma sinun si-sares huutoon tuleman sinun suusas, (niinkuin)
ylpcydes aikana.

57. Koffa pahudes ei wielä julki ollut, niin-
kuin siihen aikaan kuin Syrian ja Philisterein
tyttäret hämäisit sinua jokapaikasa; ja kaikkisen ymbäristö katzoi sinun ylön.

58. Kosta sinun täytyi kanda pahuttas ja
kauhiuttas, sano HERra HERra.

59. Sillä niin sano HERra HERra: Mi-
nä tahdon tehdä sinulle niinkuin sinä tehnyt o-
let', ettäs malan katzoit ylön, ja särjit liiton.

* Jer.2: 10.

60. Mutta minä tahdon muista minun liit-
toni, jonga minä kansas tehnyt nuorudes ai-

kana: Ja tahdon tehdä ijankaikkisen liiton si-
nun kansas.

61. Niin sinun pitä mielees johdattaman si-
nun teitäs, ja häpemän, kostas olet ottama
tygös »vanhemmat ja nuoremmat sisares, jot-
ka minä sinulle tyttarixes andama olen; waan
ei sinun liitostas.

62. Mutta minä tahdon tehdä minun liitto-
ni sinun kansas; että sinun ymmärtämän pitä,
että minä olen HERra.

63. Ettäs sitä ajattelisit ja häpeisit, ja et
rohkeisi häpiän tähden suulas amata: kosta
minä sinulle andexi andama olen kaikki mitäs
tehnyt olet, sano HERra HERra.

17. Luku.
1. propheta saa käskyn jutella tapauren kah»desta kotkasta, n. HERra seliittä iye sen tapau-

ren. m. Anda, wertauren alla, lupaurenRris-
tuxesta.
l- HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:
2. Sinä ihmisen poika, anna Israelin huo-

nelle tapaus ja juttele mertaus;
3. Ia sano: Näin sano HERm HERm:suuri Kotka* suurella lennolla ja pitkillä sil-millä ja täynäns sulkia, jotka olit kirjawat;

tuli Libanonin päälle, ja otti Sedripuun lad-
lvan. ' Jer. 48: 40. l. 4y: «.

4. Ia mursi pois sen pienden wesain ladwan,
ja wei sen Kauppamaahan, ja pani sen kaup-
pamiesten Kaupungiin. 2 Kun. 14: 1.

5. Ia otti myös siemenita siitä maakunnas-
ta ja.kylwi sen hywään peldoon, ja asetti sii-
hen, kusa paljo wettä läsnä oli, jaistutti sen
taitawasti.

6. Ia se tasivoi ja tilli awaraxi wiinapuuxi ,

waan matalan warrcstansa, sillä oxat taitit
itzens händä päin, ja olit juuret sen alla. Iase tuli jaloxi wiinapuuxi, ja kaswoi orat,"ja
putkautti itzestänsä westtt.

7. Ia siellä oli toinen suuri Kotka, jolla o-
lit isoit siitvet ja paljo sulkia, ja katzo, tämä
wiinapuu sowitti juurens hänen puoleensa, ja
ojensi oxans hänen puoleensa, että sen piti kas-
tetuxi tuleman hänen ojistansa.

8. Ia oli kuitengin hywällä maalla paljon
Ttttt 2 »veden
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meden lykonä istutettu; niin että se kyllä sai
kasiva oxia, hedelmätä kanda, ja suurexi wii-
napuuxi tulla.

9. Niin sano nyt: näin sano HENra HER-
ra : pidäistö sen n>enest»u,»än? eiköstä sen juu-
ret pidä rcwäistämän y'ös, ja sen hedelmät
wanstettamnn, että se kuiwemis? sen pita kui-
welttllnan kaikisa »vetoisansa; ja ei suuren kä-
fimarren, taikka paljon Kansan kautta, juuri-
nens ylös remittämän.

io. Katzo, se on istutettu; maan pidäistö sen
menestymän? ja niin pian kuin siihen tule itä
tuuli, niin pitä sen kuimettun.an paikoinenS.

11. 11. Ia HERran sana mpahlui minulle,
jasanoi:

12 Sanos tälle komakotwaiselle huonelle:
Ettekö te tiedä mikä tämä on? ja sano: katzo,
Babelin Kuningas tuli Jerusalemiin, ja otti
hänen Kuningans za päämiehensä, ja mci hei-
dän hänen tygöns Babeliin.

13. Ia otti yhden Kuningallisesta siemenestä,
ja teki liiton hamn kamans, ja otti malan hä-
neldä *; mutta ne jalot maakunnasi» otci hän
pois. '

2 Ma K. 36: l».

14. Että waldakunda piti nöyrytetyxi tule-
man, ia ei itziänsä paisuttaman; että liitto piti
pidettamän, ja seisomainen oleman.

15. Mutta se luopui hänestä, ja lähetti käs-
kyläisensä Egyptiin*, että hänelle piti lähetet-
tämän hewoisim ja palio wäke: pidä stö se me-
nestnmän hänelle? taikka pidäistö hänen hywin
siitä pääsemän ?oka senkaltaista teke? ia se kuin
liiton färke, pidä sto sen pääsemän?

- Icr. 37: 5.
16. Niin totta kuin minä elän, sanoHEß-

ra HERm: sen Kuningan paikasi» joka hänen
Kuningaxi asetti, jonga walan hän katzoi ylön,
ja jonga liiton hän särki, siellä hänen pitä kuo-
leman, Babelisa.

17. Ia Pharaon ei pidä seiiomaisen oleman
händä auttaisans sodasa, somioukolla ja pal-
jolla mäellä, kosta wallit ylös pandaman ia
muldascinät mkettaman pitä*, että monda
sielua Uirmataisin. '

» Kun «: 1. Hes 4: 7.
18. Sillä hän on katzonut walan ylön, ja

särkenyt liiton: tatzo, että hän on kätensä o-
jendannt, ja kaikkia näitä teke, min ei hänen
pidä pääsemän.

19. Smtähden sano HERra HERra näin:,
niin totta kuin niinä elän, tahdon minä minun!
malani, jonga hän,on,katzonut ylön, jaminun
liittoni, jonga hän särkenyt on, anda tuZahänen päänsä päälle.

20. Sillä minä tahdon heittä minun »verk-
koni' hänen päällensä, jahän pitä minun pyy-
deilläni otettaman kiinnj. Ia minä tahdon
anda hänen wi.etä Babeliin, ja tahdon siellä
olla oikeudella f hänen kansans: Että hän niin
itzens on asettanut minua mastam *l. 12: 13^

l. 32: 3. -f Jer. 4? 12. l. 25: ;i. .

21. Ia kaikki jotta pakenemat ja hänen puol-
dansa pitämät, pitä niiekalla langeman *, ja
ne jotta heistä pääsemät pitä kaikkiin tuuliin
hajotetuxi tuleman: ja teidän pitä ymmärtä-
män, että minä HENra olen mmän puhunut.

' l. 16: 40.m. 22. Näin sano HERra HERm: Mi-
nä mhdon myös otta korkian Sedrin ladwas-
ta, ja murta nuorten »veiain ladwan, jaminsttahdon istutta sen korkialle wuorelle:

23. Minä tahdon sen korkialle Israelin wuo-
relk istutta, että sen pitä oxia saaman, ja he-delmän kandanian, ja suurexi Sedripuuxi tu-
leman ; niin että kaikkinaiset linnut pitä taita-
man asua hänen allans, ja hänen oxains »var-
jon alla lepämän. -

,

24. Ia kaikki puut- maan päällä pitä tietä-
män, että minä HERra olen korkian puun
alendanut, ja matalan puun ylöndäuyt, ja
miherjäisen puun kuiwannut, jakuiwan puun
wiherjäisexi tehnyt: minä HERra sen puhun,
ja teen sen myös.

.

18. Luku.
i Gsotetan Judalaisten sananlastna

että kllkin rangaistan oman sMdinsa tähden. ».

Jumalisen Isin paha poika saa rangaistuxen,
waan hpwä poika löpta a»nnan. m, Aäändvmusen kautta lövtä jumalatoinarmon; mutta wan»

mopumisen kaMta,jomu wanbursi
kas kuolemaan iv. Sentähden tule jokaiyey
rienda käändynMeen.
l. ftza HERran sana tapahtui minulle, ja sa-ssHnoi:Mtä te pidätte keffenänne Israelin maal>lä
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la tätä sananlaskua, ja sanotte: Isat omat
syönet happamim wiinamarjoja, mutta las-
ten hambat owat siitä huoldunet? Jer. 31: 29.

3 M n totta kuin minä elän, sano HERra
HERra: senkaltainen sananlastu ei pidä sillen
oleman teidän seasanne Israelisi».

4. Sillä katzo, kaikki sielut owat minun,
Isan sielu on niin minun kuin pojangin sielu:se sielu jotafhnoiä «ke, sen pitä kuoleman.

11.;. Jos joku W hurstas jota oikein ja hy-
win tete. '

6. Joka ei muorilla syö, jota ei nosta sil-
miänsä ylös Israelin Kuonen epäjumalten puo-
leen; ja ei saastuta lähimmäisens emändätä,
eitä mata waimon kansa hänen mudisansa.

3 Mos. ,8: 19.
- 7. Joka ei kenellengän wahingota tee, joka
weltamiehille anda panttinsi» jällens ', joka ei
keldäkän mitan ota pois wäkiwallalla f: joka
jaka leipänsä isowaiselle, ja waatetta alasto-
man. § * 5 Mof 24: 10. t les. 5« >6.

Match. ,5.
8. Jotaei tormolle anna'. joka ei woittoa

ota, joka wäärydestä kätensä poistsmma: jo-
ka ihmisten waihella oikein duomitze. 'Pf. 15:5.

9. Joka minun säätyini miten waelda, ja
minun oikeuteni pitä, niin että hän todesta sen
jälken teke: se on hurstas mies, hänen pitä to-
tisesti saaman elä, sano HERm HERra.

io. Mutta jos hän pojan siittä, ja se tule
murhajaxi, joka werta »vuodatta; elrteke jon-
gun näistä kappaleista.

11. Ia ei yhtän niistä, muista kappaleista tee:
Mutta syö myös muOMa, jasaastutta lähim-
mäisens emännän: 1

12. Teke töyhills.ja waiwaisille wahingota,
otta jotain mätimallalla, ei anna panttia jäl-
lens ; ja nosta silmänsä epäjumalten puoleen,
jolla hän kauhistuxen tete.

13. Anda kasmolle, otta »voittoa,: Mdäistö«hänen elämän? Ej hänen pidä elämän: mutm
eitä hän senkaltaisen kauhistuxm tehnyt on, nun
hänen pitä totisesti kuoleman', hänen merenjH
pitä hänen päällens oleman. 3 Mos. 20: 9.

14. Mutta jos hän pojan siittä jokakaikki
Isäns synnit näke kuin hän tehnyt on,; ja hän
pM, ja ei tee niin. - .

15. Ei syö muorilla, ei silmainsa nova Is-
raelin huonen epäjumalten puoleen: ei saastutalähimmäisens emändätä:

16. Ei tee kenengän wahingota, ei pidä pant-
tia tykönäns, ei mitan om wäärydellä: joka
leipäns isowaiftlle, ja wametta alastoman:

17. Ei waiwaisille tee wääryttä, ei om kor-
koo eikä woittoa, mutta pitä minun oikeuteni,
ja elä minun säätyini jälken: Ei hänen pidä
kuoleman Isäns pahan teon tähden, waan to-
tisesti elämän.

18. Mitta hänen Isänsä jokapaljo wäkiwal-
daa ja suurta wääryttä tehnyt on weljeensä
wastan, ja Kansans seas tehnyt on sitä tuin
ei kelpa, tatzo, hänen pitä kuoleman pahan te-
tons tähden.

19. Niin te sanotte:mixeitä pojan pidä kan-
daman Isäns pahaa tekoa? että hän on teh-
nyt oikein ja hywin, pitänyt ja tehnyt kaikki
minun säätyni, niin han saa totisesti elä.

22. Sillä se sielu joka syndiä teke, sen pitä
kuoleman: ei pojan pidä kandaman Isäns >yn-
diä, eikä Isän Pojan snndiä*: mutta »van-
hurstan wanhurstaus pitä hänen itze päällens
oleman, jasm määrän pahus pitä hänen pääl-
lens olenian. '

5 Mos. 24: 16. »Km, 14: s.
2 Ma K. 25: 4. Icr. 3,: 30.

111. 21. Mutta jos Jumalatoin käändä itzens
kaikista synneistänsä joita hän lehnyt.on, japi-
tä kaikki minun saatuni, ja teke oikeuden ja
»vanlmrstauden; niin hän saa totisesti elä, ja
ei pidä kuoleman:

22. Kaikkia hänen ylitzekäymisiänsä joita
hän tehnyt on, ei pidä muistettaman; mutta
hän saa elä sen wanhurstauden tähden kuin hän
tehnyt on.

23. Luuletkos että minulla on joku ilo juma-
lattoman kuolemasta, sano HERra HERra:
ja eikö paljo enämbi, että hän palaja teistän-
sä , ja saa elä? 2 Pet. 3: 9.

24. Ia jos wanhurstas käändä itzens wan-
hurstaudestansa, ja teke pahaa, ja elä kaikensen kauhistuxen jälken tuin jumalatoin tete; pi-
däistö hänen saaman elä? ja tosin kaikke hä-
nen manhmstauttansa kuin hän tehnyt on, ei
pidä lnuistettaman': Multa hänen pitä kuo-

lemanTtttt 3.
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lemau ylitzekäymistäns ja syndeinsä tähden,
joita hän tehnyt on. *l. 3: 2°. l. 33: «, 13.

25. Ia wielä sitte te sanotte - Ei HERra
tee oikein. Niin klinikat nyt te Israelin huo-
nesta: eikö minulla oikeus ole, ja teille mää-
rys? 1,33:20.

26. Kosta wanhmffas käändä itzens wan-
hurssaudestama, ja teke pahaa; niin hänen
pitä kuoleman, m litta hänen pitä kuoleman
pahudensa tähden kuin hän telmnt on.

27. Ia kosta jumalaton» käändä itzens mää-
rydestänsä jonga hän tehnyt on : ja teke oikeu-
den ja wanhurstauden, hän saa pitä sieluns
eläwänä.

28. Sillä kosta hän näke, ja lakka pahudes-
tansa; niin hänen pitä totisesti elämän ja ei
kuoleman.

29. Ia Israelin huone sano: ci HERra tee
oikein. Pidäistö minulla määrys oleman, te
Israelin huone? Eikö teillä ole määrys?

iv. 30. Sentähden tahdon minä duomita
teitä, te Israelin huonesta, jokaitzen hänen tien-
sä jälken, sano HERra HERra: Sentähden
käändäkät ihenns, japalajatkät kaikesta mää-
ryoestänne, ettet te langeis pahan tekonne täh-
den.

31. Heittäkät pois tyköänne kaikki ylitzekäy-
Nlisenne, jollate rikkonet oletta, jatehkät teil-
lenne uusi sydän ja uusi hengi ': sillä mixi pi-
däis teidän kuoleman, sinä Israelin huone?

' Ps. 51: «.

32. Sillä ei minulla ole yhtäkän iloa hä-
nen kuolemanansa, joka kuole, sanoHEß-
ra HERra: Semähden käändäkär iyenne,
niinre saane elä. 1.33: n.

19. Luku.
tMitus i. ludan Runingasta Joahasta ja

Jojakimista Jalopeuranwertauxen alla. »i Ro»
kV Indan wall>»»kunnan häwityxeftä, turmellun
wiinapuun wertattxen alla.

LMuM tee sina walimsitku IstMin Pää-
"/ 2. Ja sänd: Mixi sinun äitis naaras jalo-
peura maktlls jalopeurain seasa; ja kaswatti
penikkansa nuorten jalopeurain seasa?

'Z. Mden hän nnstä käftvatti, ja siitä tnli

nuori jalopeura: se tottui julmasti repimään
ja syömään ihmisiä.

4. Kosta pakanat sen hänestä tuulit: Otit
he sen kiinni luolasans*, ja weit sen kahleisa
Egyptin maalle. '

2 Kun. ,3 - ,3- Icr. 2,: n.
5. Kosta nyt äiti sen näki, että hänen toi-

wons oli pois, otti hän loisen pojistansa ja teki
siitä nuoren jalopeuran.

6. Kossa se »vaelsi jalopeurain seasa, tuli se
nuoreri jalopeurari*; joka myös harjandui jul-
masti raatelemaan ja syömään ihmisiä.

'

2 Aika K. 36: 5.
7. Se oppi heidän leskensä tundemaan ja hä-

lvitti heidän Kaupunginsa; niin että maa ja
mitä siinä oli,kauhistui hänen kiljumisens ändä.

8. Niin asetit pakanat itzens kaikista maakun-
nista hänen ymbärillens '; ja heitit werkkonsi»
hänen päällens, ja käsitit hänen luolasansi».

'

2 Kun. 24: 2.

9. Ia panit hänen kahleisa fangeuteen, ja
weit hänen Babelin Kuningan tygö; ja hän
wietin warustuxiin, ettei hänen änens pitänyt
enämbi kuultaman Israelin muorilla.

11.10. Sinun äitis oli sinun lemosas niinkuin
miinapuu »veden reunalla istutettu; ja sen he-
delmät ja oxat kaswoit siitä paljosta »vedestä.

11. Että sen oxat niin wahwaxi tulit, että
ne Herrain waldikaxi kelpaisit, ja se tuli kor-
tiari paxuin orain seasa. Ia kosta se nähtin,
että se niin korkia oli, ja että hänellä niin mon-
da oraa oli:

12. Newäistin se maahan wihasa, ja heitet-
tin pois, itätuuli" kuiwais hänen hedelmän-
sä ; ja sen wahwat oxat murttin rikki, niin että
ne tuiwetuxi ja tulelda poltstuxi tulit.

' Hos. 13: ,5.
13. Mutta nyt se on istutettu korpeen, kul-

maan ja karkiaan maahan.
14. Ia tuli käwi ulos sen wahwoista oxista,se söi sen hedelmän, niin ettei sen päälle sillen

wahwoja oxia ole Herrain waldikaxi : se on
»valitettapa ja suurullinen asia.

20. Luku.
1. Nuhdrllan Illvan wanhembia ulkokullaisu'

den rälsen, n. MuisNltetan heille Jumalan hv-wiä töitä, ja heidän epäjulimluttanft; Egyptssi,
kor<
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korwesa, ja wielä Ranaangin maalla, rangais-
turen uhkauxella. ui. L.ohdmetan kaändywäisiä
U. Test» Seurakunnan otolllsudella, »v. Uhatan
Jerusalemita, wertauxella meyästä.

I. t>a seitzelnändenä »vuotena kym-
menendenä päimänä miidennesä Kuukau-

det, että nluutamita Israelin manhemmista
mii kysymään HERralda; ja he istuit minun
eteeni.

2. Silloin tapahtui HERran sana minulle,
ja sanoi: ,

3. Sina ihmisen poika, puhu Israelin man-
hemmitten kania, ja sano heille: näin sano
HERra HERra: Olettako te tullet kysymään
minulda? Niin totta kuin minä elän, en tah-
do minä teitä »vastata, sano HERra HERra.

11. 4. Mutta jos sinä ihmisen poika tahdot
duomita heitä, niin duomihe heitä näin: il-
moita heille heidän Isäinsä kauhistus.

5. Ia sano heille: näin sanoHEßra HER-
ra: siihen aikaan kosta minä walitzin Israelin,
nostin minä käteni * Jakobin huonen siemenel-
le, ja annoin heidän tuta minuani Egyptin
maalla: ja tosin minä nostin käteni heille, ja
sanoin: Minä olen HERra teidän Jumalanne.

*

2 Mos. 6: z.
6. Mutta minä nostin heille käteni sillä ajal-

la, että minun piti johdattaman heitä Egyptin
maalda, siehen maakundaan, jonga minä heil-
le edes katzonut olin, jokariestaa ja hunajata
wuota, joka on paras kaikkein maakundainseasa. 2M0K.3: «.

7. Ia sanoin heille: heittäkän jokainen kau-
histuxen pois silmäins edestä, ja älkät te saas-
tuttako itzenneEgyptin epäjumalisa; Sillä mi-
nä olen HERra teidän Jumalanne.

8. Mutta he olit minulle komakormaiset ja ei
tahtonet kuulla minua, ja ei yxikän heistä heit-tänyt kauhistustansa pois silmäins edestä, ja
ei hyljännet Egyptin epäjumalista. Niin minä
ajattelin »vuodatta minun wihani heidän pääl-
lensä, ja anoa minun hirmuisudeni käydä hei-dän ylitzens Egyptin maasa :

9. Mutta en minä tehnyt sitä minun nimeni
tähden, ettei sen pitänyt saastutetun tuleman
pakanain edesä, joiden seasa he olit: ia loille
minä olin itzeni ilmoittanut, että minä heidän

tahdoin johdatta ulos Egyptin maalda.
io. Ia kosta minä heidän Egyptin maalda

ulos johdattanut olin, jaandanut heidän tulla
korpeen:

ii. Annoin minä heille minun säätyni, ja
minun oikeuteni heille tiettäwäxi tein': se ih-
minen kuin ne teke, hän elä niisä. f
'2 Mos. 15:26. l. 20:1,,e. 5 Mos. 5:1, «.

-s 3 Mos. iz: 5. 5 Mos. 3°: s. Rom. 10: 5.
Gal. 3: 12.

12. Minä annoin myös heille minun Sab-
bachini * merkixi minun jaheidän maihellansi»;
että heidän piti tietämän että minä olenHER-
ra , joka heitä pyhitän. '

» Mos. 16: 25.
l. 2t>: 8. l. 31: 13 ss I?.

13. Mutta Israelin huone oli minullekolva-
torwainen korwesa ja ei elänyt minun sää-
tyini jälken, ja tatzoi minun oikeuteni ylön, joi-
sa se ihminen elä jota ne tete: ja he saastutit
minun Sabbathin,' sangen suuresti: Niin minä
ajattelin muodatta minun »vihani heidän pääl-
lens korwesa , japeräti kadotta heitä:

*

2 Mof. ,6: 27. 4 Mof. 14: ~

14. Mutta en minä sitä tehnyt minun nime-
ni tähden, ettei sen pitänyt tule-
man pakanain seasi», joistaminä heidän ulos
johdattanut olin heidän silmäins edesä.

'4 Mof. ,4:13. 5 Mof. 9:23.
15. Ia minä nostin käteni heitä »vastan kor-wesa; etten minä tahtonut heitä anda tulla sii-

hen maahan jonga minä heille andanut olin,
joka riestaa ja hunajata muota, joka on paras
kaikkein maatundain seasa.

16. Että he katzoit minun oikeuteni ylön, ja
F elänet minun säätyini jälken, ja turmelit mi-
nun Sabbachini: Sillä heidän sydämensä
waelsi cpäjumaltens jälken.

17. Mutta minun silmäni armahti heitä, ett-
en minä heitä kadottanut; engä peräti tyhjä-
xi tehnyt heitä korwesa.

18. Ia minä sanoin heidän lapsillensa kor-
wesa : Ei teidän pidä elämän teidän Isäinne
säätyin jälken, eitä pitämän heidän oikeuxian-sa, eli saastuttaman itziänne heidän epäjuma-
liinsa.

19. Sillä minä olen HERm teidän Juma-lanne, minun säätyini jälken pitä teidän elä,
män*,
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inan *, ja minun oikeutenipitämän, ja niiden
jälkentekemän. '

5 Mos. 4: '-

- 20. Ia miuun Sabbathini pitä teidän pyhit-
tämän, että ne pitä oleman merkixi minun ja
seidan »vaihellcmns ; että teidän pitä tietämän,
että minä HERra olen teidän Jumalanne.

2i. Mutta lapset olit minulle myös komakor-
watsec, ja ei elänet minun säätyini jälken, ei-
kä pitänet minun oikeuxiani, tehdäxensä niiden
jälken, joisa ihminen elä joka ne pitä, ja he
nirmelit minun Sabbathini; niin minä ajatte-
lin wuodatta minun »vihani heidän päällens,
ja anda minun hirmuisudeni käydä heidän yli-
tzensä kormesa.

22. Mutta minä käänsin käteni, jaen teh-
nyt sitä minun nimeni tähden, ettei sen pitänyt
turmellun tuleman pakanain edesä, joista mi-
nä heitä ulos johdattanutolen heidän silmäins
edesä.

23. Minä nostin myös minun käteni heitä
»vastan korwesa; hajottaxeni heitä pakanain
sekaan, ja maakundiin.

24. Ettei he pitänet minun oikeuxiani, ja
katzoit minun säätyni ylön, ja turmelit minun
Sabbathini; jakahelit Isäins epäjumalita.

25. Sentähden annoin minä heille säädyt
jotka ei hywät ollet *, ja oikeudet joisa si heille
ollut elämätä. ' 2Thess. 2: 10, «.

26. Ia hylkäisin heidän uhrins , kosta he
kantit tules kaikki esikoiset *: Että minun piti
heitä häwittämän, ja että heidän piti tietämän,
että minä olen HERra. » Aika K. 33: 6.

27. Sentähden puhu, sinä ihmisen poika,
Israelin huonelle, ja sano heille: näin sano
HERra HERra: teidän Isänne omat wielä
enämmin minua pilkannet, hymällä ehdolla mi-
nua wastan rikkoisansa.

28. Sillä kosta minä olin andanut heidän
tulla siihen maahan, jongaylitzen minä käteni
nostanut olin, että minun piti sen andaman
heille: Kusa he jostus näit korkian muoren taik-
ka paxuoxaisen puun, siellä he uhraisit uhrinsa ja
kannoit sinne uhrinsa wihan kehoituxexi , ja sui-
hutit siellä makicm hajuissa, ja »vuodatit siellä
juomauhrinsa. les. 57: 6.

29. Mutta minä sanoin heille: mihingä pi-
tä siis oleman sen kukkulan, johongate menet-

te? ja siitä kutzutan se kukkulcixi aina tähänpäiwään asti.
30. Sentähden sano Israelin huonelle: näin

sano HERra HERra: Te saastutatte itzenne
teidän Isäinne menoisa, ja teette huorin hei-
dän kauhistustens kansi»

31. Ia saastutatte itzenne teidän epäjumali-
sanne, joille te uhratte teidän lahjanne, ja pol-
datte leidän.poikanne tulesa haman tähän päi-
wään asti! ja minun pidäis andamanteille »vas-
tausta, sinä Israelin huone? Nim totta kuin
minä elän, sano HERm HENra: En tahdo
minä »vastausta anda teille.

32. Ia se kuin tule teidän mieleenne, ei sii-
tä pidä mitan oleman, että te sanotte: me tah-
domme tehdä niinkuin pakanat ja muut Km»-
si»t maakunnisi», ja palwella tandoja ja kiwiä:

33. Niin totta kuin minä elän, sano HER-
ra HERra: Minä tahdon hallita teitä wäke-
wällä kädellä, ja oietulla käsiwarrella, ja »vuo-
datetulla hirmuisudella.

34. Ia tahdon johdattateitä pois Kansoista,
ja koota teitä niistä maakunnista joihinga te
hajotetut oletta, wäkewällä kädellä, ojetulla
käsiwarrella, ja wuodatetulla hirmuisudella.

35. Ia tahdon teidän anda > tulla Kansain
korpeen, ja olla siellä oikeudellateidän kansan-
ne, kasivosta niin kastvoon.

36. Niinkuin minä teidän Isäinnekansa E-
gyptin maan korwesa oikeudella olin: jumi sil-
lä tawalla tahdon minä olla oikeudella teidän
kansanne, sano HERra HERm.

37. Minä tahdon anda teidän tulla lvitzan
alla, ja johdatta teitä liiton sitellä.

38. Ia tahdon pemm pois wastahakoiset, ja
minusta luopumaiset teidän siastanne. Ia to-
sin minä tahdon johdatta heitä ulos asuma-
maastansa, ja en anna heitä tulla Israelin
maalle, että teidän tietämän pitä, että minä
olen HERm.m. 39. Sentähden te Israelin huone, nain
sanoHEßra HERra: Ettet te kuitengan mh-
do kuulla minua, niin tehkät niinkuin teidän
kelpa, ja jokainen teistä palwelkan epäjumala-
tansa tästäkin lähin: mutta minun pyhä nime-
ni andakat tästedes pilkkamata olla, teidän
uhmsan ja epäjumalisanne.

40. Sillä



40. Sillä näin sano HERm HERm: mi-
nun pyhällä »vuorellani, sillä korkialla Israelin
wuorella, siellä pitä koko Israelin huone, ja
kaikki jotka maakunnas owat palweleman mi-
nua: siellä pitä heidän minulle oleman otolliset,
ja siellä minä tahdon anoa teildä ylönnysuh-
ria, jateidän uhrinne esikoista kaiken sen kansa
jolla te minua pyhitätte.

41. Te oletta minulle otolliset makuilla sa-
wulla, kosta minä annan teidän tulla poisKan-
soista, ja totoon teitä siitä maasta kuhunga te
hajotetut oletta; ja pyhitän itzeni teisä, paka-
nain edesä.

42. Ia teidän pita ymmärtämän, että mi-
nä olen HERm, kosta minä olen andanut tei-
dän tulla Israelin maalle; siihen maahan josta
minä nostin käteni, että minun piti teidän. I-
sillenne sen andaman.

43. Siellä pitä teidän muistaman teidän me-
nonne jakaikki teidän tekonne, joilla te itzenne
saastuttanet oletta, ja teidän pitä suutuman
itzeenne taiten teidän pahudenne tähden tuin te
tehnet oletta.

44. Ia teidän Pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen HERra; Kosta minä teen teidän kan-sanne minun nimeni tähden; ja ei teidän pahan
menonne ja mahingollisen työnne jälken, sinä
Israelin huone, sano HERra HERm.

!V. 45. IaHERran sana tapahtui minulle,
ja sanoi:

46. Sinä ihmisen poika, aseta kasivos oi-
kian käden puoleen, japisaroitze lounan puo-
leen; ja ennusta metzää mastan, kedolla lou-
naa päin.

47. Ia sano lounan puoliselle metzälle: Kuu-
le HERran sanaa: näin sano HERm HEN-
ra: katzo, minä tahdon sinusi» tulen sylyttä,
sen pitä sekä tuoret että tuimat puut poltta-
man*, ettei hänen angama liekkiänsä taita
sammutella, »vaan kaikki pitä poltettaman,
mitä lounasta pohjaa käsin on. ' Luk. 23: 31.

48. Ia kaikki liha pitä näkemän, että mi-
nä HERm sen sytyttänyt olen; jaei pidä sitä
sammutetmman.

49. Ia minä sanoin: Ah' ah! HERm
HERm, he sanomat minusta.-tämä puhu pal-
jaita tapauxia.

21. Luk».
» Ennllstetan Juvanwaldakunnalle perikatoa,'

Babelin Runingan kautta, v. Että Zedekias
piti wiralda pois pandaman. ui. Ammonitat
piti rangaistaman.
i. HERran sana tapahtui minulle, jasanoi:

2. Sinä ihmisen poika, aseta kasivoslerusalemita wastan, japisaroitzs Pyhää was-
tan; ja ennusta Israelin maata »vastan,

3. Ia sano Israelin maalle: Näin san»HERra: katzo, minä tahdon sinun kimpuus,
mina tahdon mstä miekani tupesta ulos; ja
tahdon sinusa häwittä sekä hurstat että määrät.

4. Että minä sinusa sekä hurstat että mää-
rät häwitän, niin minun miekkani tupesta lähte
kaiken lihan päälle etelästä niin pohjaiseen asti.

5. Ia kaikki liha pitä ymmärtämän, ettäminä HERra olen metänyt minun miekkani
tupesta ulos; jaci pidä ena siihen pistettämäm

6. Ia sinä ihmisen poika , huoka siihenastiettä ländes pakottamat jakipiäxi tulemat; ja
sinun pitä huokaman, niin etta he näkemät sem

7. Ia kosta he sinulle sanomat, mitäs huo,
kailet? pitä sinun sanoman: sen huudon täh-den, joka tule, jotakaikki sydämet hämmästv-mät, jakaikki kädet putowat alas, kaikki roh-kius tule pois, jakaikki polwet niinkuin wedet
wuotawat: katzo, se tule ja tapahtu, sanoHERra HERra.

8. Ia HERran sana tapahtui minulle, ja
sanoi:

9. Sinä ihmisen poika, ennusta ja sano:
Nain sanoHEßra: Sano: miekka, miekka
on teroitettu jamyös hiottu.

10. Se on teroitettu teurastamaan, se on
hiottu »välkkymään. Kuinga me taidamme
iloita? minun poikani witza katzo kaikki puut
ylön.

11. Mutta hän on miekan hiotta andanut,
että se käteen otettaman pitä : miekka on teroi-
tettu ja se on hiottu, tappajan käteen armetta.

12. Huuda jaulmo sinä ihmisen poika, silläse tapahtu minun kansalleni , ja kaikille Israe-lin haldioille: pelko miekan tähden, pitä mi-
nun Kansani tykönä oleman ; sentähden lyö
reisiäs: Jer. 31:15.

13. Sillä hän on heitä koetellut; waan mitä
Uuuuu se
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se autta, jollei ylönkatzoma mitza tule, sano
HERra HERra.

14. Ia sinä ihmisen poika ennusta ja lyö kä-
siäs yhteen s; sillä miekka pitä kaxikertaisesti,
wielä kolmekertaisestittin tuleman, murhamiek-
ta, suuren tapon miekka, niin että se myös
käy läpitze heidän sisämäisiin kammioihinsa. 5

* l. 6: 11. -z- 2 Kun. 25: 4, le.

15. Minä annan sen miekan helistä, että sy-
dämet pitä hämmästymän, jamonda pitä kaa-
tuman, kaikisa heidän porteisansa': woi kuinse wälkky, jaon hiottu tappamaan!

'Jer. 52:30.
16. Yhdistä sinus lyö oikialle ja»vasemmalle

puolella, mim edesäs on.
17. Sillä minä tahdon myös käsilläni yhteen

lyödä siitä, ja anda minun »vihani mennä: mi-
nä HERm olen sen puhunut.

18. Ia HERran sana tapahtui minulle, ja
sanoi:

19. Ia sinä ihmisen poika, tee kari tietä, joi-
ta myöden BabelinKuningan miekka tuleman
pitä', mutta ne molemmat pitä tuleman yh-
deldä maalda. ja pane wiittä tien haaraan
Kaupungita pain. j * 1.4: 1.

20. Ia tee tie miekan tulla Ammonin lasten
Rabbachiin: ja ludan mahmaanKaupungiin
Jerusalemiin. .

21. Sillä Babelin Kuningas laitta itzens
ensimmäisexi kahden tien haaraan, tietämään
tietäjäldä, ambumaan nuolella armosta, epä-
jumalildakysymään, maxaan katzomaan.

22. Niin pittä arpa langeman hänen oikialle
puolellsns lerusalemita pam, ja hän anda sin-
ne wiedä fotaaseita, ja lamen (muuriin ) ama-
M, murhamaan, suurella anella huutamaan,
panemaan »sotaaseim porttein eteen, tekemään
saarto, ja rakendamaan muldaseiniä.
, 23. Waan se näky heille heidän silmäins ede-
sä turhan aamistuxexi, maikka he malan hei-
dän edesäns »vannoisit: mutta han muista hei-
dän pahaa tekoons, että he kiinni otetaisin.

24. Sentähden sano HERm HERm näin:
että teidän pahat työnne omat muistetut, ja
teidänkomatormaisudenne ilmei on, että teidän
syndinnenähdänkaikisa teidän töisänne. ja että
teitä muistetgn,pitä te käsillä kiinni ottettaman.

li. 25. Ia sinä paha ja jumalaloin IsraelinPäämies, jonga päiwä lähesty, kosta pahat
työt loppunet owat.

26. Näin sano HERra HERra: pane Ku-
ningan lakki pois, ja om Kruunu pois: Sil-
lä ei niitä pidä siellä enä oleman: alettu pitä
ylettämän, ja korkia alettaman.

27. Minä tahdon sen (Kruunun) tyhjäxi, tyh-
jäxi, tyhjäxi tehdä: ei sen myös pidä oleman
siihenasti kuin se O) tule, jonga sen saaman
pitä, hänelle minä sen annan. (2) nim. Kristus.m. 28. Ia sinä ihmisen poika, ennusta jasano: Näin sano HERm HERm, Ammo-
nin lapsista' ja heidän häwäistyxestänsä, sano
siis: Miekka, miekka on »vedetty tappamaan,se on hiottu surmamaan, jaetla se niin »välkky.

' l. 25: 2.

29. Ettäs petollisia näkyjä sinulles sano an-
nat, ja»valhetta ennusta; että sinä myös hyl-
jätäisin jumalattomain mpettuiden sekaan, joi-
den päiwä tuli, kosta pahat työt loppunet olit.

30. Ia waikka se tuppeensa jällens pistetäi-
sin, niin minä kuitengin duomitzen sinun siinä
paikasi», kusas luotu olet, ja siinä maasa, ku-sas syndynyt olet.

31. Ia tahdon »vuodatta minun »vihani si-
nun päälles, minä tahdon mimm hirmuisude-
ni tulen sinun päälles puhalda*; ja tahdon
anda sinun kiukkuisten miesten käsiin, jotka hu-
kuttamaan tottunet owat, jotka poltta ja hu-
tutta taitamat. ' l. 22: 21.

32. Sinun pitä tulen ruaxi tuleman, ja si-
nun meres maalia muodcttettaman: ja ei sinua
pidä enä muistettaman; sillä minä HERra o-
len sen puhunut.

22. TukU.
i. L.uetellan ne tauhiat synnit, kuin lerusil»

lemisa ja ludan maasa olit wallan saanet, »i.
Uhatan niiden tähden rangaistusta.. m. Erittäin
mainitan prophetain, pappein, päämiesten ja
yhteisen Ransan synnit, rangaistuxen uhkau-
xella.
i. HErran sana tapahtui minulle, jasanoi:

2. Sinä ihmisen poika, etkös Mhdo
nuhdella, etkös tahdo nuhdella murha Kau-
pungita', jahänelle näyttä kaikkia hänen kau-

histu-
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histuriansa? f *l. 24: 6, 9. -x l. 2°: 4.

l. 2;: 36.
z. Sano: näin sano HERra HENra: O

sinä Kaupungi jotaomais meren »vuodatat *,

että sinun aitas tulis, ja sinä jota epäjumali-
ta tykönäs teet, ettäs itzes saastumisit.

'

2 Kun. 2,: ,6.

4. Sinä teet itzes wikapääxi siihen wereen,
jotas »vuodatat, ja saastutat itzes jumalisa,
joitas teet: näillä sinä joudutat sinun päilväs,
ja saatat että sinun lvuotes tuleman pitä; sen-
tähden tahdon minä'sinun naurori tehdä paka-
nain seasa, ja saatta pilkaxi kaikisa maakun-
tissa. 5 Mos. 28: 37.

;. Sekä läsnä että kaukana pim heidän si-
nua sylkemän, että sinun häpiällisen sanoman
ja suuren waiwan kärsimän pitä.

6. Katzo, Israelin Päämiehet, kukin on
wäkewä sinusi» »verta »vuodattamaan.

7. Isäns ja äitins he katzowat ylön sinusi»:
muukalaisille he wäkiwaldaa jawääryttä teke-
wät: orwoja ja lestiä he sormwat sinusi».

8. Sinä katzot minun Pyhydeni ylön, ja
turmelet minun Sabbachini.

9. Pettäjät owat sinusi» werta »vuodatta-
maan: he syömät muorilla', ja tekemät ylöl-
listä sinusa. 'I. ig:6.

ic>. He paljastamat Isäns hämyn sinusa,
ja waiwawat saastaisia waimoja heidän mudi-
simsa. 3 Mos. i«: 19. l. 20: iz.

11. Ia tekewät kauhiutta lähimmäisens wai-
mon kansa': he häwässewät omat miniänsä
elkiwallaisesti : he tekewät wäkiwaldaa omille si-
sarillensa, heidän Isäins tyttärille.' Jer. 5: 8.

12. He ottawat lohjoja sinusa, werta wuo-
dattaxensa: sinä otat korwon , ja woiton, ja
ahnehdit lähimmäiseldäs wäkiwallalla, ja näin
unhohdat minun, sano HERra HERra.

13. Katzo, minä lyön käsiäni yhteen * sinun
ahneudes tähden, jotas tehnyt olet, ja sen we-
ren tähden, kuin sinusa »vuodatettu on.

' l. 21: 14.
14. Mutta luuletkos sinun sydämes woiwan

kärsiä, ja sinun kätes kestä niinä päiwinä kuin
minä sinulle tekewä olen? Minä HERm olensen puhunut, minä myös teen sen.

15- Ia tahdon sinun hajotta pakanain sekaan.

jaaja sinun maakundiin, jatahdon sinun saas-
taisudes lopetta.

16. Niin että sinä pakanain seasa pitä kirot-
tuna pidettämän ; ia sinun pitä ymmärtämän,
minun oleman HERran.

11.17. IaHERran sana tapahtui minulle,
ja sanoi :

18. Sinä ihmisen poika, Israelin huone on
minulle karrexi tullut: kaikki heidän mastensa,
tinans, rautans, ja plyijynsä, on ahjosi» ho-pian karrexi tullut. Ies. 1: 22. Icr. 6: 28.

19. Sentähden sano HERra HERra näin:
että te kaikki oletta karrexi tullet, sentähden ka-
tzo, minä kokon teidän Jerusalemiin.

22. Niinkuin hopia , wasti, ranta, plyiy ja
tina ahjoon kootan , että tuli sen ala puhallet-
taisi!», ja ne sulaisit: niin tahdon minä miha,
sani jahirmuisudesani koota, sisälle panna ja
sulata teitä.

21. Ia minä tahdon koota teidän , ja minun
wihani tulen teidän seasanne puhalda,, että te
siellä sulaisitte.

22. Niinkuin hopia ahjosa sula, mun teidän
pitä myös siinä sulaman: ja teidän pitä ym-
märtämän, että minä HERra olen muodat-
tanut wihani teidän päällenne.

m. 23. IaHERran sana tapahtui minulle,
ja sanoi:

24. Sinä ihmisen poika, sano heille: Sinä
olet se maa, joka ei ole puhdistettu, niinkuin se
joka ei sadetta saa mihan ajalla.

25. Prophetat jotkasiellä omat, owat »van-
nonet heitäns yhteen; niinkuin kiljuma Jalo-
peura, kosta se saalin saa: he syöwät sieluja*,
temmawat tawaran ja rahan,, ja tekewät sin-
ne paljo lestiä. * Matth. 23: 14.

26. Heidän Pappinsa rikkoivat minun laki-
ni', ja turmelemat minun pyhäni: ei he pidä
pyhäin jasaastaisten malilla eroitusi, eikä ope-
ta mikä puhdas ja saastainen on s-,, eikä tottele
minun Sabbathiani, ja minä saastutetan hei-dän secssans. " Mik. 3: ?, «. Zcph. 3: 4.

-x , Mos. 1°: 10.

27. Heidän Päämiehensä heidän seasans o-
wat niinkuin raatelemaiset sudet, »verta »vuo-
dattamaan, ja sieluja surmamaan heidän ah-
neudensa tähden.

Uuuuu 2 28. Ia



892 Propheta 22. 23. Luk.
28. Ia heidän Prophetansa simumat heitä se-

koittamattomalla kalkilla ", saarnawat tur-
hutta, ja ennustawat heille walhetta, ja sano-
mat: Näin sano HERra HERra; maikka ei
HERra sitä puhunut olekkan. 'l. 13: 10.

29. Maan Kansa teke wäkiwaldaa, ja heryöstäwät ryöwydellä ja sortamat köyhän ja
radollisen. ja tekemät muukalaiselle wäkiwal-
daa jawääryttä.

30. Minä etzein heidän seasans, sitä miestä
joka aidan panis, ja seisois »veräjällä' minun
edesäni, etten minä maata turmelisi; mutta
en minä ketän löytänyt. ' Ps. «6: 23.

Hes. 13: 5.
31. Sentähden »vuodatan minä »vihani hei-

dän päällensä, ja hirmuisudeni tulella minä
lopetan heidän ; ja annan heidän tiensä heidän
päänsä päälle, sano HERra HERra.

23. Luku.
1. walitta Samarian ja Jerusalemin

epäjumalisutta, tapauxella kahdesta portosta, u.
Ilmoitta Jerusalemille rangaistusta Babylonia-
laisilda. vi. Rertoi wielä sen ilmoituren ja ut>
kauxet.
1. stza HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:
2. Sina ihmisen poika, kaxi maimoa oli yh-

den äitin tytärtä:
3. Närnät teit huorin Egyptisä: he teit huo-

rin heidän nuorudesans: siellä annoit he pidellä
rindojansa, ja taputella heidän neitzyens nisiä.
. 4. Suuremman nimi oli Ohola, jahanen
Sisarens Oholiba: Ia mina otin heidän a-
wioxeni, ja he synnytit poikia ja tyttäritä: ja
Ohola kutzuttin Samarian ja Oholiba Jeru-
salemin.

5. Ohola teki huorin, kosta mina hanen ot-
tanut olin'; ja rakasti märtämichiäns Assyria-
laisia, sotka hanen tygöns tulit.

6. Silkillä maatetettuja Päämiehiä ja Esi-
miehiä, kaikkia nuoria ihanaisia miehiä, he-
woismiehiä jotka hewoisilla ajoit.

7. Ia makais kaikkein nuorten miesten kan-sa Assyriasta ; ja saastutti itzens kaikkiin hei-
dän jumalihinsa, kusa ikänäns hän jongun o-
saiS.

8. Wielä sitte ci hän hyljännyt huoruttansa
Egyptin kansi»; että he hänen kansans maan-
net olit hänen nuorudesans, ja jotka hänen
neitzydens nisiä taputellet, jasuuresi» huorudesi»hänen kansans ollet olit.

9. Sentähden minä hyljäisin hänen wärtä-
miestensH käsiin, Assurin lasten käsiin* joita
hän himostansa rakasti.

"

2 Kun. 17: 3.
IQ. He paljastit hänen häpynsä, ja otit hä-

nen poikans ja tyttärensä pois, mutta hänen
he miekalla tapoit. Ia sanoma kuului »vaimoinseasa, että tämä rangaistu oli.

11. Mutta kosta Oholiba hänen sisarens sen
näki, syttyi se rakkaudesta pahemmin kuin toi-
nen , ja enämmin teki huorin kuin hänen sisa-rensa huorus oli. l. 16: 51.

12. Ia rakasti Assurin lapsia *, Päämiehiä
jaEsimiehiä, jotka hänen tygöns tulit kaunisti
»vaatetettuna, hewoismiehia jotka hewoisilla
ajoit; kaikkia nuoria ihanaisia miehiä.

* l. 16: 28.

13. Silloin minä näin, että he molemmat
yhdellä tawalla, itzens saastuttanet olit.

14. Mutta tämä teki wielä enämmin huorin:
sillä kosta hän näki punaisella maalilla maala-
tulta miehiä seinisä, Kaldealaisten kuivia,

15. Kupeihista wyötetyitä ja kirjawat lakit
heidän pääsäns, jotka kaikki olit nähdä min-
tuin Päämiehet; niinkuin Babelin lapset ja
Kaldealaiset pitäwät Isäns maalla:

16. Syttyi hän heihin niin pian kuin hän nä-
ki heidän: ja hän lähetti sanansaattajat heidän
tygöns Kaldeaan.

17. Kosta nyt Babelin lapset hänen tygöns
tulit, händä matamaan bekumasansa,-saas-
tutit he hänen huorudellansi»; ja se saastutti
itzens heidän kansans, niin että hän heihin
suuttui.

18. Ia kosta hänen huorudens ja häpiänsä
niin perän ilmei tuli; sumuin minä myös hä-
neen, niinkuin minä hänen sisarehens suuttu-
nut olin.

19. Mutta hän teki aina enämmän huorin,
ja muisti nuorudens aikaa, jonahän Egypti-
sä huorin tehnyt oli.

20. Ia syttyi himoon heidän jaltawaimoins
kansa;
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kansa; joiden liha on niinkuin aasein liha, ja
heidän himonsa niinkuin hewoisten himo.

21. Ia sinä teit häpiäs, niinkuin nuorudel-
las; kosta Egyptisä sinun rindas pideltin, ja
sinun nuorudes nisät taputeldin.

ii. 22. Sentähden Oholiba, näin sano HEr-
ra HERra: Katzo, minä tahdon sinun mar-
tämiehes, joihingas suuttunut olet, kehoitta si-
nua wastan, ja tahdon heitä tuoda joka tahol-
da sinua »vastan : 1.16:37.

23. Babelin lapset, ja kaikki Kaldealaiset,
Päämiehet, Herrat jawaldamiehet, ja kaikki
Assyrialaiset heidän kansans, kaunit nuoret
miehet, kaikki päämiehet jaEsimiehet, walda-
miehet, ja ylimmäiset, ja kaikkinaiset hemois-
miehet. ,

24. Ia he tulemat »valmistettuna sinun pääl-
les, Maunuilla ja rattailla ja suurella wäen
joukolla, japiirittäwät sinun keihäillä, kilwil-
lä ja rantalakeilla joka taholda. Niiden hal-
duun minä oikeuden annan, että he sinun duo-
mitzewat lakinsa jälken.

25. Minä annan minun kiimauteni tulla si-
nun päälles, että he armottomasti sinun kan-
sas toimittamat: heidän pitä sinun nenäs ja
korwas leikkaman, ja Mitä jää pitä miekalla
langeman. Heidän pitä sinun poikas ja rytta-
res ottaman pois, ja tähtet pitä poltettaman
tulella.

26. Heidän pitä sinun maattes riisuman, ja
sinun kaunistuxes ottaman pois.

27. Näin minä tahdon sinun haureudes ja
sinun huorudes Egyvtin maasta lopetta , ettes
enämbi silmiäs nosta heidän peräänsä, eika E-
gyptiä enäinbi muistaman pidä.

28. Sillä näin sano HERra HERra: Ka-
tzo, minä tahdon sinun niiden halduun anda
joitas»vihat, ja joihingassuuttunut olet.

29. Ne pitä sinulle tekemän niinkuin »viholli-
set, ja ottaman kaikki mitäs koonnut olet, ja
sinunalastoman ja paljaxi jättämän; että sinun
saastainen häpiäs ilmei tulis sinun haureudes
ja huorudes kansa.

30. Näitä pitä heidän sinulle tekemän sinun
huorudes tähden, kuin sinä pakanain kansa teh-
nyt olet; joiden jumalisasinä itzes saastuttanut
olet.

31. Sinä olet käynyt sisares teitä; sentähden
annan minä myös hänen maljansa ' sinun kä-
tees. ' Ps. 75- 9. les. 51 - 71. Icr. »5: is.

32. Nain sano HERra HERra: sinun pitä
juoman sisares maljan sywän ja lennän : sinun
pitä niin suurexi nauruxi japilkaxi tuleman, et-
tä se on ylönpaltinen.

33. Sinun pitä siitä wäkewästä juomasta ja
waiwasta itzes juowuxiin juoman ; sillä sinutt
sisares Samarian malja on maiman ja häwi-
tyxen malja.

34. Sen sinun pitä puhtaxi juolnan, ja lyö-
män sen kappalein , ia sinun rindas repimän
rikki; sillä minä olen sen puhunut, sano HER-RA HERra.

35. Sentähden näin sano HERra HERra:
ettäs minun unhottanut, ja minun selkäs taa
heittänyt olet '; niin kanna nyt sinun haureut-
tas ja huoruttas. * 1 Kun. 14: 9.
Icr. 2: 32. l. 3: 21. l. 13: »5. l. 18: Is.

111. 36. Ia HERra sanoi minulle : Sinä
ihmisen poika, etkö sinä Oholata jaOholiba-
ta nuhdella tahdo? näytä heille heidän kauhis-tuxensa.

37. Kuinga he omat huorudesa ollet, ia mer-
ta »vuodattanet, jaamionsa rikkonet epäjumal-
tens kansa; niin myös heidän lapsensa, jotka
he minulle synnyttänet olit, poltit he niille
uhrixi.

38. Päällisen omat he sen minulle tehnyt,
että hs owat silloin minun Pyhäni saastuttanet,
ja minuN Sabbathini rikkonet.

39. Sillä kosta he lapsensa epäjumalille tap-
panet olit, menit he sinä päimänä minun Py-
hääni, sitä saastuttamaan: katzo, niin omat
he minun huonesani tehnet.

40. He omat myös lähettänet miesten perään,
jotkakaukaisilda mailda tuleman piti: Kostasana oli lähetetty heidän tygönsä, niin katzo,
he tulit; jasinä pesit itzes heidän tähtensä, ja
woitelit silmäs jakaunistit sinus kaunistuxella.

41. Ia istuit kaunilla »vuotella ', jonga ede-sä pöytä oli walmistettu; ja sinä suitzutit, ja
uhraisit minun öljyäni sen päällä.

* San l. 7: »6, 17.
42. Siellä oli suruttoman Kansan ääni; ja

paitzi niitä miehiä yhteisestä Kansasta, tuotin
Uuuuu 3 myös
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myös sinne Sabealaisia korwesta; jotka annoit
rengaita heidän käsiinsä, ja kaunita seppeleitä
heidän päähänsä.

43. Mutta minä ajattelin : se on tottunut
huoruteen wanhudest, ei se taida lakata huo-
rudestans.

44. Sillä hänen tygönsä mennän niinkuin
huoran tygö: juuri niin mennänOholan jaO-
holiban, niiden häwyttömäin waimoin tygö.

45. Sentähden hurstat miehet rangaiscmat
heitä, niinkuin amionsa rikkojat ja meren muo-
dattajat rangaistaman pitä; sillä he omat huo,
rat, jaheidän kätens on »verta täynnä.

46. Näin sano HERra HERra: mie suuri
joukko heidän päällens, ja anna heitä ryöstöxi
jasaaliri.

47. Jotka heidän kimitäisit jaheidän miekoil-
lansa pistäisit läpitze, ja heidän poikans ja tyt-
tärensä surmaisit, ja heidän huonensa tulella
polttaisit. l. 16: 40.

48. Näin minä tahdon huoruden maalda
lopetta; että kaikki waimot pitä oppiman, ei-
kä tekemän senkaltaista haureutta.

49. Ia teidän haureudenne pannan teidän
päällenne, ja teidän pitä epäjumaldenne syndiä
kandaman ; tietäxenne minun oleman HER-
RAN HERran.

24. Luk».
Jerusalemin häwitys ulos malatan » wer«

tauxella padasta , josa liha keitettin. n. Prophe-
tan emännän kuolemalla, jota ei hänen pitänyt
murehtima»».
I. HERran sana tapahtui minulle, yhde,

xändenä wuonna, kymmenendenä väi-
wänä kymmenennestä kuusta, ja sanoi:

2. Sinä ihmisen poika, kirjoita sinulles tä-
män päimän nimi, juuri tämä päiwä: Sillä
Babelin Kuningas on juuri tänäpänä lerusa-
lemita mastan hanginnut. 2 Kun. 25: i.

z. Ia pane sen tottelemattoman Kansan e-
teen wertaus,ja sano heille: Näin sano HER-
ra HERra: pane pam* ja malmista, ja pa-
ne siihen mettä. ' Icr. 1:13. Hes. i> : z.

4. Pane kappalet siihen kokoon, kaikki ne
parhat kappalet, reisi ja lapa; ja täytä se pa-
rahilla luu kappaleilla.

5. Ota paras laumasta, ja tee waltia alaluutappaleim teittäxes; ja anna wahwasti kie-
hua, ja luu kappalet hywin kypsyä.

6. Sentähden näin sano HERra HERra i
woi murhataupungita"! jota senkaltainen pa-
ta on, josa ruoste rippu kiinni, niin ettei sen

ruoste tahdo eritä. Ota kappale kappalen jäl-
ken siitä ulos, sillä ei mrlvim siitä arpaa heittä.

' 1.22: «.

7. Sillä hänen werens on siellä, joka pal-
salle kalliolle pandu on, ja ei maan päälle »vuo-
datettu, että se mullalla peitecässin.
- 'K Ia minä olen myös sentähden heidän an-
danut sen »veren paljalle kalliolle »vuodatta',
ettei se peitetäis; että wiha tulis heidän pääl-
lensä,ja heille kostetaisin. *

3 Mof. 17: ,3.
5 Mof. ,2: 16, ,4.

9. Sentähden sano HERm HERra näin:
Woi murhakaupungita'.' jonga minä suurexiwalkiaxi teen. ' Nah. 3: 1. Hab. 2: «.

io. Kanna »vaiwoin paljon puita, sytytä
tuli, että liha kypsexi tulis, ja pane hywin yr-
tejä sen päälle, että luu kappalet palaisit.

11. Pane myös pata tyhlänä hiilille; että ftkuumaxi tulis, ja sen wasti palais, jos sensaastaisus sulais, ja sen ruoste läxis.
12. Waan ruoste, ehkä se kuinga kolvin pol-

teta»,, ei tahdo lähte, sillä se on aiwan kowin
.ruostunut, se pitä tules sulattaman.
, 13. Sinun saastaisudes on sula ilkeys, että
waikka minä sinua mielelläni puhdistaisin, et
kuitengan sinä tahdo itzes puhdista anda: sinun
saastaisudestas et sinä tästedes enä taita puhdis-
tetta, siihenasti että minun hirmuisudeni sinusa
sammunut on. l. 16: 42.

14. Minä HERm olen sen puhunut, se pitä
tuleman, minä tahdon tehdä, jaen wiiwyttä,
en minä tahdo armahta, engä kadu; waan
heidän pitä sinun duomitzeman, niinkuin sinä
elänyt ja tehnyt olet, sanoHEßra HERm.

ii- 15- Ia HERran sana tapahtui minuUe,
jasanoi:

16. Sinä ihmisen poika, katzo, minä tah-
don sinulda silmäis himon otta pois rangaistu-
xen kautta: Mutta ei sinun pidä »valittaman,
eikä itkemän, eikä kyynelitä »vuodattaman.

»7. Sala sinä mahdat huogam, mutta kuol-
luen
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luen walitust ei sinun pidä pitämän, waan si-
nun pnä taunistuxes paneman päälles, ja ken-
gät jaltaas kengimän ': Ei sinun pidä suulas
peittämän s, eikä murhellisten leipää syömän.
' 2 Sam. 15:3». 1- ; Mof. 13: 45. Mif. 3: 7.

18. Ia kosta minä huomenelmin warhain
Kansalle puhuin,'kuoli minulda ehtona minun
emändäni: Ia minä tein toisna huomena, kuin
minulle kästetty oli.

19. Ia Kansa sanoi minulle: Etkös siis il-
moita meille, mitä tämä meille ennusta, kuin
sinä teet?

20. Ia mina sanoin heille: HERra on mi-
nun kansani puhunut, ja sanonut.

21. Sano Israelin huonelle, että HENra
näin sano: katzo, minä tahdon minun pyhäni,
teidän korteiman lohdutuxenne, teidän silmäin-
ne himon, ja teidän sydämenne toiwon, saas-
tutM: ja teidän poikanne ja tyttärenne, jot-
ka teidän hyljämän pitä, langewat miekan
taucta.

22. Ia teidän täyty tehdä, kuin minä teh-
nyt olen: teidän suutanne ei teidän pitä peittä-
män , eitä murhellisten leipää syömän.

23. Waan pitä teidän taunistuxenne teidän
päähänne paneman, ja kengimän itzenne: ei
te dan p da »valittaman eikä itkemän *, waan
teidän synnisänne näändymänf, jakeskenänne
toinen toisenne kansa huokaileman.

* Jer. 16: 6. -Z- Hes. 4: 17. 5

24. Ia pitä niin Hesekiel teille ihmexi ole-
man*, että teidän tekemän pitä kaiken sen jäl-
ken kuin hän tehnyt on; että kosta se tule, te
ymmärräisitte, että minä HERrc» HERmolen ' l. ,2: 6.

25. Ia sinä ihmisen poika, silloin kosta mi-
nä heildä olen ottama pois heidän moimans ja
lohdutuxensa, heidän silmäinsä himon ja heidän
sydämensä toimon, heidän poikans ia tyttä-
rensä.

26. Silloin pitä yxi jota pääsnyt on tule-
man sinun tygös, ja sinulle ilmoittaman.

27. Sillom pim sinun suus awattaman, jasen joka pääsnyt on, että sinun puhuman pi-
ta , ja ei enämbi »vaikeneman: ja sinun pitä
heille ihmexi oleman, että he ymmarräisit mi-
nun olewan HERran.

25. Luku.
Rowa ennustus i Ammonilaisia wastan, et-

ti he Lempiin häwityrestä iloiyit. v. Moabi-
laisia wastan, että he ludan pidit pakanana,
m. Vdomealaisia wastan. iv. philisterejä was-
tan, että he pyysit ludata kosta-
i- HERmn sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:
2. Sinä ihmisen poika: aseta kasivos Am-

monin lasten puoleen *, ja ennusta heitä mas-
tan. ' Jer. 49: 1.

3. Ia sano Ammonin lapsille: KuulkatHEr-
ran HERran sanaa: näin sano HENra HER-
ra: Että te minun pyhääni pititttte, sanoden:
Jopa se saastutettu on; ja Israelin maam, se
on kylmillä: ja ludan huonetta, että se on
fangina miety pois.

4. Sentähden tatzo, minä tahdon sinun an-
da idäisen maan lapsille perinnöxi, että he lin-
nojansa sinne mtendaman, ja asuinsians sinne
tekemän pitä: ja heidän pitä sinun hedelmas
syömän, ja sinun riestas juoman.

5. Ia tahdon Rabban Kamelein huonexi teh-
dä, ja Ammonin lapset lammas pihatoixi: ja
teidän pirä tielämän, että minä olen HERra.

6. Sillä näin sano HERm HERm: että
sinä käsiäs paukutit, ja tömistelit jalmoillas,
ja Israelin maasta kaikesta sydämestäs niin äi-
tlstellen iloitzit.

7. Sentähden tatzo, minä tahdon minun
käteni ojenda sinun ylitzes, ja anda sinun pa-
kanoille ryöstön, ja häwittä sinunKansoista, ja
maakunnista surmata: minä kadotan sinun, ja
sinun pitä tietämän, että minä olen HERra.

11. 8. Näin sano HERm HENra: että
Moab * ja Seir sanowat: tatzo, ludan huo-
ne on niinkuin kaikki muutkin pakanat.

* les i,: 1. 1.16:2. Icr. 4«: 1.

9. Sentähden katzo niin minä tahdon Moa-
bin kyljen awata ' Kaupungeista, hänen
Kaupungeistans, ja hänen rajoistansa: sen
kallin maan, Vethlesimochin, VaalMeonin,
jaKirjathaimin. 4 Mos. 24: 17.

iv. Idäisen maan lapsille, Ammonin lapsia
wastan, ja annan heidän heille perinnöxi; ett-
ei Ammonin lapsia enämbi muistettaman pidä
pakanoitten seasa.

«. Ia
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ii. Ia annan duomita Moabin; ja heidän

pita tietämän minun olewan HERran.m. 12. Näin sano HERra HERra: että
Edom * ludan huonelle angamsti kostanut on,
ja hänen kostamisellansa hänens wikapääxi
saattanut. ' Jer. 49 - 7.

13. Sentähden sano HERm HERra näin:
Minä tahdon käteni ojenda Edomin päälle, ia
tahdon hänestä häwittä sekä ihmiset että eläi-
met, ja tahdon sen autiaxi tehdä Themanista,
ja Dedaniin asti pitä heidän miekalla kaatu-
man.

14. Ia kostan jällens Edomille, minun Kan-
sani Israelin kautta *, ja heidän pitä Edomin
kansi» tekemän minun »vihani ja hirmuisudeni
jälken; että heidän minun kostoni tundeman
pitä, sano HERm HERra. '

i Matt. 5: z.
2 Makk. io: 16, 17.

IV. 15. Näin sano HENra HERra: että
Philisterit* kostanet owat, ja wanhan wihans
sammuttanet, kaiketi oman MhtonS perän (mi-
nun kansani) wahingori. f * Jer. 47: 1.

-f 2 Aika K. 28: 18. les. 14: 29.
16. Sentähden sanoHEßra HERm näin:

Katzo., minä tahdon minun käteni ojenda Phi-
listerein päälle, jaKretit häwittä, ja tahdon
jäänet meren salamisi» surmata.

17. Ia tahdon heille suuresti kosta, ja wiha-sa heitä rangaista; että heidän ymmärtämän
pitä minun olewan HERran, kosta minä heil-
le kostanut olen.

26. luktt
1. iLnnustetan Lyruxelle häwitystä, Vabylo-

nialaisilda, etta hän Jerusalemin wahingota pi»
titti. n- luodot ja päämiehet piti Lyrin häwi,
tyxestä hämmästymän.
l. se tapahtui ensimmäisnä wuotena toista-

kymmendä, ensimmäisnä päimänä, (en-
simmäises kuusa); etta HERran sana tapah-
tui minulle, ja sanoi:

2. Sina ihmise» poika, etta TyruS sano
Jerusalemista: niin piti! Kansan portit owat
särjetyt, le on käätty minun tygöni: mina täy-
tetän, han häwitetän.

3. Sentähden näin sano HERra HERra:
katzo, minä tahdon sinun kimpuus Tyrus *, ja

tahdon anda tulla monda pakanam sinun pääl-
les , niinkuin meri nouse aldoinensi».

' les. 23: 1. Icr. 47: 4. Am. i : 9.
4. Niin vilä heidän kaataman muurit Ty-

risä, ja kukistaman hänen torninsa, ja minä
mhdon käwäistä pois tomungin siitä; ja tah-don tehdä hänestä paljan kallion.

5. Hänen pitä tuleman luodoxi kestellä mer-
ta, jonga päälle kalawcrkot hajotemn; silläminä olen sen puhunut, sano HERra HER-ra, ja hänen pitä tuleman pakanoille saalixi.

6. Ia hänen tyttärensä jotka kedolla owat,
pitä miekalla tapettaman; ia hänen pitä ym-
märtämän että minä olen HERm.

7. Sillä niin sano HERm HENra: katzo,
minä tahdon anda tulla Tyruxen päälle Nebu-
kadNezarin Babelin Kuningan pohjaisesta/
Kuningasten Kuningan*, hewoisilla, Maunuil-
la, ratzasmiehillä jasuurella kansan joukolla.

' Dan.7: 37.
8. Hänen pitä miekalla tappaman sinun tyt-

täres jotta kedolla o»vat: Mutta sinua mastan
pitä hänen muldaseinät mkendaman ja teke-
män saarron, ja ylöndämän tilmet sinua mas-
tan.

9. Hänen pitä somaseilla sinun muuris maa-
han sysämän, ja miekoillansa kutistaman sinun
tornis.

io. Hänen monen hemoisens tomun pitä si-
nun peittämän: niin pitä myös sinun muuris
»vapiseman hänen hemoistsnsi», maunuins, ja
ratzasmiestensä töminästä, kosta hän sinun por-
teistas waelda sisälle, niinkuin siihen Kaupun-
giin mennän jota maahan kukistettu on.

11. Hänen pitä hemvistens kamioilla* talla-
man rikki kaikki sinun katus: sinun Kansas
hän miekalla Mppa, ja sinun wahwat patzaS
maahan taata. ' Ies. 5: ,8. Jer. 47-)-

i2. Heidän pitä sinun tawams ryöstämän,
ja sinun tauppas ottaman pois, sinun muuris
kaataman, ja sinun kaunit huones kukistaman;
ja heittämän sinun kiwes, puus ja tomus me-
teen.

13. Niin tahdon minä lopetta sinun laulus
änen; ettei enä kuuluman pidä sinun kandeleS
helinätä. les. 24: 8. Icr. 7: 34. l. 16: 9.

14. Ia minä tahdon tehdä sinusta patjan
kallion
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kallion ja luodon, jonga päälle kalamerkot ha,
jotetan, ja ei sinua pidä enä rakettaman; Sil-
lä minä HERra olen sen puhunut, sano HER-
ra HERra.li7 is. Näin sano HERra HERra Tyrus-
ta wastan: mitämax että luotoin pitä «vapise-
man, kosta sinä niin hirmuisesti kaadut, ja si-
nun haawoitettus huutamat, jotka sinusa hir-
muisesti tapetan.

». . . .

16. Ia kaikki Ruhtinat meren tykönä pitä
astuman alas istuimildansa, ia riisuman ha-
mens,ja panemanpois yldänsä neulotut maat-
iet, japitä käymän murhemaatteisa ja istuman
maahan, japitä hämmästymän, ja tyhmisty-
män sinun äkillisestä langemisestas.

17. Heidän pitä »valittaman sinua, jasano-
man sinusta: Woi kuinga sinä olet niin peräti
autiaxi tullut, sinä kuuluisa Kaupungi! sinä
joka meren tykönä olit: joka niin »voimallinen
olitmeren tykönä ynnä sinun asumaistes kansa,
että kaiken maan täydyi sinua peljätä.

18. Nyt tyhmistywät luodot sinun langemis-
tas; ja luotokunnat meresä hämmästymät si-
nun loppuaS.

19. Sillä näin sano HERra HERra: nu-
nä tahdon sinua tehdä autiaxiKaupungixi, niin-
kuin ne Kaupungit, joisa ei kengän asu; ja
annan tulla suuren mirran sinun päälles, suu-
ret medet sinua peittämään.

20. Ia annan sinun mennä alas niiden kan-
sa jotkaalas menemät hautaan, muineisenKan-
san tygö, ja tahdon kukista sinun maan ala,
ja teen sinun niinkuin ijäisexi autiaxi, niiden
kansa jotka hautaan menemät, ettei kenengän
sinusa pidä asuman; ja annan kauneuden elä-
witten maahan.

21. Ia teen sinun hämmästyxexi, ettei sinun
enä pidä oleman; niin että kosta sinua kysytän,
niin ei ikänäns pidä kenengän sinua enä löytä-
män ', sano HERra HERra. *l. 28: 19.

27. Luku.
walitusLynn yliye, josa i. lutellan ftn suu<

ri kunnia, rikkaus ja kaupan teko. v Sen sur-
kia perikato.
1. s>a HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:

2. Sinä ihmisen poika, tee »valitusittu Ty-
ristä. les. 23: I. Am.,: 9.

3. Ia sano Tyruxslle, jota asu meren tykö-
nä, ja teke kauppaa monen luodonKansan kan-sa. Näin sano HERra HERm: O Tyrus,
sinä olet sanonut: minä olen kaikkein kaunin.

4. Sinun rajas owat kestellä merta'; ja si-
nun mkendajas owat »valmistanet sinun tait-
tein taunimmaxi. ' l. 28: 2.

5. Kaikki sinun lautas on hongasta Seniris-
tä, ja olet andanut tuoda sedripuita Libanonis-
ta tehdäxes sinulles hahden pielen.

6. Sinun airos olit tehdyt Basanin tammes-
ta; sinun piittas Elephantin luista, Kitdimin
lllodoista:

7. Sinun purjes oli Egyptin kalliista liinas-
ta neulottu, sinulle merkixi: sinun peittes oli
sinilvilloista jaElisan luotoin Purpumsta.

8. Zidonista ja Arwadista olit sinun haaxi-
miehes; ja sinulla olit toimelliset miehet Tyris-
tä, hahden haldiat.

9. Wanhimmat ja taitamat Gebalista* pa-
ransit sinun laimas: kaikki laimat meresä ja
haaximiehet löyttin sinun tykönäs: he teit kaup-
paa sinusa. '

lKim. 5: 18. Ps. 83: 8.
10. Persiasta, Lydiafta, ja Lybiasta, olit

urholliset miehet sinun somjoukosas; jotka hei-dän kilpens ja otansa sinusa ripustit: ne sinun
kaunistit.

11. Armadin lapset olit sinun sotajoutosas,
kaikki ymbärins sinun muurias, ja wartiat si-
nun tornisas: he ripustit kilpens sinun muuris
päälle kaikki ymbärins: ne teit niin sinun iha-
naxi.

12. Tharsis teki kauppaa sinun kansas, kaik-
kinaisen kalun paljoudella; hopialla, raudalla,
tinalla ja plyijyllä, joita he toit sinun martti-
noilles.

13. Jaman, Tubal, jaMeset' teki kauppaa
sinun kansas, ja toit ihmisiä ja mastiastoita si-
nun kaupalles. *

1 Mos. ,<,: 2.

14. Thogarmasta* toit he hemoisita jaMau-
nuja ja muuleja sinun marktinoilles.

'

1 Mos. 10 : 2.

15. Dedanin lapset olit sinun tauppamiehes,
ja sinä teit kauppaa jokapaitasi» luototunnisa:Xxxxx he



898 Propheta 27. 23. Luk.
he annoit sinulle Elephantitt luita jaHebenpui-
m hinnaxi.

16. Syrialaiset noudit sinun töitäs joitas
teit, toit Rubiini, Purpumt, Tapetejä, Silk-
kiä ja Sametti, ja Kristalleja sinun markki-
noilles.

17. Juda ja Israelin maa teit myös kaup-
paa sinun kansas; ja toit sinun markkinoilles
nisuja Minnithistä', jaValsamim ja hunaja-
ta ,ja öljyä jaMastixia. ' Duom. >i: ,3.

18. Nouti myös Damastu sinun töitäs si-
nusta paljoudesa, ja paljo kaikkinaisia kaluja,
wätewän miinan ja kaliin Millan edestä.

. »9. Dan ja lamanMehusal roit myös sinun
markkinoilles muta kalua, kasia -ja kalmus-
l)ttejä sinun kauppaa tehdäxes.

2Q. Dedan osti sinulda kallita maatteim,
joidenpäällä ajosa istutan.

21. Arabia jakaikki Kedarin Ruhtinat* kau-
pihit sinulle lambaita, oinaita jataurica: niil-
lä he teit sinun kansas kauppaa.

*, Mos. 25: 13. Ps. I2<>: f.
22. Saban jaRaeman kauppamiehet teit si-

nun kansas kauppaa jatoit sinun markkinoil-
les kaikkinaisia kalleim yrtejä, kaiteita kiwiä
jakuldaa.

23. Haran jaKanne, ja Eden ynnä Seban
kauppamiesten kansa: Assur ja Kilmad, olit
myös sinun tauppamiehes.

24. Kaikki näluät kaupitzit sinulle kallella
waatteim, Silkkiä ja neulotulta hameita, jot,
ka he kalleisa Sederartuisa hywin tallella pan-
duna toit sinun markkinoilles.

25. Mutta Tharsixcn laiwat olit ylimmäiset
sinun kauppasas Niin sum olet peräti rittaxi
ja jalori tullut kestellä merta.

26. Ia sinun haaximiches toit sinun suurilla
Mesillä: mutta itä tuulen* pitä sinun muser-
Mijian ritti kestellä merm.: ' 1.'7: »o.

11.27. Niin että sinun tamaras, kauppaka-
tus, ostajas, haaximiches, laiwain haldias,
laiwain mkendaias ia smunkaupihigs, ja kaik-
ki smun sommiehes, ja kaikki K?Ma sinm'a>
pitä hukkuman keskellä merta, sinun lange-
Mises päiwänä. * Ilm K. 9.

28. Niin että satamatkin* pitäwapiseman,
sinun yahteis haldiainhntldofta. 'Ilm, K.«:«.

29. Ia kaikki jotka soutamat haaxim,esten ja
hahtein haldioitten kansa, pitä laiwoista me-
nemän maalle seisomaan.

30. Ia pitä komin huutaman sinun tähxes,
jawaikiasti wallttaman: ja heittämän tomua
päänsä päälle, ja tuhkaan itzens tahraman.

31. Heidän pitä ajeleman hiuxet päästäns,
ja pukeman säkit ylönsä , ja sydäniestäns itke-män sinua, ja haikiasti murhettiman.

Jer. 41!: 37-
-32. Heidän pila malituxesans sinua itkemän,

ja surkutteleman: Woi kuka on ikänäns niin-
pois tullut merellä, kuin Tyrus !

33. Kosta sinä kauppaa teit merellä, rawi-
tzit sinä monda Kansaa; ja sinun monella ta-
warckllas ja kaupallas teit sinä maan Kunin-
gat äMerjain.

34. Mutta nyt sinä olet mereldä sysätty, juu-
ri sywään »veteen : niin että sinun kauppas ja
kaikki sinun kansas sinusa on hukkunut.

3;. Kaikki jotka luodossa asuwat hämn»ästy>
wät sinua; ja heidän Kuningansa tyhmistywät,
jakatzowat murhellisesti.

36. Kansain kauppamiehet miheldemät sinua?
että sinä niin akista häwinnyt olet, jaet sillenenä taida tulla ylös iankaikkisesti.

28. Luku.
1. propheta ennusta Lyrin Nuhtinalle häwi-

tysta ylpeyden tähden, ja pila walituxcnh>.neslä.
n. Uhka ZidoniUe rangaistusta- m. Lohdutta
Jumalan Ransaa. :

i. HERran sana tapahtui minuUe, ja sa-
noi:

2. Sinä ihmisen poika, sanos Tyrin Ruhti-
nalle: näin sano HERra HENra: Että siliun
sydämes paisu, ja sinä sanot: Minä olen Ju-
mala, minä istun Jumalan istuimella kestellä
merta*: maikka sinä olet ihminen ja et Juma-
la f, kuitengin yldy sinun sydämes §, niin tuin
Jumalan sydän. 'l. 27: 4. 5 les. 31 -

~

Ap T. 12: 22. § Dan. 5: «0.

3. Katzo, sinä olet olemcmas miisambi Da-
nielia *; ettei sinulda mitan salattu olis.

' Dan. 1:17, 2y.

4. Ia että sinä toimellas ja taidollas olet
st»
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sen moiman saanut; ja koonnut sinun tamaroi-
his kuldaa ia hopiata.

5. Ia olet sinun suurella missaudellas jakau-
pallas niin suuren moiman saanut: siitä sinä
olet niin ylpiäxi tullut, että sinä niin woimalli-
nen olet.

6. Sentähden sano HERm HERra näin:
että sinun sydämes ylpeile nimkuin sinä Juma-
la olisit.

7. Sentähden katzo, minä tahdon lähettä
muukalaiset' sinun päälles, julmat pakanat:
heidän pitä miekkansa »vetämän sinun kaunista
»viisauttas wastan, ja tekemän sinun suuren
tunnias häpiäxi. '1.26:7.

8. Heidän pitä sinun paistaman luolaan;
että sinun pitä kuoleman kestellä merta, niin-
kuin tapetut.

9. Mitämax, jos sinä murhajalles sanot:
minä olen Jumala? waitta et sinä Jumala
ole, waan ihminen, ja olet sinun murhajas
kädesä.

10.Sinun pitä kuoleman niinkuin ymbärileit-
kamattomat, muukalaisten käsiin; Sillä minä
olen sen sanonut, sano HERm HENra.

11. Ia HERran sana tapahtui minulle, ja
sanoi:

12. Sinä ihmisen poika, itke walitus itku
Tyrin Kuningasta, ja sano hänelle: näin sano
HERm HERra: Sinä olet kaunisti tehty si-
netti, täynäns wiisautta, ja sangen ihana.

13. Sinä olet Edenisä Jumalan yrtitarhasa
ja kaunistettu kaikkinaisilla talleilla kiivillä:
Sardeilla, Topatzeilla, Demanteilla, Tur-
koseilla, Onikeilla, laspixllla, Saphireillä,
Nubineillä, Smaragdeilla ja kullalla: sinäpäiwänä kuin sinä luotin, olit walmina sinuntytönäs, sinun trombus ja huilus.

14. Sinä olet niinkuin Kerub, woideldu peit-
tämään : ja minä olen sinun asettanut, ja sinä
olet Jumalan pyhällä wuorella, että sinunkuumain kiwein seasa »vaeldaman pidäis.

15. Ia olit waka sinun teisäs, siitä päiwäs-
tä kuins luotu olit, siihenasti tuin sinun pahu-
des löyttin.
i6. Sillä sinä olet sisäldä täynäns pahutta,

.sinun suuresta taupastas, ja olet fyndia.tehnyt:
Sentähden tahdon minä sinun eroitta Juma-

lan wuorelda, ja tahdon sysätä pois sinua, si-nä peittämä Kerub kuumista kiwistä.
17- Ia että sinun sydämes paisu, ettäs niin

ihana olet, ja olet andanut sinun tawaludes
sinus pettä sinun koreudesas: Sentähden mh-
don minä kukista sinun maahan, ja tehdä sinun
ihmexi Kuningoille.

18. Sillä sinä turmelit sinun pyhydes suurel-
la pahudellas jamäärällä kaupallas: Sentäh-
den tahdon minä anda tulen sinusta tulla, jo-
ka sinun kuluttaman pitä, ja teen sinun tuhma-
xi maan päällä, kaikkein niiden silmäin edesä
jotka sinun näkemät.

19. Kaikki jotka sinun tundemat pakanain
seasa, pitä hämmästymän sinun tähtes*: sinä
olet suurexi pelmoxi, ettes itänänS enä taida
tulla ylös. 'l. 26:16.

11. 20. Ia HERran sana tapahtui minulle,
ja sanoi:

21. Sinä ihmisen poika, aseta sinun kasmos
Zidonita mastan ', ja ennusta händä mastan.

' les. 23: 2, 4.
22. Ia sano: Näin sano HERm HERm:katzo, minä tahdon sinun kjmpuus Zidon, ju

tahdon woitta kunnian sinusta; että ymmär-
rettäisiin, että minä olen HERra, kosta niinä
annan oikeuden käydä hänen ylitzensä,, ja hä-nesä osotan, että minä pyhä olen.

23. Ia lähemn ruton hänen sikaansa, M
meren muodaturen hänen kaluillensa, ja heidänpitä tuolemahaawoisa langeman miekalla, jon-
ga pitä tuleman heidän päällens jokatahwol-
da; ja heidän pitä ymmärtämän, että minä
olen HERm.

24-.la ei pidä sitte,ymbärins Israelin huo-
neita, joisa heidän wihollisms owat, orjantap-
puroita, jotta pistäwät, eikä ohdakkeita, jot-
ka heitä waiwawat, jäämän; että heidän pi-
tä ymmärtämän, että minä olen HERmHERm. , .

.m. n. Min sano HERm HERm: Kos-
ka mim Mftelin huynetta,kokonKansoista/ joi-
hin he hajolnut omat: Niin minä tahdon hei-
la osotta pakanoille, että minä pyhä olen: ja
heidän pitä asuman heidän maallansa, jonga
minä palMiMeni Jakobille andanut olin.

A M heidän Pitä mftrhetoina asuMW O-
Xxxxx 2 nä.
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nä, ja huoneita rakendaman, ja istuttaman
miinapuita, juuri murhetoina he asumat, kos-ka minä annan oikeuden käydä kaikkein heidän
mihollistens ylitze heidän ymbäristölläns: ja hei-
dän pitä ymmärtämän, että minä HERra olen
heidän Jumalansa.

29. Luku.
i. Ennustetan Egyptin Runingalle ja walda>

kunnalle häwitystä ylpeyden tähden , 4o:xi ajas-
tajan. 11. HVRra lupa Egyptin anda Babelin
Runingalle palkari waiwans edestä, Lyruxen
hälvittämisesä. m. H.ohdutetan Jumalan Ran-saa.
I. wuotena, kymmenendenä

"» päimänä, toisesi» kuusa toistakymmen-
dä, tapahtui HERran sana minulle, ja sanoi:

2. Sinä ihmisen poika, aseta kastvos Pha-
raota Eg»)ptin Kuningasta ja ennus-
ta hända jakoko Egyptin maakundaa mastan.
" les. 19: 1. Jee. 44: 3«. l. 46: 2, 1;.

3. Saarna ja sano: Näin sano HERraHERra: katzo, minä tahdon sinun kimpuus,
Pharao sina Egyptin Kuningas, sina suuri lo-
hikärme', joka makat kestellä mirtoja, ja sa-
not: Wirta on minun, minä olen sen minulle-
M tehnyt. 'les. 51: y. Hcs. 32:2.

4. Mutta minä tahdon panna ongen sinun
suuhus, ja tahdon ripusta kalat sinun mirra-

'sas sinun suomuxiis: jatahdon meta sinua ylös
wirroistas, ynnä kaikkein kalain kansa sinun
wirroisas, jotka sinun suomuxisas rippumat.

5. Ia tahdon paistata sinun korpeen, sinun
jakaikki sinun mirtais kalat: sinun pitä lange-
man kedolla, ja ci jällens noutuxi jakootuxi
tuleman; maan mehän pedoille ja taiman lin-
nuilleruaxi annan mina sinun.

6. Ja taitti jottaEgyptisä asumat pitä ym-
märtämän , että minä olen HERm; että he
Israelin huonelle ruotosaumana olit.

2 Kun. 18: 21. les. 36: 6.
7. Kosta he sinuun rupeisit, menit sinä rikki;

ja millit toto heidän kylkensä: Kosta he nojai-
sit sinun päälles, murruit sinä, ja jätit heidän
kupehensa seisomaan ( amum).

8. Sentähden sano HERra HERra näin:
katzo, minä annan miekan tulla sinun päälles,
ja tahdon häwittä sinusa ihmiset ja eläimet.

9. Ia Egyptin maa pitä tuleman tyhjäxi ja
autiaxi, jaheidän pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen HEra , että hän sano: Wirta on mi-
nun , ja minä olen sen tehnyt.

10. Sentähden katzö, minä tahdon sinun ja
sinun mirtas kimpuun ; ja teen Egyptin maan
peräti tyhjäxi ja autiaxi, Sewenen Tornista *

Ethiopian rajaan asti. ' l. 3°: e.
11. Ei sen läpitze pidä ihmisen eikä eläimen

jalka käymän; eikä siinä asuttaman nchäsä-kymmenesä ajastajasi».
12. Sillä minä hämitän Egyptin maan hä-winnetten maiden kestellä, ja annan sen Kau-

pungit autiaxi tulla hämitettyin Kaupungein
kestellä, neljänkymmenen ajastajan : ja tah-
don hajotta Egyptiläiset pakanain sekaan, ja
hajotta heitä maakundiin.

13. Sillä näin sano HERm HERm: kos-ta ne neljäkymmendä ajastaikaa kulumat: niin
minä taas kokoon Egnptiläiset niistä Kansoista
joihinga he hajotetut owat.

Iakäännän Egyptin fängiuden, ja tuonheitä Patroren jällens/ josa heidänasuma maansa on; ja se pitä oleman halpa
waldakunda. '

i Mos.io: 14.
15. Sillä sen pitä oleman halivan muiden

maldatundain suheen, jaei enä hallitzeman pa-
kanoita; ja minä tahdon mahetä heitä nim,
ettei heidän mallitzeman pidä pakanoita.

i6. Ia Israelin huonen ei pidä enä luotta-
man itziäns heihin, maan muistaman spiidiän-
sä, kosta he heidän päällens. katzowat, ja ym-
märtämän, ettäÄlinä olen HERra HERra.

ii. 17. Ia se tapahtui seitzemändenä wuote-
na kolmattakymmendä, ensimmäisnä päiwä-
nä ensimmäisissä kuusi», että HERran sana ta-
pahtui minulle, ja sanoi:

18. Sinä ihmisen poika, NebukadNezarßa-
belin Kuningas on wienyt sotajoukkonsa suu-
rella waiwa Uei Tvruxen eteen; niin että koko
pää on paljas/ ja'kaikki olkapäät kulunet, ja
hänen Maimattsa jonga hän on nähnytTyrusta
mastan, on wielä hänelle jahänen somjoukol-
lens maxamata. .

19. Sentähden sano HERm HERm näin:
Kolho, minä annan NebutadNemrille Babe-
lin Kuningalle Wyptin maan; että hänen pitä

otta-
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ottaman pois kaikki hänen tamaransa ,

ja pe-
räti ryöstämän ja ryömämän hänen saalinsa,
että hän annais sotajoukollensa palkan.

20. Hänen työstänsä kuin hän siinä tehnyt
on, annan minä hänelle Egyptm maan: sillä
he owat sen minulle tehnyt, sano HERra
HERra.m. 2i Silloin minä annan Israelin huo-
nen sarwen kaswa, ja tahdon awata sinun suus
heidän secsscms; että heidän ymmärtämän pi-
tä, että minä HERra olen.

30. Luku.
1. Lawiambi ennustus , Egyptin ja sen ymbä-

ri olewaiften maakundain häwityxcstä. v. «i»
gyptin Runingan woima piti Babelin Runin-
galda woitettaman.
i. HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

noi:
2. Sinä ihmisen poika, ennusta ja sano:

Näin sano HERra HERra: Walittakat ja
sanokat : Woi sitä päimää !

.

3. Sillä päiwä on sangen läsnä, ja HER-
ran päiwä* on lähestynyt: piiminen päiwä,
aika on kässsä, etta pakanat tuleman pitä.

' Joel. 2: 1, :c. Jeph. i: 14» le.

4. Ia miekka tule Egyptin päälle *, Ethio-
pian pitä hämmästymän; kosta lyödyt Egyp-
tisä langewat, ja sen Kansa miedän pois, ja
sen perustus remitän ylös. * Ies. ««: 3.

5. Ethiopian, jaLybian, jaLydian, kaikki
Kansoinensa, jaKub, ja jotka liiton maakun-
nasta ornat, pitä miekalla langeman.

6. Näin sano HERra HERra: Egyptin
holhojat pitä langeman,. ja sen mäkempden yl-
peys on hukkuma: Semenen tornista* pitä hei-
dän miekalla langeman, sano HERra HER-
ra. * l. «9: 10.

7. Ia heidän autiat rajansa pitä kylmille tu-
leman, häwitettyin maakundain kestellä, ja
heidän Kaupungit»! häwitettämän muiden au-
tiain Kaupungein seasa: * 1.^9:12:

8- Että heidän pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen HERra, kosta minä teen tulen Egyp-
tiin, jakaikki jotka heitä auttamat, pitä huk-
kuman.

9. Silloin pitä sanansaattajat ulostähtemän

minun tyköäni haaxille, peljättämään Ethio-piam, joka nyt niin surutöin on, ja hämmäs-
tyxen pitä oleman heidän seafanS, niinkuin sempabtui Egyptille, kosta hänen aikansa tuli:Silla katzo, se tule.

io. Nain sano HERra HERra: minämä-
hennän sen paljouden Egyptistä, NebukadNe-
zarin Babelin Kuningan kautta.

ii. Sillä hän ja hänen Kansansa, ne paka-
nain Tyrannit, owat siihen kutzutut häwittä-
mään maata, jametämaän miekkansa Egyp-
tiä wastan, että maakunda pitä lyödyillä täy-tettämän, l. 28: 7.

12. Ia minä tahdon kuimam mirmt*, ja
myydä maan tylyin ihmisten käsiin, ja häwi-tän maakunnan, jamitä siinä on muukalaisten
kautta: Minä HERm olen sen puhunut.

« ,

* les-'!'- 5.
13. Näitä sano HERm HERm: Minä hä-witän kuwat, ja lopetan epäjumalat Nophis-

ta; ja Egyptillä ei pidä Ruhtinoita oleman,
ja minä lähetän hämmästyxen Egyptin niatl-
han: '

14. Ia teen Paroxen autiaxi, jusytytän tu-len Zoaniin; ja annan oikeuden käydä Noon
päälle.

15. Ia kaadan minun julmudeniSiyin pääl-
le, joka Egyptin wahwus on; ja häwitänNoon paljouden. - :. .

16. Ia sytytän tulen Egyptisä, ja Sinisäpita oleman hädän ja tuskan, ja No pitä ku-
kistettaman maahan; ja Nophilla pitä joka-
päimäiset miholliset oleman.

17. Nuoret miehet Amenift» jaPiboftosa pitä
miekalla langeman; ja waimot fangina mie-tämän pois. z

,8. Tehpanherella ' pitä oleman pimiä päi-
wä, kosta minä siellä Egyptin ijestä lyön, niin
että hänen wäkewydens ylpeys pitä siinH lop
puman: hänen pitä pilwellä peitetyxi tuleman,
ja hänen tytiäretlsä wiedän pois fangina.:

> ,' I«f.,°: 4. , ~>

19. Ia minä annan oikeuden käydä Egypti,:
ylitzen; ja heidän pitä ymmärtämän, että mi
na olen HERm.

11. 20. Ia tapahtui ensimmäisnä wuotena
toistakymmendä, seitzemändenä päiwänä, en-

Xxxxxz sim



Provbeta 39. 31. Ltlk.902

simmäiMkutlsa, että HERran sana tapahtui
ssauoden:

- Minä ihmisen poika, minä taitan rikki
.Ma«»o. Kuningan käsimarren: ja
katzo, ei sitä pidä sidottaman, että hän para-
l»is,Bli siteMä kaarittaman, että hän mah-
.mistuis> jftmielikään rumeta taidais.

22. Sentähden näin sano HERra HERm:
kätzq, .minä tahdon Pharaon Egyptin Kunin-
gan kimpuun, ja taitan hänen käsimartensa rik-
ki, setä sen mahtvaN'että särjetyn,, japudotan
miekan hänm kädestänsä.

23. Ia hajotan Egyptiläiset pakanain sekaan,
ja ajanHeitä maakundiin.
. 24. Mutta Babelin Kuningan käsiwarret

:mmaivahwiftan,jaannan hänelle minun miek-
kani Meensa; jamuserran Pharaon käsiwar-
ret rikki, että hänen pitä huoraman hänen ede-
säns, niinkuin se joka kuolemahaawan saanut
on.

25. Ia minä wahwistan Babelin Kuningan
käsiwarret, jaPhamon käsiwarret pilämuser-
retmman rikki; että heidän pitä tietämän, et-
tä minä ölen HERm, kosta minä annan Ba-
belin Kuningalle minun miekani käteen, että
hänen sen Egyptiä wastan wetämän pitä.

, 26. Ia minä hajotan Egyptiläiset pakanain
sekaan, ja ajan HM maakundiin; että heidän
ymmärtämän pitä, että minä olen HERm.

Z i. Luku.
i. Asetetan pharaonin eteen, »vertaurella, As-

syrian waldakunnan korkeus ja prameus, v.
Osotetan, että niinkuin se alettin öykkämisensä
tähden, muille esimerkixi, nun pitä myös pha-
raolle tapahtuman.
I. se tapahtui ensimmäisnä wuotena toista-

kymmendä, ensimmäisnä päimänä kol-
mannesa Kuukaudesa, etta HERran sana ta-
pahdui minulle, sanoden:

2. Sinä ihmisen voika, sano Pharaolle E-
gyptin Kuningalle, jahänen Kansallensa: ke-
nen wertaisexi sinä luulet itzes sinun suurudesas ?

3. Katzo, Assur oli niinkuin Sedripuu Liba-
nonssa, ihanaisilla oxilla, paxuilla lehdeillä,
sangen korkia, etta hanen ladwans oli kaikkein
korkein muiden paxuin oxain seasa.

1.17:3,2». Dan. 4:11.

4. Wcdet teit hänen suurexi, ja sywyys tor-tiaxi: hänen mirlansa tämit ymbäri hänen tan-
doansa, >a hänen ojans andoi hän tvuota kaik-
kein puiden tygo maalla.

5. Sentähden mli hän muila puita tortiam-
maxi,ja sai monda oxaaja pitkää marpua; sil-lä hänellä oli kyllä mettä, itziäns lemittä.

6. Kaikki mitvan linnut teil pesäns hänen o-
xiinsa, ja kaikki pedot kedolla pojeit hänen war-puens alla; ja hänen war,ons alla asuit kaikki
suuret Kansat. Dan. 4: 9, ,c.

7. Hänellä olit taunit ja pitkät oxat; sillähänen juurillans oli paljo mettä.
8. Ia ei yxikän Sedripuu ollut Jumalanpuutarhasi» hänen mertansa, eikä Hongatkan

ollet hänen oxiins »verrattamat, ei myös Pla-
tanen puut ollet mitan hänen orains suhten: ja
ei Jumalan puutarhasa ollut yhtän puuta hä-
nen taimistansa tauneudesi».

9. Minä olen sen taunixi tehnyt, saamaan
niin monda oxaa, että taitti ihanaiset puut
Jumalan puutarhasi» kadehdit händä.

11. io. Sentähden sano HERra HERranäin: että hän niin korkiaxi tullut on, että hä-
nen ladmans seisoi suurten ja tortiain paruin
oxain seasa, ia hänen sydämens paisui hanen
korkeudensa tähden:

11. Sentähden annoin minä hänen kaikkein
»väkcmämmän käsiin pakanain seasa, joka hä-nen kansans mielensä jälken toimitta: ja minä
ajoin hänen pois, niinkuin hän jumalattomal-
la menollans ansainnut oli.

12. Että muukalaiset pakanain tyrannit *,

hänen hämitäislt, jahajomssit hänen, että hä-
nen oxans muorilla ja kaikisa laxoisi» makaisit,
jahänen oxansi» murlununna kaikisa maan oji-
si» olisit: Että kaikkein Kansain maan päällä
täyty hänen marjoansa paeta, ja sen jättä.

' l. 28: 7. l. 30: 11.

13. Ia kaikki taiwan linnut istuit hänen lan-
genneilla kannoillansa, ja kaikki pedot kedolla
nojaisit itzens hänen oxiinsi».

14. Ettei sillen yxikän puu meden tykönä isoi
olisi korkeudestansa, eikä sen ladwa seisois kort-
kiana suurten paxuin oxain seasa, ja ettei yxi»
tän puu meden tykönä tekis itziäns suuremma»
.xi muita: MächlStdän taittein pitä maan ala,

ja



jakuolemalle cmnetuxi tuleman, niinkuin muut-
kin ihmiftt , jotka kuoppaan menemät.

,5. Niin sano HERra HERra: siihen al-
faankosta hän meni alas helmettiin, tein minä
murhen, ja annoin synwden peittä hänm, ja
hänen wirtans piti oleman alallanS, ja ne suu-
ret medet ei tainnet juosta, ja tein ettäLibanon
murehti hänen tähtens, ja kaikki puut kedolla
kuimetut hänen tähtensä.

16. Minä peljätin pakanat kosta he kuulit
hänen langennexi, ja että minä syöxin hänen
alas helmettiin, niiden sekaan jotka kuoppaan
menemät: Ia kaikki ihanaiset puut maasa*,
parhat ja jaloimmatLibanonissa, ja kaikki jot-
ka olit seisonet meden tykönä , sait siitä lohdu-
turen.

* les. 14: 9. Hcs. 32: 3».
17. Sillä heidän piti myös alas menemän

heidän kansans helmettiin miekalla tapelluin
tygö ; että he hänen käsiwartens wayon alla
pakanain seasa asunet olit.

18. Kuinga suurexi sinä (Pharao) luit sinun
ylpeydes ia suurudes niiden ihanaini)uiden sea-
sa? sillä sinun täyty ihanain puiden kansa men-
nä alas maan ala, ja ymbärinsleikkamatto-
main seasa maata *, sotka miekalla tapetut o-
wat. Niin pitä Pharaolle tapahtuman, ja kai-
kelle hänen Kansallensa, sano HERra HERra.

* l.28: 10. l>3»: 19.

32. Luku.
». Ilmoitetan wielä waliturella sille röykkiälls

pharaolle teloitusta, Babelin miekan kautta,
muille pelwoxi. il. Roko Egyptille perikatoa
ja helwectiin wajomlsta, ynnä muiden ymlUb
rineleikkamattomain maakundainkansa.
l.fHa tapahtui tossna wuotena toistakymmen-

dä, ensimmäisnä väimänä, tossefa Kuu-
kaudesa toistakymmenda, etta HERran sana
tapahdui minulle, ja sanoi:

2. Sinä ihmisen poika, tee walitus Pha-
raosta Egyptin Kuningasta, ja sano hänelle: si-nä olet niinkuin nuori Jalopeura pakmiain sea-sa; janiinknin malaskala nlsresä*, joka juv-
ret sinun winossas, japyörrät meden jalwoil-
las, ja teet sen wirrat sekaisen. *l. 29: 3.

3. Näin sano HERra HERra : minä hei-
lan minun werkkoni finM Mlles-suunllaKan-

san joukolla, jotta sinun minun »verkkooni a-
jawat. l. 12: 13. l. ,7: »o.

4. Ia minä mhdon sinun maalle wetä ja ke-
dolle paistata, ja anda kaikki linnut taiwan al-
la istua sinun päälles, ja kaikki eläimet maalla
sinusta mwituxi tulla. l. 29: 5.

5. Ia tahdon sinun matos »vuorille heittä,
ja sinun korkeudellas laxot täyttä.

6. Maan, josas uit, mhdon minä sinun me,
restäs punaisexi tehdä muoriin asti; että ojat si-
nusta täyteläisin.

7. Iakostas peräti jo pois olet, tahdon mi-
nä taiwan peittä, ja hänen Tähtens pimittä,
ja peittän Auringon piimillä, eikä Kuun pidä
paistaman. les. ,3: 10. Joel. 2: 10, 31.

l. 3: 15. Match. 24: ,9. Luk. 21: 25.
8. Kaikki taiwan »valkeudet tahdon minä pi-

miäxi saatta sinun ylitzes, ja pimeyden sinun
maalles läheltä, sano HERm HERra. '

9. Tahdon myös monen Kansan sydämet
pcljättä; kosta minä sinun maimas pakanoille
tiettäwäxi teen, ja monelle maakunnalle, joita
et sinä tunne.

io. Palio Kansaa pitä sinua ihmettelemän,
ja heidän Kuningansa pitä sinun tähtes koivu,
pelkämän, kosta minä minun miekkani heitä
wastan wälkkyä annan; ja heidän pitä akista
peljästymän kukin sydämesäns, sinun langemi-
ses päiwänä.

11. niin sano HERra HERm: Ba-
belin Kuningan miekka pitä sinuun sattuman.

12. Ia minä tahdon sinun wäkes langetta
Sangaritten miekan kautta, ja kaikkinaisten
pakanain Tyrannein kautta': heidän pitä E-
gyptin ylpeyden häwittämän, että kaikki hänen
Kansansa teloitettaisi»,. ' l. 28: 7.

13. Ia tahdon kaikki hänen eläimensä suur-
ten »vetten tyköä peräti häwittä; ettei yhden-
gän ihmisen jalka, eikä yhdengän eläimen sork-
ka pidä sitä ollengan enä Mllaman. l. 29: n.

14. Silloin tahdon minä he-dän wetensä sel-
tiäxi tehdä, että heidän wirtansa juoxewat niin-
kuin öljy: jynöHERm HERm.

1;. Kosta minä Egyptin maan, ja mitä fii-
4»ä maasi» on, peräti hämittäNnt, ja kaikki
kuin siinä asumat, tappanut olen; että he ym-
märräisit, että minä olen HERra,

16. Se-

90331. 32. Lus. Hesekiel.
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16. Sepä se surkeus on, jota kyllä malite-

tcm, ja monda pakanain tytärtä pitä sila wa-
littaman: Egyptiä ja kaikkia hänen Kansaans
pitä malitettaman, sano HERm HERm.

il. 17. Ia tapahtui toisna wuotena toista-
kymmendä, miidendenä päiwänä toistakym-
mendä siitäKuukaudesta, että HERran sana
mpahdui minulle, sanoden:

18. Sinä ihmisen poika, itke Egyptin Kan-saa, ja syöxe heitä wäkewäin Sangaritten ty-
tärten kansi» alas Maan ala, niiden tygö jotka
kuoppaan menemät.

19. Kenens luulet moittamas ihanaisudesi» ?

astu alas ja pane itzes ymbärmsleikkamatto-
main sekaan. l. ,8: «,.

20. Heidän pitä surmattuin kansa miekalla
kaatuman jopa miekka on simaltu ulos; mie-
kat siis händä pois hänen joukkoinensi».

2i. Siira puhumat wäkewät Sangarit hel-
wetssH apulaistens kansa; jotka kaikki owat
mennet alas, ia makawat siellä ymbärinsleit-
mattomain miekalla mpetcuin kansa.

»4: y» >c>.
22. Siinä Assur maka taiten Kansans kan,

sa ymbäristölle haudattu; jotta taitti tapetut
ja miekalla kaatunet owat.

23. Heidän hautans owat kuopan mieresä,
jahänen Kansans mata jotapaitasa ymbärins
haudattuna» jotka taitti tapetut, ja miekalla
kaatunet owat, joita myös koko mailma pel-
käis.

24. Siinä myös maka Elam koko joukkons
kansa ymbäristölle haudattu; jotkakaikki tape-
tut ja miekalla kaatunet owat, ja mennet ales
niinkuin vmbärinsleiktamattomat, maan ala,
joita myös koko mailma pelkäis, ja heidän
räyly häpiänsä kanda, niiden kansi» jotkakuop-
paan allas menewät.

25. He panit hänen. Vuoteensa mpettuin se-
kaan, ynnä koko joukkonsa kansa, ja mata-
mat ymbäristölle haudatut; ja omat taitti ym-
bärinsleiktamattomat ja miekalla tapetut, joi-
ta myös koko mailma pelkäis, ja heidän täyty
häpiänsä kanda niiden kansi» jotta kuoppaan
menemät, japitä Mpettuin seasa oleman.

26. Siinä maka Meset ja Tubal' toto jouk-
kons kansa ymbäristöllä haudatut; jotkakaikki

ymbärinsleittamattomat jamiekalla tapetut o-
mat, joita myös koto mailma pelkäis.

' l. 27 : 13.
27. Ia ei heidän pidä mataman Sangarten

kansa, jotkaymbärinsleiktamattomista kaatu»
net omat; jotta somaseinensa menit alas hel,
mettiin, japanit miekkansa pääns jahei-
dän pahatekons oli heidän luisans, silla he olit
»voimallisten pelto mailmasa.

28. Niin sinä myös kaiketi ymbärinsleitta-
mattomain seasa murstaxi lyövän; ja sinun
täyty niiden seasa maata, jottamiekalla tape-
tut omat.

29. Siinä maka Edon» Kuningoinensi», ja
kaikki hänen Ruhtinaissa, jotka heidän mäte-
mydesäns omat annetut miekalla Mpettuin se-
kaan; ja heidän pitä makaman ymbärinsleik-
kamattomain seasa, ynnä muiden kansi» jotka
kuoppaan menemät.

30. Sinne pitä myös menemän kaikki Pää-
miehet pohjaisesta, jakaikki Zidonialaiset; jot-
ka Mpettuin kansa omat mennet alas, ja hei-
dän hirmuinen moimans on häpiaän tullut, ja.
täyty maata ymbärinsleikkamattomain seasa,
ja niiden seasa jorka miekalla tapetut omat,
ja heidän häpiänsä kanda ynnä niiden kansa,
jotka kuoppaan menemät.

31. Näitä pitä Phamon näkemän, ja itziäns
lohduttaman' kaiken Cansims kansa, jotka
miekalla tapetut omat, Pharao jakoko hänen
sotajoukkonsa, sano HERm HERm.

'l. 31:16.
32. Sillä koko mailman pitä myös minua

kerran pelkämän; että Phamo ja koko hänen
paljoudens pitä ymbärinsleikkamattomain sea-sa ia miekalla mpettuin seasa makaman, sano
HERra HERm.

3Z. Luku,
'. Hesekielille ja kaikille Saarnamiehille,muisi

tutetan, heidän wirkansa welwollisuutta «.

HERra osotta, Juvalaisten walitusta wastan,
iyensä wanhurskari Vuomariri ui. prophetasaa tietä Jerusalemin häwitetyxi, jakasietän en-
nusta jääneille myös perikatoa, ja uhata fangeu»
des olerria ulkokullaisuden tähden
1. l>a HERran sana tapahdui minulle, sano-

den: 2. Sma



2. Sinä ihmisen poika, saarna Kansas lap-
sille, ja sano heille: jos minä medäisin miekan
maakunnan ylitze, ja maan kansi» ottais yhden
miehen huonomistans, ja tekis sen martiaxen-
sa. l. 3: 17.

~ Ia hän näkis miekan tuleman maan yli-
tze, ja soitais maffitorme ja mamis Kansaa.

4. Jota sitte soittamisen tajahduxen täydel-
lisesti kuule, ja ei Mhdo itziäns kamahm, ja
miekka tulis ja ottais hänen pois; sen meri ol-
kon hänen päänsä päälle:
' 5. Sillä hän kuuli soittamisen kajahduxen,
ja ei kuitengan itzestänsä pitänyt waaria, sen-
tähden olkon hanen werens hänen päällänsä:
mutta jota neuwoa tottele, hän pelasta hen-
gensä.

6. Mutta jos wartia näkis miekan tuleman,
ja ei soitaismastitorme, eitäKansa pidäis waa-
ria: jamiekka tulis ja ottais jongunpois: hän
tosin otetaisin pois syndeinsä mhden, mutta
hänen werensa mhdon minä wartian kädestä
waatia.
. 7. Ia sinä ihmisen poika, minä olen pannut
sinun Israelin huonen wartiaxi: kosta sinä jo-
takin minun suustani kuulet, että sinun pidäis
heitä minun puolestani mamman.

8. Koffa minä sanon jumalattomalle: sinä
jumalaloin, sinun pitä totisesti kuoleman, ja
et sinä hänelle sitä sano, että jumalatoin ottais
waarin menostansa; niin pitä jumalattoman
syndins tähden kuoleman, mutta hänen weren-
sa tahdon minä sinun kädestäs waatia.

9. Mutta jos sinä jumalatoindamaroit hä-
nen tiestänsä, että hän sitä käännyis, ja hän ei
palaja tiestänsä; niin pitä hänen syndinsä täh-
den kuoleman, jasinä olet pelastanut sielus.
.- N. 10. Sentähden sinä ihmisen poika, sano
Israelin huonelle: te lausutte näin, sanoden:
meidän pahatetom jarikoxemme makawat mei-
dän päälläm, että me niiden alla hukumme,

kuingasta me taidamme elä?
ii. Niin sano heille: niin rorra kuin minä

elän, sano HGRra HiLßra: ei minulle
kelpa jumalattoman kuolema, mmm errä
jumalaroin tiestänsä ja elais *:

Palaitkar, palairtar «idän pahoista teistän-
ne: jamixi «idän pidäis kuoseman, «Is-
raelin huone? *i. i«: 2,, 25

i2. Ia sinä ihmisen poika, sano sinun Kan-sas lapsille: Sinä päiwänä jona hurstas pa-
haa teke, ei hänen wanhurstaudensi» pidä hän-
dä auttaman; ja jumalattomanei pidä juma-
lattomudesans langeman sinä päiwänä kuin
hän itzensä käändä jumalattomudestansa: ja
wanhurstas ei taida elä manhurikaudens täh-
den sinä päiwänä jona hän syndiä teke.

l. 3: 2». l. i 8: 24.
13. Kosta minä hurstalle sanon: hänen pitä

totisesti elämän, ja luotta wanhurstauteensi» 5
jatete pahaa; niin ei pidä hänen manhurstaut-
tans ensingän muistettaman, mutta hänen pitä
kuoleman pahudesans, kuin hän teke.

14. Ia kosta minä jumalattomalle sanon:
sinun pitä totisesti kuoleman, ja hän paranda
itzens synnistänsä, ja teke oikein ja hywin :

15. Niin että Jumalaloin pandin anda jäl-
lens*, ja maxa mitä hän on ryöwännyt, ja
elämän sanan jälken elä, ettei hän pahaa tee;
niin hän saa totisesti elä, ja ei pidä kuoleman.
*

, Mos. 22: 26. 5 Mos. ,4: 13. Hes. 18: 7.
16. Kaikki hänen syndins jotka hän tehnyt

on, pitä unhotettaman: Sillä hän teke mikä
hywä ja oikia on, sentähden hän saa totisesti
elä.

17. Ia sinun Kansas lapset sanomat: ei
HERm oikein duomitze: jakuitengin heillä on
Wäärys. 1.,8:,5, »9.

18. Sillä joshurstas käändä itzens pois hurs-
kaudestansa, ja teke pahaa; niin hän kuole
syystä sentähden.

19. Ia jos jumalatoinparanda itzens juma-
lattomasta menostansa, jateke oikein jahywin;
niin hän saa sentähden kaiketi elä.

2Q. Kuitengin te sanotte: ei HERra oikein
duomitze; maikka minä teille, te Israelin huo-ne, tullengin menonsa jälken duomitzen.m. 21. Ia tapahtui toisna wuotena toista-kymmendä meidän fangludesiamme, »viiden-
dsnäpäiwänä, kpmmmnenesi» Kuukaudesi», et-
tä minun tygöni mli yxi paennut Jerusalemis-
ta, jasanoi: Kaupungi lyötin.

»Kun. »s:'
22. IaHERran käsi oli minun päälläni eh-

tona ', ennenkuin se paennut mli f, jaawais
minun suuni, sixi kuin hän tuli huomenaltainVvYPY minun
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906 Propheta 33. 34. Luk.
minun tygöni: ja niin hän awais minun suu-
ni, etten minä tainnut enä wait olla.

'l. 1 : 3. -xl. 24: 26, 27
23. Ia HENra sana tapahtui minulle, ja

sanoi:
24. Sinä ihmisen poika, tämän korwen a-

suwaiset Israelin maalla, sanowat näin: A-
braham oli ainoastans yxi mies, ja peri tämän
maan; mutta meitä on paljo, niin meille on
siis tämä maa sitä oitemmin.

25. Sano siis heille: näin sano HERra
HERra: te oletta werm syönet, ja nostanet
teidän silmänne epäjumalain tygö, ja oletta
werta »vuodattanet, ja luuletta että te omi-
statte maan?

26. Te seisotte aina miekka kädesä, ja teette
kauhistuxia, jatoinen häwäise toisen emännän*;
ja te luuletta että te omistatte maan? ' l. ,8: 6.

27. Niin sano heille: näin sano HERm
HERm: niin totta kuin minä elän, niin pitä
kaikki jotka korwes asuwat, miekan kautta lan-
geman, ja mitä kedolla on, annan minä pe-
doille syötä; ja ne jotka linnoisa ja luotisi» o-
wat, pitä ruttoon kuoleman.

28. Sillä minä tahdon maanperät! häwittä,
ja sen ylpeydelle ja »voimalle lopun tehdä; että
Israelin »vuoret pitä niin autiaxi tuleman, ett-
ei kenengän pidä waeldaman siitä ohitze.

29. Ia heidän pitä tietämän, että minä o-
len HERm, kosta minä olen maan peräti hä-
lvittänyt, kaikkein kauhistustens tähden kuin
he tehnet owat,

Iv. Ia sinä ihmisen poika, sinunKansas lap-
set puhumat sinua mastan siellä ja täällä, sei-
nillä ja olvein edesä, ja toinen sano toisellensa,

kukin meljellensa, sanoden: käytän, tuulemaan
mitä HERm sano.

31. Ia he tulemat sinun tygös seumkundaan,
ja istumat sinun edesäs niinkuin minun Kansa-
ni, jakuulemat sinun sanas, mutta ei he tee
ensingän sen jälken *: he tekemät tosin ystäyttä
suullansa, mutta sydämelläns he seummat ah-
neuttansa. ' les. 42: 20. I, 51:' !.

32. Ia katzo, sinun täyty olla heidän ilo »vir-
tensä, jota he mielelläns laulamat jasoittamat:
niin he sinun sanas kyllä kuulemat, mutta ei
he tee sen jälken. les. »z- «.

33. Alutta kosta se tule joka tulema on, ka-
tzo , niin he saamat nähdä että Propheta onheidän seasans ollut.

34. Luku.
! HERra uhka kowasti ustottomia paimeni-

ta, jotka ei laumasta huolda pidä. v. L.upa iye
laumastansa murhetta pitä, ja duomita hywäin
japahain wälillä. m. L.upa läheltä sen hywän
paimenen Rristuxen.
i- HERran sana tapahtui minulle, ja sa-noi:

2. Sinä ihmisen poika, ennusta Israelin
paimenita mastan: ennusta, jasano heille, jot-
ka paimenet omat: näin sano HENra HER-
ra: moi Israelin paimenita', jotka itziänsruokkimat.' eiköstä paimenden pidäis laumaa
ruokkiman? * Icr. 23:1.

3. Mutta te syötte lihawata, jawerhoitatteteitänne Milloilla, ja teurastatte syötetyltä*:
mutta et te tahdo ruokkia lambaita.

'Zak. i,: 16.
4. Heikoja et te tue, sairaita et te paranna,

haamoitettuja et te sido, exlneita et te palauta,
kadonneita et te etzi; mutta komin ja angamsti
hallitzetta heitä.

5. Ia minun lambani omat hajotetut, niin-
kuin ne joilla ei paimenda ole, ja olvat kaikil-
le pedoille ruaxi tullet, ja omat peräti hajotetut.

les. 53: 6. Matth 9: 36
6. Ia käymät exyxisä kaikilla muorilla jakor-

teilla kukkuloilla; ja omat kaikkeen maahan
hajotetut, jaei ole tetän jota heitä kysy eli tot-
tele.

7. Sentähden te paimenet kuulkat HERransanaa:
8. Niin totta kuin minä elän, sano HER-

ra HERra: että te annetta minun lambani
mateluxexi, ja minun laumani kaikille pedoille
ruaxi ettei heillä ole paimenda, ja minun pai-
meneni ei pidä lukua minun laumastani; maan
omat senkaltaiset paimenet, jotka itziänsä ruok-
kimat, mutta minun lambaitani ei he tahdo
ruokkia.

9. Sentähden te paimenet kuultat HERransanaa:
10. Näin sano HERra HERm: Katzo,

minä



minä tahdon paimenitten tulipuun, ja tahdon
minun laumani heidän käsistäns maalia, ja

tahdon heitä lopetta, ettei heidän pidä enä pai-
menena oleman, eikä itziänsä ruokkiman: mi-
nä tahdon minun lambani heidän suustansa u-
los jaei ne pidä oleman heidän ruo-

ii. n. Sillä näin sano HERm HERm"
tatzo, minä tahdon itze pitä murhen lambaista-
ni, ja tahdon heitä etziä.

12. Niinkuin paimen etzi* lambaitansi», kosi
ta he laumasmns exynet omat, niin tahdon mi-
nä myös minun lambaitani etziä; ja tahdon
heitä kaikista paikoista pelasta, joihin he hajo-
tetut omat, siihen aikaan kosta sumu ja pimiä
yli. 'Luk. 15:4.

13. Ia tahdon heitä kaikista Kansoista »vie-
dä ulos, ja kaikista maakunnista koota, ja
heitä omalle maallens wiedä: jakaita heitäIs-
raelin muorilla, ojain tykönä, jakaikisa suloi-
sisa paikoisisa.

14. Ia heitä parhalle laituimelle »viedä, ja
heidän majansa pitä korkeilla Israelin muorilla
seisoman: siinä heidän pita lemollisesa marjosi»
mataman, ja heillä pitä oleman lihama lai-
duin Ismiin muorilla. Ps. 23: i , 2.

15. Minä tahdon itze minun lambani ruokkia,
jaminä tahdon heitä sioitta, sano HERRA
HERm:

16. Radonmr mhdon minä eyia, ja exy-
net mllelle tuorm, haawoirerur siroa, heik-
koja wahwista: lihamita ja mäkemitä tah-
don minä häwittä, jataitzen heitä toimellisesti.

17.Mutta teille, minun laumani,si»no HER-
ra HERm näin: tatzo, minä tahdon duomita
lamban ja lamban wälillä, jaoinasten ja kau-
risten »välillä. Matth. 25: 32.

18. Eikö siinä kyllä ole, että teillä niin hywä
laidun on, ja jäänet teidän laitumistanne te
jalwoillanne mllatte: ja niin jalot lähtet juoda,
että te jäänet jalwoillannemllatte?

19. Että minun lambani pitä syömän siitä
tuin te olettta jalwoillanne sotkunnet, ja pitä
myös juoman sitä kuin te tallannet oletta jal-
woillanne.

20. Sentähden näin sano HERra HERmheille: katzo, minä tahdon duomita lihamalnjalaihain lammasten wälillä.

2». Että te potkitta jalwoillanne, ja pustet-
ta heikkoja samillanne, suhenasti kuin te hei.dnn ulos hajotatte.

22. Ia ininä tahdon autta minun laumani,
ettei sitä pidä enä raatelurexi annettaman , ja
tahdon duomita lamban ja lamban mälillä.

ui- 23. Ia minä rahdonsen paimenen herärrä, joka heicä on rawi,
yewa, minun palweliani Dawidin: hänon heirH rawiyewa ja on heidän paime-
nen» olewa. les. 4°: ». Jer. 3°: 9.Hes. 37:24. Hos. 3:5. loh. 10 :11. Ebr. 13:»,

1 Pet. 2: ,f.
24. Ia minä HERra tahdon olla heidänJumalansa, mutta minun palweliani Dawiyon heidänseasans Päämies olewa: minä HER-ra olen sen puhunut.
25. Ia minä tqhdon rauhan liiton heidänkansans tehdä, jakaikki pahat eläimet maal-da pois aja; että he surutoinna korwes asuisit,jametzisä makaisit.
26. Ia tahdon heidän jakaikki minun kukku-lani siunata; jaannan heille sata Malla ajal-

la , joka on armon sade olewa.
Ps.sz: i». les. 44-3.

27. Että puut kedolla hedelmänsä kandamat,,a maa anda kasmonsa, ja he asumat surotoin-na maasa: jaheidän pitä tietämän, että minäolen HERra, kosta minä heidän ikens jutan
katkaisen, ja heitä olen pelastanut viiden käsis-tä loita heidän pitä palmeleman.

28. Ia heidän pidä sillen pakanoille raatelu-ren oleman, ja ei maan pedot pidä sillen heitäsyömän; mutta heidän pitä surutoinna ja pel-
kamätä asuman. Icr. 3°: «. 46: ,7.

29. Ia minä tahdon heille kuuluisan »vesanheratta'; ettei heidän pidä enä nälkää maallakärsimän, eikä heidän pilkkaansa pakanain sea-sa kandamaan. * les. «: 1. Jer. 2,: f.
30. Ia heidän pitä tietämän, että minäHERra heldän lumalans olen heidän tykö-

nänsä; ja Israelin huone on minun Kansani,sano HERra HERra.
31. Ia te ihmiset, pitä oleman minun laitu-

men! lauma; ja minä tahdon olla teidän Ju-malanne, sano HERra HERra.
Vyyvv- 35. Luku.
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35» LNtN.

l. Uhatan Vdomille kowaa rangaistusta, n.Rerroitan se uhkaus, ja luetellan syyt rangais-
tuxeen.
i- HERran sana tapahtui minulle, ja sa-

">»> noi:
2. Sinä ihmisen poika, pane sinun kasmosSeirin wuorm mastan*, ja ennusta sitä mas-

tan ,
* Jer. 49: 7. Hes. 25: 8. Am. 1: n.

3. Ia sano sille: Näin sanoHEßra HER-ra: katzo, minä tahdon sinun kimpuus, sinä
Seirin »vuori; ja minun käteni ojennan minä
sinua mastan, jatahdon sinun peräti häwittä.

4. Minä tahdon sinun Kaupungis häwittä .

että sinun pitä autiaxi tuleman; ja sinun pim
tietämän että minä olen HERm.

11. 5. Että te aina ja alinomati wihatte Is-raelin lapsia'; ja ajoitta heitä miekkaan, kos-
ka heille pahoin käwi, ja heidän rikoxensa lop-
pui, s ' Ps. 1)7: 7. Hcs. 25: 12. 1- Hes. 21: 29.

6. Sentähden, niin totta kuin minä elän,sano HERm HERm, mhdon minä sinun
myös werisexi tehdä, ja ei sinun pidä weren
»vuotamisesta pääsemän, ja että weri sinulle
kelpa, niin ei sinun pidä »verestä pääsemän.

7. Ia minä mhdon kaiken Seirin wuoren
häwittä ja autiaxi tehdä, ettei ketän siitäpidä
käymän eikä waeloaman.

8. Ia minä tahdon hänen wuorenia tapetuil-
la täyttä: sinun kukkuloilles, laxoihis ia kaik-
kiin sinun mirtoihis, pitä miekalla tapetut lan-
geman.

9. Minä tahdon sinun tehdä ijankaikkisexi
hamityxexi, ettei kenengän pidä sinun Kaupun-
geisas asuman; ja teidän pitä tiemmän että
minä olen HERm.

10. Ia että sinä sanot: molemmat Kansat
ja molemmat maakunnat pitä minun oleman,
ja ms tahdomma ne otta *; maikka HERraniisä asu. ' Ps. 83: 13.

11. Sentähden, niin totta tuin minä elän,sano HERm HERm, mhdon minä sinulle
wihas ia mainos jälken tehdä, tuin sinä hänel-
le sulasta mainosta tehnyt olet; ja tahdon hei-
dän seasans ilmoitetuxi tulla, kosta minä sinun
raugaisnut olen.

12. Ia sinun pitä tietämän, että minä HER-ra kaikki sinun pilkkas kuullut olen, kuins Is-raelin muoria mastan puhunut olet, ja sano-
nut: he omat hämitetyt ja meille häwlttäxem-me (2) annetut. (2) Ebr syödäxemme^

13. Ia olette minua mastan teitän suullannesuuresti kerskannet, ja tuimasti puhunet; jon-
ga minä olen kuullut.

14. Näin sano HERm HERm: minä teensinun autiaxi, että koko maakunda pitä iloi-
tzeman.

15. Niinkuin sinä iloinnut olet Israelin pe-
rikundaa ottaisas, että se autiana oli: niin tah-don minä sinun kansas tehdä; että Seirin muo-ri pitä autiana oleman, ynnä toto Edomin
kansa, ja heidän pitä tietämän että minä olenHERm.

36. Luku.
i. HVRra uhka Ransansa wiholliset rangais-

ta; mutta Ransaansa hän tahto autta kotia ja
siunata, v. <j>sotta, ettei he ole sitä ansainnet;
w«an hän tahto nimensä tähden heitä puhdista,
uudista, koota ja hedelmällisen tehdä.
I. f>a sinä ihmisen poika, ennusta Israelinmuorille, ja sano: Kuulkat HERmn sa-
naa , te Israelin wuoret. l. 6: 3.

2. Näin sano HERm HERm: että »vihol-
linen pitittä, sanoden: ne ijäiset wuoret omat
meidän perindömme. 1.25:3. «.26:2.

3. Sentähden ennusta, ja sano: näin sano
HERm HERm: sentähden, ja tosin sentäh-
den, että te jokapaikasa häwitetän ja sorretan,
oletta myös jääneillepakanoille osaxi joutunet,
jaKansan kieliin japilkaxi tullet.

4. Sentähden kuulkat te Israelin wuoret
HERran HERran sanaa: näin sano HER-
ra HERm, sekä wuorille että kukkuloille, o-
jille ja laxoille, häwitetylle autialle, ja hyljä-
t»)ille Kaupungeille, jotka jääneille pakanoille
jotamhwolda ymbärins, saalixi janauroxi tul-
let owat.

5. Sentähden näin sano HERm HERra:
minä olen minun palamasi» tiimaudesani puhu-
nut jääneitä pakanoita mastan, ia koko Edo-
mita mastan; joita omat ottanet minun maan.

perin'
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perinnöxerensä, sydamelisellä ilolla ja pilkalla,
sttä häwlttäxens jasortaxensa.

6. Sentähden ennusta Israelin maasta, ja
sano muorille ja kukkuloille, ojille ja laxoille:
Näin sano HERra HERra: katzo minä-olen
puhunut minun kiiwaudesani ja julmudesani,
«ttä te oletta senkaltaista häwäistystäpakanoil-
da kärsinet.

7. Sentähden sano HERm HERm näin:
minä plönnän minun käteni, niin että teidän
lähimmäisenne, pakanat jokamhwolda ymbä-
rins, pitä kandaman häpiänjA.

8. Mutta te Israelin wuoret, teidän pitä
wiherjöitzemän, jakandaman minun Kansalle-
ni Israelille hedelmän, joka pian pitä tapahtu-
man.

9. Sillä katzo, minä käännän itzeni taas tei-
dän tygönne, että te wiljelläisin jakylwetäisin.

10. Ia teen teidän tykönänne paljoKansaa,
koto Israelin huonen taitti tyyni; jaKaupun-
gisa pitä taas asuttaman, ja autiat ratetm-
man.

11. Minä annan teidän Kansansse jakarjan-
ne lisandyä, niin että te enänettä jh kasivat-
te. Japanen teidän siihen jällens asumaan niin-
kuin muinengin, ja teen teille enä hywää kuin
jostus ennen; ja teidän pitä ymmärtämän et-
tä minä olen HERm.

12. Minä annanKansan tulla teidän tygön-
ne minun Kansani Israelin, heidän pitä sinu-
si» asuman, ja sinun pitä oleman heidän perin-
dönsä; ja ei sinun pidä enä lapsittomaxi tule-
man.

13. Näin sano HERra: että sinusta sano-
tan : sinä olet snönyt ihmisiä, jaolet tehnyt si-nun Kansas lapsittomaxi.

14. Sentähden ei enä sinunpidä syömän ih-misiä, eli Kansaas tekemän lapsittomaxi; sa-no HERm HERm.
i5. Ia en minä tahdo anda enä sinun kuul-la pakanain pilkkaa, eikä sinun pidä enä kan-sain häwäistystä kandaman: ei myös sinunKansaas enä lapsittomaxi tekemän, sano HER-ra HERra.
11.16. IaHERran sana tapahdui wielä mi-

nuUe, ja sanoi:
17. Sinä ihmisen poika, kosta Israelin huo-

ne asui maallansa, ja saastutti sen menollans
ja töillänsä; niinettä heidän menons oli minun
edesäni niinkuin waimon saastaisus hänen tau-
disansa. les. <4: e.

iB. Silloin minä wuodatm wihani heidän
päällens, sen meren tähden, kuin he maalla
olet muodattanet, ja olit sen epäjumalillans
saastuttanet.

19. Ia minä hajotin heidän pakanain sekaan,
ja he hajotettin maakundiin: ja minä duomi-
tzin heitä heidän menons ja tekoinsa jälken.

20. Ia kuin he myös tulit pakanain tygö,
kunga he tulit, hämäisit he' minun pyhän ni-
meni, että heistä sanottin: ongöst tämä HER-
ran Kansa, jongapiti maaldansa lähtemän?

* 1e5.52: 5. Rom.»: ,4.
21. Mutta minä säästin minun pyhän nime-

ni tähden, jongaIsraelin huone hämäisi paka-
nain seasa, kunga he tulit.

22. Sentähden pitä sinun sanoman Israelin
huonelle: näin sano HERm HERm: en mi-
nä sitä tee teidän tähtenne, te Israelin huone;
maan minun pyhän nimeni tähden, jonga te
pakanain seasa oletta hämäisnet, joiden tygö
te tullet oletta.

23. Sillä minä tahdon pyhittä Minun suu-
ren nimeni, jokateildä pakanain seasa suuresti
häwäisty on, ja pakanain pitä ymmärtämän
minun olewan HERran, sanoHEßra HER-
ra: kosta minä itzeni osotan teisä heidän ede-
säns, että minä olen pyhä.

24. Sillä minä mon teidän pakanoista, ja
kokon teitä kaikista maakunnista; jaannan tei-
dän tulla jällens teidän maahanne.

25. Ia priistomn puhdasta wettä «idän
päällenne*, niin erra « ruletm puhmxi:
kaikesta «idän saasiaisudestanne s, ja kai-
kista Mdan epäjumalistanne puhdistan mi-
nä «im. ' les. 44; 3. -l 3ak. ,3:1.

26. Ia annan reille uden sydamen, jau-yen hengen annan minä «iyin*: ja omn
pois «idän lihattannekiwisin sydamen, ja
annan «ille sydamen lihasta. *l. »: i>.

l. iz: 31.
27. Ia annan minun «ihin;

ja teen niin että te»vaellatte minun säädyisäni.
Dy v vy 3 ja
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ja pidätte minun oikeuden»', jateette niiden jäl-
ken. 'Jer. 32:39-

-28. Ia teidän pitä asuman sillä maalla, jon-
ga minä olen teidän Isillenne andanut*: ja tei-
dän pitä oleman minun Kansani, minä tah-
don olla teidän Jumalanne. * Jer. 3,: 12, 13.

29. Minä »vapahdan teitä kaikesta teidän
saastaisudestcmne; ja sanon jywälleettä hänen
pitä hywin menestymän, engä anna teidän näh-
dä nälkää.

30. Minä enännän hedelmän puisa ja kas-
wcttan tulon kedolla ; ettei pakanain pidä teitä
enä näljän tähden pilkkaman.

zi. Silloin teidän pitä ajatteleman teidän
pahaa menoanne ja teidän töitänne, ettei ne
ollet hywät: ja teidän pitä itzeenne suuttuman,
teidän rikostenne ja teidän epäjumalan palwe-
lurenne tähden. 1.6: ?.

32. En minä näitä tee teidän tähtenne, sa-
no HERra HERra, sen pitä teidän tietämän ;

»vaan teidän pitä suuresti häpemän teidän tei-
tänne, te Israelin huone.

33. Näin sano HERra HERra: sinäpäi-
wänä kuin minä teitä olen puhdistama kai-
kista teidän rikoxistanne; niin minä taas tah-
don panna asujat Kaupungeihin, ja autiamet
pitä taas rakettaman.

34. Ia häwitetty maa pitä kynnettämän;
että se oli turmeldu, kaikkein ohitzekäymäisten
silmäin edesä.

35. Ia heidän pitä sanoman : Tämä maa
oli turmeldu, ja se on nyt niinkuin Edenin ilo,
tarha: ja nämät Kaupungit olit kukistetut, ja-
otetut ja autiat, ja owat nyt wcchwat, ja nii-
sä asutan.

36. Ia ne jäänet pakanat teidän ymbärillen-
ne pitä ymmärtämän että minä HERra olen
jaotetut jällens rankendanut, ja hämitetyn is-
tuttanut: Minä HERra sen sanonut ja tehnyt
olen. l.17: 24.

Z7. Näin sano HERra HERra: Israelin
huonen pitä taas minua kysymän ', että minä
itzeni heille osotcm, ja minä enännän heitä,
niinkuin ihmisten f lauman. '

» Sam. v : e.
f Hes. 34: n.

38. Niinkuin pyhän lauman, niinkuin Jeru-
salemin lauman hänen juhlinansa, niin pitä

häwltetytKaupungit täyten tuleman ihmistenlaumoista; jaheidän pitä ymmärtämän minunoleman HERran.
37. Luku.

l. HVRra osotta Hestkielille nHyst, kuotluiv«en nousemisen, jawahwista sillä Ransansatodwon palajamisesta maallensa jällens. v. proipheta saa kästyn kahden puun yhdistämisellä en-nusta, että Israel ja Juda piti jällens yhdexi
Ransaxi tuleman, yhden Runingan japaimenen
Rristupen ala; jolla N. Lest. alkaa tarkoiteta».
i. HERran käsi rupeis minuun, jaHER-ra wei minun Hengesä, ja asetti minunlatialle kedolle; joka oli luita täynäns.

2. Ia hän johdattiminun niiden kautta, ai-
na ymbärins: Ia tatzo, siinä oli sangen pal-
jo luita kedolla, ja katzo, ne olit peräti kui-
wetut.

3. Ia hän sanoi minulle: sinä ihmisen poi-
ka, luuletkos nämät luut jällens eläwäxi tule-wan? jaminä sanoin: sinä HERm HERmsen tiedät.

4- Ia hän sanoi minulle: ennusta näistä luis-M, ja sano heille: te kuiwetut luut, kuulkatHERran sanaa.
s. Näin sanoHEßra HERm näistä luista:katzo, minä annan tulla teihin hengen, ja tei-dän pitä eläwäxi tuleman.
6. Ia annan teille suonet, jakastvatan lihanteidän päällenne, ja»veden nahan teidän pääl-

lenne *, ja annan teille hengen, että te jällens
eläwäxi tuletta: ja teidän pitä tietämän, että
minä olen HERra. ' Job. io: «.

7. Ia minä ennustin niinkuin minulle kästet-
ty oli: niin tuli hyminä, kosta minä ennustin,
ja katzo, ne rupeisit liikkumaan, ja luut tulit
jällens yhten kukin jäsenehensä.

8. Ia minä näin, jakatzo, siihen tulit suo-
net ja liha päälle, ja hän peitti ne nahalla;
mutta ei niisä wielä henge ollut.

9. Ia hän sanoi minulle: ennusta hengelle,
ennusta sinä ihmisen poika, ja sano hengelle,
näin sano HERm HERm: sinä hengi tule tä-
hän neljästä tuulesta, ja puhalla näiden mpet-
tuin päälle, että he jällens eläwäxi tulisit.

10. Ia minä ennustin niinkuin hän oli mi-
nun
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nun kästenyt: niin tuli hengi heihin, ja he tulit
eläwäxi, ia seisoit jalwoillansi», jaheitä oli san-
gen suuri joukko.

ii. Ia hän sanoi minulle: sina ihmisen
poika, nämät luut owat toto Israelin huone:
katzo, he sanowat: meidän luumme owat tui-
wunet, meidän toiwom on kadonnut, ja me
olemma hukkunet.

12. Sentähden ennusta, ja sano heille: näin
sano HERra HERm: katzo, minä awan tei-
dän hautanne ja tahdon teitä, minun Kansa-
ni, sieldä tuoda ulos; ja saatan teitä Israelin
maalle.

13. Ia teidän pim tietämän, että minä olen
HERm; kosta minä olen teidän hautanne a-
wannut, ja teitä, minun Kansani, sieldä tuo-
nut ulos.

14. Ia minä tahdon anda minun Hengeni
teihin, että te jällens wirkotta, ja tahdon saat-
ta teitä teidän maallenne; ja teidän pitä ym-
märtämän, että minä olen HERm. Minäsen puhun, ja minä myös sen teen, sano
HERm.

11. 15. laHEßran sana tapahdui minulle,
ja sanoi:

16. Sinä ihmisen poika, ota sinulles yxi puu,
jakirjoita siihen ludasta ja heidän kumpaneis-
MnS Israelin lapsista: ja ota wielä sitte yxi
puu, ja kirjoita siihen Josephin ja Ephmimin
suku, jakoko Israelin huone, heidän kumpa-
nmsi».

17. Ia liitä heitä molembita yhteen, sinul-les yhdexi puuxi; niin että se mle kaikki yhdexi
kädesas.

18. Los siis sinun Kansas lapset puhumat
sinulle, sanoden: etkös Mhdo meille ilmoitta,
mitäs sillä ajattelet?

19. Niin sano heille: näin sano HERra HEr-m: tatzo, minä otan Josephin puun, jota on
Ephmimin tykönä, ynnä heidän kumpaneins
Israelin sukuin kansa; ja panen heidän ludanpuun tygö, ja teen heistä molemmista yhden
puun minun tädesäni.

20. Ia sinun pitä ne puut, joihins kirjoitta-
nut olet, sinun kädesas niin pitämän, että hesen näkemät.

21. Ia sinun pitä heille.sanoman: Näin sa-

no HERra HERra : katzo, minä tuon jällens
Israelin lapset pakanoista, joihinhe mennet o-
wat, jakokon heidän jokapcnkasta, ja anrlbn
heidän tulla maallensa jällens.

22. In teen kaikki yhdexi Kansan maalla,
Israelin muorilla: ja heillä kaikilla pitä ole-
man yxi Kuningas, ja ei pidä enä kaxi Kan-saa , eli kahteen maldakundaan jaetut, oleman.

23. Ei heidän myös pidä enä saastuttaman
itziäns epäjumalisans , kauhistuxisa ja kaikki-
naisisa rikoxisa : Minä autan heitä kaikista pai-
koista, joisa he omat rikkonet, ja puhdistan
heitä, ja heidän pitä oleman minun Kansani,
ja minä tahdon olla heidän Jumalansa.

24. Ia minun palweliani Dawid pitä ole-
man heidän Kuningansa, ja kaikkein heidän
yxinäinen paimenensa ': Ia heidän pitä wael-
daman minun oikeudescmi, ja pitämän minun
säätyni , jatekemän niiden jälken. ' Ies. 4°: if.
Jer. 23: 5. l. 30: y. Hes. 34 - 23. loh. 1°: 11.

25'Ia heidän pitä asuman sillä maalla, jon-
ga minä palwelialleni Jakobille andanut olen,
josateidän Isänne asunet omat : heidän ja hei-
dän lapsens ja lastensa lapset pitä siellä ijan-
kaikkisesti asuman : ja minun palweliani Da-
wid pitä oleman heidän Ruhtinansa ijankaik-
kisesti. Ps. 110:4. loh. i,: 34.

26. Ia minä teen heidän kansans rauhan
liiton", sen pitä heille ijcmkaikkisen liiton ole-
man: ja holhon heitä, ja enännän heitä, ja
minun Pyhäni pitä oleman heidän seasans ijan-
kaikkisesti. '

2 Aika K. 6: ,6. Ps. i 9: 4.
Jer. 31:3'.

27. Ia minun majani pitä oleman heidänseasans, jaminä tahdon olla heidän Jumalan-sa ; jaheidän pitä oleman minunKansani.
3 Mos. 26: 11, 12. Hes. i»: 20. 2 Kor. 6: is.

28. Niin että pakanamain pitä ymmärtä-
män että minä HERra pyhitän Israelin : ja
minun Pyhäni pitä oleman heidän tykönäns
ijankaikkisesti.

38. tuktt.
Ennnstetan l. että Gog seuroinmsa piti,

HERran saldimisesta, JumalanRansaa waiwa,
man, wainoman ja peljättäman. n. Että Gog
pita wihdoin myös rangaistaman; kaikilleßam
soille kehoituxexl HERrqn Mndoon.^

i.la
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l. ftza HERran sana tapahdui minulle, ja sa-

noi:
~ .

2. Sinä ihmisen poika, käännä itzes Gogm
wastan, joka on Magogin* maalla, ja on
ylimmäinen Mesekin jaThubalin Päämies, ja
ennusta hänestä. ' Ilm. K. -.<,: «

3. Ia sano: Näin sano HERra HERra:
katzo, minä tulen kimpuus sinä Gog, joka o-
let ylimmäinen Mesekin jaThubalin Päämies.

l.3y:i.
4. Ia palautan sinun, japanen suitzet finun

suuhus"; ja Wien sinun ulos kaiken sinun jouk-
kos, hewoistes ja ratzasmiestes kansa, jotka
kaikki owat jalosti»valmistetut, joita on suuri
joukko, jakandamatkaikki keihäitä, kilpejä ja
Miekkoja. *

2 Kun. 19: 23. Hes. ,3: 4.
s. Sinun myötäs on Persialaiset, Ethio-

pialaiset jaPutialaset; wtka kaikki kandamat
kilpejä jarautalakkeja.

« , .

6. Gomer * ja kaikki hänen joukkonsa, ia
myösThogarman huone, jokapohjaa päin on,
kaiken hänen joukkonskansa; ja sinun myötäs
on paljoKansaa. '

1 Mos. i° : 2.

7. Malmista itzes, narusta itzes hywin, si-
nä jakaikki sinun joukkos. joka sinun myötäs
on ; ja ole sinä heidän päämiehensä.

8. Sinun pitä kuitengin miimein rangaistun
luleman: Wiimeisellä ajallapitä sinun tuleman
siihen maahan, joka on jällens saatu miekalla,
on myös koottu monesta Kansasta, Israelin
muorella, joka kcmwcm aikaa on autiana ollut;
ja on nyt monesta Kansasta johdatettu ulos,
jakaikki surutoinna asuwat.

9. Sinunpitä menemän ylös jatuleman suu-
rella rajuilmalla, ja sinun pitä oleman niinkuin
pilwi, joka maan peittä*; sinä ja sinun jouk-
kos, jaKansanpaljous sinun kansas.

' l. 30: il.
iv. Näin sano HERra HERra: siihen ai-

kaan pitä sinun senkaltaisia aikoiman sinun mie-
lesäs; ja pitä pahoja juoniaajatteleman.

11. Sinun pitä sanoman: minä tahdon hyö-
kötä maan kylihin, ja menen heidän päällens,
jotka surutoinna ja murhetoinna asumat: nä-
mät kaikki asuwat ilman muurita, joilla ei tel-
kiä eikä porttia ole.

12. Ettäs komin ryöstäisit ja julmastiraate-

lisit, ja annaisit käteS käydä häwitettyjä wal>tan, jotka palainnet omat, ja sitä Kamaawastan, jokapakanoista koottu on, jotkakar-
jaa kcuuewat, jakauppaa tekemät, ja asumatkeskellä maata.

iz. Rikas Arabia, Dedan, ja meren kaup-
pamiehet, ja. kaikki moimallsset jotka siellä o-
wat,pitä sinulle sanoman: oletkos ollengin tul-
lut ryöstämään, jakoonnut joukkosperki raa-
telemaan, ottaxes pois hopian ja kullan, ja
kootares karjaa ja tawarata, ja suurta saa-lista saadaxes ?

14. Sentähden ennusta sinä ihmisen voika,jasano Gogille: Näin sano HERra HERra:Etkös ymmärrä, kosta minun Kansani Israelasu suruttomasti?
15. Niin sinä tulet silloin paikastaS, pohjan

öristä, sinä ja paljoKansaa kansas : kaikki he-woisilla, suuri jawäkewä sotajoukko.
16.Ia sinun pitä menemän ylös minunKan-

saani Israelia wastan, niinkuin pilwi, joka
maan peittä: wiimeisellä ajalla pitä sinun ole-
man, mutta minä tahdon sentähden anda si-
nun tulla minun maalleni, että pakanain pitä
oppiman minua tundemaan, kosta minä sinu-sa, Gog, pyhitetyn tulen heidän silmäins edesä.

17. Näin sano HERra HERra : sinä oletse, josta minä olen muinen sanonut minun pal«
iveliaini Israelin Prophetain kautta, jotka sii-
hen aikaan ennustit, minun tahtomani anda
sinun tulla heidän päällensä. Dan. n : 30.

iB. Ia sen.pitä silloin tapahtuman, kosta
Gog tule Israelin maata wastan, sano HER-RA HERra, pitä minun wihani nouseman
minun julmudesani.

19. Ia minä puhun näitä minun kiimaude-
sani, jaminun wihani tulesa '; että silloin pi«
ta suuren wapistuxen f oleman Israelin maalla.

'l. 39:5, 6. 5 Match. 24:29.
20. Että minun kaswoini edesä pitä kalat

meresä »vapiseman, linnut taiman alla, eläi-
met kedolla, ja kaikki jotka matelemat ja liik-
kumat maan päällä, ja kaikki ihmiset jotka
maan päällä omat: jamuoret pitä kukistetta-man, ja seinät ja kaikki muurit maahan pu-
toman.

11. 21. Mutta minä kuhun miekan händä
wastan
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»vastan kaikilla minun muorillani , sano HER-
ra HERra: niin että jokaitzenmiekan pitä tu-
leman toinen toistansa mastan.

22. Ia minä duomitzen hänen rutolla ja me-
rellä; jaannan sata rändää ja raekimiä, tul-
va ja tulikime* hänm jahänen joukkonsa pääl-
le, ja sen paljon Kansan päälle, joka hänen
kansans on. * Ps.n: 6.

2?. Juuri niin pitä minun suurexi, pyhaxi
ja tutuxi tuleman monein pakanain edesä ; et-
tä heidän pitä ymmärtämän minun oleman
HERran. ""

39. Kuku.
1. puhutan lawiammalda Gogin häwityxcstä

ja perikadosta, n. L.ohdutetan Jumalan Ran»saa.
sinä ihmisen poika, ennusta Gogia mas-

tan *, ja sano : Näin sano HERra
HERra: katzo, minä tulen sinun kimpuus,
Gog, sina joka olet Mesekin jaThubalinylim-
mäinen Päämies. 'l. 38: 2, 3. Ilm. K. «>: 8.

2. Ia tahdon sinun palutta ja Kaukutella u-
tos (»), ja noudan sinun pohjan arista; ja an-
nan sinun tulla Israelin muorille.
(») Ebr. kuudella tawalla johdatta: eli toisten se,
Utyrcslä : zlllllsmaiseri sinun mainita. Ilm. K. i; : iz.

z. Ia lyön jouhen pois sinun wasemmasta
kädestäs, ja heitän sinun nuoles pois oikiasta
kädestäs.

4. Israelin muorilla pitä sinun kaatuman,
kaiken sinun joukkos kansa, jäsen mäen kan-sa joka sinun tykönäs on : Minä annan sinun
unnuille, kusta ikänäns he lendäwät, ja kedon
eläimille ruaxi. l. 33: »7.

5- Sinun pitä langeman kedolla : sillä minä
HERra HERra, olen sen sanonut.

6. Ia minä heitän tulen Magogin päälle, ja
Niidenpäälle jotkaluodossa surutoinna asumat;
ja heidän pitä ymmärtämän minun oleman
HERran.

7. Ia minä tahdon tehdä minun pyhän ni-
meni tiettämäxi minun Kansani Israelin seasa,
ia en tahdo ena anda minun pyhää nimeänihäwäistä; waan pakanain pitä ymmärtämän
Minun olelvan HERran Israelin pyhän.

8. Katzo, jo ft on parhallans tullut ja ta-

pahtunut, sano HERra HERm: ,se on stpäimä, josta minä olen puhunut.
, 9- Ia Israelin Kaupungein asumaistei, pitä

lähtemän ulos, ja tetsmän walkian, japolt-
taman sotaaset, kaikellaiset kilwet, jouhet, nuo-
let, seipät ja tanget; jotta kestäwät pala sei-tzemän ajastaikaa.

io. Niin ettei tarwim hakepuita kcdolda,elt
pidä metzästä hatattaman: sillä he polttamat
sotaaseita: japitä ryöstämän niitä, joilda he
omat möstetyt, jamateleman niitä, joildaheolit madellut, sano HERra HERm.

ii. Ia sen pitä silloin tapahtuman, että miinä annan Gogille paikan hautamisexi Israeli-si», sen laxon jostameren tygö itäänpäin
nän, niin että ne jotta siitä menemät ohitze, pitk
siemmens tutitzeman; ja heidän pitä Gogin
jouttoinenssiihen haumman, ja se pitä kutzut-
taman Gogin joukon laxoxi.

12. Mutta Israelin huonen pitä heitä huuta-
man, että maa sen kautta pitä puhdistettaman
koko seitzemän kuukautta. 5 Mos. 2,: 23.

13. Ia kaikella maakunnan Kansalla pitä
tekemistä oleman heidän hautamisesansa, ja
pitä saaman siitä kuuluisan nimen; että minä
sinä päiwänä kunnioitetuxi tulen; sano HER-RA HERm..

14. Ia heidän pitä asettaman miehiä käy-
mään jokapäiwä maata ymbärins, ja heidän
kansans tuolluitten häntäin taiwajat, hauta-
maan jäannyitä maan päällä, että se puhdis-
telMisin: seitzemän Kuukauden perästä pitä hei-dän rupeman sitä tutkistelemaan.

15. Ia ne jotta maam käymät ymbärins ia
josatusq paikasi» ihmisen luut näkemät, heidän
pitä siihen merkin paneman; siihenasti kuin
haudankailvajat ne myös Gogin joukon laxoon
huutamat.

16. Kaupungi myös pitä siellä kutzuttamanHamonaxi: Niin pitä heidän maan perkaman.
17.Nyt sinä ihmisen poika, näin sano HER-

ra HERra: sano kaikille linnuille kusta ikä-
näns he lendämät, jakaikille eläimille kedolla:
kootkat teitänne, ja tulkat tänne, tulkat ko-
koon jokapaikasta ymbärildä minun teurasuh-
rilleni', jonga minä teille teurastan, simrexiteumsuhriri Israelin muorilla; ja syökät li-

Zznz haa.
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haa, ja juokat merta. ' les. 34: 6.

Jim. st. i?: 17.
18. Teidän pitä syömän mäkemäin lihaa, ja

juoman maan Päämiesten merta; oinasten,
karitzam, kauristen, härkäin, jotta taitti li-
hawat ja hywin syötetyt olvat.

19. Ia teidäli pitä syömän lihawutta, niin
etta te mwituxi tuletta, ja juoman werta, niin
että te juowuxiin tuletta; siitä teurasuhrista,
kuin minä teille teurastan.
~ 20. Rawittat teitänne minun pöydälläni he-
moisista ja mtzastaista, wätewista ja kaikkinai-
sesta sotawäesta; sano HERm HERra.

21. Ia minä annan minun kunniani tulla
pakanain sekaan; niin että kaikki pakanat pitä
näkemän minun duomioni, jonga minä olen
tehnyt, jaminun käteni, jonga minä olen pan-
nut heidän päällensä.

22. Ia Israelin huonen pitä ymmärtämän,
että minä HERm olen heidän Jumalansa;
siitä päiwästä ja aina edemmä.

23. Niin myös kaikkein pakanain pitä ym-
märtämän Israelin huonen pahain tekoinsa
tähden wiedyxi pois; sentähden että he minua
mastan rikkonet owat; ja minä peitin kasivoni
heidän edestänsä, ja annoin heitä wihollistensa
käsiin, niin että heidän kaikkein piti miekan
kautta langeman.

, 24. Niinkuin heidän saastaisudensa ja pahat
tetons ansainnet olit, tein minä heille; ja pei-
tin minunkasivoni heidän edestänsä.

11.25. Sentähden näin sano HERra HER-
ra: nyt minä tahdon pelasta Jakobin fangit,
jaarmahtc»koko Israelin huonetta, jakiimoi-
tella minun pyhän nimeni tähden.

26. Blutta heidän pita kandaman hämäisty-
xens ja rikoxensa, jolla he owat rikkonet mi-
nua mastan: kosta he surutoinna maallans a-
fuivat, niin ettei kengän heitä peljätä.

27. Ia minä olen heidän Kansoista jällens
kotia tuonut, ja koonnut heitä wihollistens
maalda; ja olen heila pyhitetyxi tullut, monen
pakanain silmäin edest.

23. Ia niin pitä heidän ymmärtämän, että
minä HERra olen heidän Jumalansa, joka
olen andanut heitä wiedä pois pakanain se-
laan, m andanut taas heitä koota maallensa,
ja en yhtäkän heistä andanut sinne jäädä.

29. Ia en minä enä tahdo peittä minun kas-inojani heidän edestänsä ; sillä minä olen »vuo-
dattanut minun hengen» ' Israelin huonen pääl-
le, sano HERra HERra.

*l. 36: 27. Joel. 2: 28. Ap. T. 2: 17.

40. Luku.
Fangeille Babelisa lohdlltuxeri, ja U. Lest. e<

sikuwallxeri osotetan Hesekielille näysa. >. Uu-
den Lemplin rakennus , sen ulkonaisen muurin,porttein ja kammioitten kansa. n. Äärimmäi,
nen esikartano, m Reskimmäinen esikartano,
iv. pappein sisälmäinen esikartano; ja mitä nii-
sä piti toimitettaman. v. Lempiin esihuone.
i. M>:idendenä wuotena kolmattakymmendä
"6" meidän fangiudestamme, »vuoden alu-

si», kymmenendenä päiwänä ensimmäisissä Kuu-
kaudesi», se on neljästoistakymmenes wuosi sit-te kuin Kaupungi häwitettin *; j»mri sinä päi-
wänä, tuli HERran käsi minun päälleni, ja
mci minun sinne, s *

2 Klm. 25: 4.
Hes. 33: 21. -Z- Hcs. 1:3. 1.8:3.

2. Jumalan nämyisä mci hän minun Israe-lin maalle, ja asetti minun sangen korkialle
wuorelle ; jasiellä oli niinkuinrakettu Kaupungi
etelätä päin.

3. Ia kosta hän minun oli sinne wienyt, ka-
tzo, niin siellä oli yxi mies, jongakasivot »väl-
kyit niinkuin maffi, ja hänellä oli mittanuora",
ja mittariuku hänen kädesänsä; ja hän seisoiportisi». ' Zak. 2: i.

4. Ia se mies sanoi minuUe: sinä ihmisenpoika, katzo silmilläs, ja kuule tormillas, ja
pane sydämees taitti tuin minä sinulle osotan;
sillä sentähden olen minä sinun tänne tuonut o-
sottaxeni sinulle; ettäs taitti ne kuins tasa nätt,
Israelin huonelle ilmoitaisit.

5. Ia katzo, muuri oli ulkoisella puolella
ymbärins kaiken huonen; ja miehellä oli mitta-
nuku kädesä kuutta kynämä ja kämmenen le-
meyttä pitkä *: jahän mittais ratennuxen le-
meydelle jakorkeudelle, kaikki yhdellä riulla.

' l. 43: ,3.
6. Ia hän tuli portin tygö, joka oli itää

päin, ja meni ylös hänen astuimistanfa; ja
mittais portin kynnyren, kummangin yhtä riu-.
kumittaa lemeli.

7-Ia



91540. Luk. Hesekiel.
7. IaKammiot jotka olit molemmilla puo-

lilla pottia, mittais hän myös yhtä riukumit-
taa pitkäxi ja yhtä riukumittaa lewiäxi, ja
Kammioitten wälin wiittä kynnärää lewiäxi:
Ia hän mittais myös portin kynnyxe,», esihuo-
nen portin tykönä sisälmäisellä puolella, yhtä
riukumittaa.

8. Ia mittais portin esihuonen sisälmäisellä
puolella, yhtä riukumittaa.

9. Ia mittais esihuonen portin kahderata
kynärätä, ja sen kynnyxet kahta kynärätä; ja
esihuonen portin sisälmäisellä puolella.

10. Ia Kammioita oli kolme kummallakin
puolella, portin tykönä itää päin, yxi niin awa-
ra kuin toinengin. Ia molemmillapuolilla o-
lit kynnyxet, jotka olit yhden suurudet.

11. Sitte mittais hän portin owen leweyden
kymmenen kynärää, ja portin korkeuden kol-
metoistakymmendä kynärätä.

12. IaKammioin edesä oli sia molemmilla
puolilla, kynärän leweydellä: mutta Kam,
miot olit kuusi kynärätä molemmille puolille.

,3. Ia hän mittais portin, yhden Kammion
katosta toiseen, wiisikolmattatymmendä kynä-
rätä leweydelle : ja owet olit suuta suuxin.

14. Hän teki myös owen päälliset kuusikym-
mendä kynärää, ja esihuonen owen päällisen
yldäylitzen porttia.

15. Ia portin lapikäytäwästä, esihuonen ty-
gö sisälmäiseen porttiin, oli wiisikymmändä
kynärätä.

16. Ia siinä olit ahtat akkunat Kammiossa
ja päällisisä, sisälmäisellä puolella yldäylitzen
portin: juuri niin oli »nyös esihuonesi». Ia ak-
kunat olit myös sisäpuolella kaikki ymbärins,
jaowen päällises olit taunit palmupuut.

U- 17- Ia hän wei minun wielä edemmä,
äärimmäiseen kartanohon, ja katzo siellä olit
majat, japermcmdo laskettu kartanoon yli ym-
bärins; ja kolmekymmendä Kammiota per-
mannolla.

,8. Ia permando oli molemmisa porteisa,
niin pitkä tuin portitkin olit. Ia tämä oli a-
iammainen permando.

19. Ia hän mittais alimmaisesta portista le-
weyden sisälmäiseen kartanohon asti ultopuo-
lelda, sata kynärää itään ja pohjaan.

2c>. Niin hän myös Mittais pohjaportin, ää-
rimmäiseen kartanohon asti, pitudelle ja lewey-
delle.

21. Siinä oli myös jokaitzella siwulla kolmt
Kammiota: ja hänen owen päällisens ja esi-
huonensa olit yhden suurudet, niinkuin endisen-
gin portin; wiisikymmendä kynärätä pitudel-
le, ja wiisikolmattatymmendä kynäräcä lewey-
delle.

22. Ia hänen akkunansa, esihuonens ja pal-mupuunsa olit niinkuin itäisengin portin, ja sii«nä oli myös seitzemän astuinda joim myöden
mendin ylös, ja esihuone oli sen edesä.

23. Ia sisälmäisen esihuonen portti, oli poh-
jaisen ja idäisen portin kohdalla: ja hän mit-
tais sata kynärätä yhdestä portista niin toi-seen.

24. Sitte wei hän »ninunmyös eteläänpäin,
jakatzo, siellä oli myös yxi portti; ja hän mit-
tais hänen owens päälliset ja esihuonensi» niin
suurexi tuin ne muutkin.

25. Siinä olit myös akkunat ja esihuonet yli
ymbärins niinkuin muutkin akkunat; wiittä-
kymmendä kynärätä pitkät, ja wiittätolmat-
takymmendä kynärätä lewet.

26. Ia siinä oli myös seitzemän astuinda y-
löspäin, ja esihuone sen edesä; ja palmupuut
jokasiwulla sen owen päällisisä.

27. Ia hän mittais myös sisälmäisen karta-
non portin etelään päin; sata kynärätä yhdes-
tä etelänportista toiseen.m. 28. Ia hän wei minun eteläportin kaut-
ta sisälmäiseen kartanohon; ja mittais sen por-
tin etelään päin, niin suurexi kuin muutkin.

29. Ia hänen kammionsa, ja oweins päälli-
set, ja esihuonens juuri sillä suurudella: ja hä-
nen akkunans ja esihuonens jotamhwolda,wii-
sikymmendä kynärätä pitudelle, ja wiisikolmat-
tatymmendä kynärätä leweydelle.

30. Ia siinä olit esihuonet ymbärillä, wiit-tätolmattatymmendä kynärätä pitkät, jawiit-tä kynärätä lewet.
31. Ia hänen esihuonens olit äärimmäisen

kartanon edesä, ja palmupuut hänen owenspäällisisä: ja siinä oli kahdexan astuinda joita
myöden mendin ylös.

32. Sitte wei hän myös minun sisälmäiseen
ZlNi 2 port-



916 Propheta 40. 4i. Luk.
porttiin itää päin, ja mittais sen portin niinsuurexi kuin muuttjn.

33. Hänen Kammionsa, oweins päälliset ja
esihuonensa, ja heidän akkunansa ja esihuonens
endisten suurudexi ymbärins, wiittäkymmendä
kynärätä pitkäxi, ja wiittäkolmattakymmen,
dä kynärätä lewexi.

34. Ia hänellä oli myös esihuone alimmai-
kartanon kohdalla, ,a palmupuita owen

päällisisä molemmilla siivuilla, jakahdexan as-
tuinda ylöspäin.

> 35. Sitte wei hän minun pohjan puoliseen
porttiin: sen hän mittais niin suurexi kuin ne
muutkin.
. 36. Hänen Kammions, oweins
esihuoneiltensa ja heidän akkunains kansa siinä
ymbärins, wiittä kymmendä kynärätä pitkäxi,
ja wiittäkolmattakymmendä kynärätä lewexi.

3?. Hänellä oli myös esihuone äärimmäisen
kartanon kohdalla, japalmupuut owen päälli-
sisä molemmilla puolilla, ja kahdexan astuindaylöspäin.

38. Ia silliä oli kammio, ja sen olvi oli
porttein pihtipielissä; kusa polttouhri pestin.

3 Mos. 1: 4, 7.
39. Mutta esihuonesi» portin edesä oli jokai-

tzella siwulla kaxi pöitää; joillapolttouhri, ri-
kosuhri ja wikauhri piti teumstettaman.

Rom. 12: 1.

. 40. Ia ulkoisella puolella, kusta pohjaport-
tia päin mennän oli myös kaxi pöytää:
ja toisella puolella portin esihuonen tykönä, oli
myös kaxi pöytää.

41. Niin oli jokaitzella siwulla porttein edesä
neljä pöytää: se on kahdexan pöytää yhteen,
joilla teumstettin.

42. Ia ne neljä pöyttää olit tehdyt polttouh-
ria warten wuojonkiwistä, puolda toista kynä-
rätä pitkäxi ja puolda toista kynärätä lewexi,
ja kynärätä tortexi; joilla myös polttouhri ja
muut uhrit teumstettin.

43. Ia tolloin tiwet olit tämmendä korkiat
jokamhwolda; ja niille pöydille piti pandaman
uhri liha.

IV. 44. Ia ulkoisella puolella sisällistä port-
tia olit kammiot weisailla " sisälmäisesä karta-
nosi», yxi siwulla pohjan porttia päin, jotaka-

hoi etelään: toinen portin siwulla iläcmpäm,se katzoi pohjaan. ' Kol 3: ,«.

45. Ia hän sanoi minulle: se kammio, joka
on etelää päin, on Pappein, joiden pim huo-nesa palweleman :

46. Mutta se Kammio pohjaa päin, on nii-
den Pappein, jotta Marilla palwelewat: ns
owat Zadokin lapset, joiden pitä Lewin lapsis-
ta astuman HERran eteen, händä palwele-
maan. i Kim 1: 3y.

47. Ia hän mittais esihuonen sata kynärätä
pitkäxi, m sam kynärätä lewexi, nelikulmai-
sexi ; ja almri oli juuriTemplin edesä.

V. 48. Ia hän wei minun Templin esihuo-neseen jamittais esihuonen owen päällisen, wiit-
tä kynärätä kummallekkin puolelle, ja poriin
leweyden tolmcs tynämcä molemmin puolin.

49. Mutta esihuone oli tahtatymmendä ky-närätä pitkä, jayhtätoistakymmendä kynärä-
tä lewe, ja astuimet joista mendin ylös; ja
patzat olit owen päällisten tykönä, yxi tum-
mallakin puolella.

41. Luku.
1. Rirjoitetansse,» Lempiin rakennlls, porttein

kansa, ja se kaikkein pyhin. n. Huone ja sen
rakennus, m. puualtari jaLempiin owet,

I. t>a hän wei minunTempljin, ja mittais pu-
uhat seiniä myöden, ja ne olit joka tah-

wolla kuusi kynärätä lewet, niin lewiäldä kuin
huone oli. i Kun. 6: 2.

2. Ia owi olikymmenen kynärätä leme, mut-
ta kukin seinä molemmin puolin ows wiisi t>närätä lewe: jahän mittais sian Templisä, se
yli nchää kymmendä kynärätä pitudelle; ja
kahtakymmendä kynärätä leweydelle.

3. Ia hän meni sisälmäifelle puolelle, jamit-
tais owenpatzat kahta kynärätä ; ja owi oli kuu-
sikynärätä, jaowen leweps seitzemänkynärätä.

4. Ia hän mittais sen pituden kahtakymmen-
dä kynärätä, ja lemeyden kahtakymmendä ky-
närätä Templis. Ia sanoi minulle: tama onse kaikkein Pyhin..

11. 5. Ia hän mittais huonen seinän kuuttakynärätä: siellä olit siwukammiot, neljää ky-
närätä lewet, jokapaikasa ymbäri huonetta.

6. Ia siwullaKammiot kaikilla puolilla kol-,
me



me neljättäkymmendä toinen toisesans kiinni.
Ja siinä ollt patzat huonen semää myöden kaik-
ki ymbärins, jotka mim kiinnitit: ja kuitengan
olet huonen seinäsä kiinni.

7. Ja ylhälla näiden päällä olit wielä usiam-
mat käytäwät ymbärinsj ja ne ylimmäiset käy-
täwät ymbärins huonen olit lewämmet, niin
että alimmaisesta mendin keskimmäiseen, jakes-
kimmäisestä ylimmäiseen.

8. Ia minä näin huonen korkeuden joka tah-
wolda, jaKammioin perustuxet oleman täyttä
mittaa, kuutta kynärätä.

9. Ia seinän leweys, joka oli Kammioin
ulkoisella puolella, oli wiisi kynärätä: ne muut
olit huonen käytäwät sisämäisellä puolella, '

io. Ia Kammioitten wälillä ymbärins huo-
nen , oli leweys kahtakymmenda kynärätä.

11. Ia siellä oli kaxi owe, eripaikan kohdal-
la, yxi pohjaista päin, ja toinen etelätä, ja
eripaitta wiisi kynärätä jokamhwolda.

12. Ia rakennus ländeen päin oli seitzemän-
kymmendä kynärätä lewiä, jaseinä wiittä ky-
närätä lewiä , jayhdexänkymmendä kynärätä
pitkä.

13. Ia hän mittais huonen pituden sata ky-
närätä; nimittäin, eripaikan, mtennuxen jäsen
seinäin pituus oli kaikkians sata kynärätä.

14. Ia huonen leweys edestä, sen eripaikan
kansi» itään päin, oli myös sata kynärätä.

15. Ia hän mittais rakennuren pituden, eri-
paikan edestä, yhdestä päästä niin toiseen, jo-
ka haaralda sam kynärätä, sisällisen Templin
jaesihuonen kartanon kansa.

16. Siinä olit kynnyxet ia ne ahtat akkunat,
jakäytäwät ymbärins, nimen lkolmen (»><de-
sä, kungin akkunan kohdalla, jotka olit kml-
nistetut puu-teolla yliymbärins: aina maasta
aktunoihin asti, itze akkunat myös olit kaunis-
tetut. («) nim. eripaikan, Templin ja esipihan v. ,^

,7. Sitte owet pääldä, niin aina kaikkein
Pyhimbään, ultonaiselda ja sssälmaiseldä puo-
lelda yliymbärins, aina mitalla.

18. Ia se oli tehty Kerubimeillä ja palmu-
puilla, niin että yxi palmupuu oli kungin Ke-
rubimin wälillä, jaKerubimillä oli kahdet kas-
»ot.

19. Dhdellä puolella niinkuin ihmisen kasivot

palmupuun kohdalla, jatoisella puolella niin-
kuin nuoren Jalopeuran kasivot palmupuun
kohdalla: se oli niin tehty kaiken huonen ym-
bärins.

20. Maasta ylimmäiseen owm päälliseen asti,
olitKerubimit ja palmupuut tehdyt; niin myös
Templin seiniin.

21. Ia Templin owipielet olit nelikulmaiset,
ja kaikki pyhäsä taitawasti toinen toiseensa lo-
mitetut.m. 22. Ia puualtari kolmee kynärätä kor-
kin, ja kahta kynärätä pitkä, ja sen kulmat,
leweys ja seinät olit puusta. Ia hän sanoi mi-
nulle: tämä on pöytä, ioka pitä HERran ede-
sä oleman.

23. Ia oli myös kaxi ome sekä Templiin että
kaikkein Pyhimbään.

24. Ia taas olitkarikertaiset owet: ja niisä
kahdet awatmwat wähät owet, kari wähääowe yhdesä, jakaxi toisesa.

25. Ja Templin owiin olit tehdyt Kerubimit
japalmupuut', niinkuin seinisätin ; ja siinä oli
paxu puu csihuonen edesä ulkoisella puolella.

' l. 40: 26.
26. Ia olit ahtat akkunat", japatio palmu-

puita kaikki ymbärins esihuonen; niin myös
huonen kammiot > ja malat. 'l. 40: ,6.

42. Luku.
Edespäin osotetan l. Äärimmäisen kartanon

Lcmplin wieresä,j<t sen kammioitten v.
Mihin ne kamnliot tarwittin. m. Äärimmäisen
muurln awarils.

I. hän wei minun ulos äärimmäiseen karta-
noon tielle pchjaista päin, ja wei mimin

siihen kammioon, joka oli eripaikan kohdalla,
joka olirakennuxen tykönä pohjaista päin.

2. Ia se paikka oli sata kynärätä pitkä siitä
portista pohjaiseen päin, ja »viittäkymmendä
kynärätä lewiä.

3. Niiden kahdenkymmenen kyynärän koh-
dalla sisällnäifesä kananosa, ja permannon
kohdalla siinä äärimmäisissä kartanosa, oli ray-
täwä käytäwätä mastan, ainakolmesa kerrasa.

4. Ia kammioitten edesä oli käytämä kym-
mendä kynärää lewiä sisäldä, ja lie yhtä kynä-
rätä; ja nilden owet olit pohjaista päin.

Zlnz 3 5. Ia

91741. 42. Luk. Hesekiel.
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5. Ia ylimmäiset kammiot oli ahtammat

muita: sillä käytäwiin oli niistä otettu enämbi
kuin huonen alimmaisista jakeskimmäisistä.

6. Se oli kolmen huonen korkeus, ja ei ol-
lut niisä patzaita niinkuin kartanoin patzat; sen-
tähden ne olit ahtammat kuin alimmaisel ja
keskimmäiset maasta.

7. Ia ulkonainen muuri, joka oli kammioin
tykönä, pam ulkoista karranota kammioitten
edesä, oli wiittäkymmendä kynärätä pitkä.

8. Sillä kammiot, jotka olic ulkoisella kar-
tanolla, olit wiittäkymmendä kynärätä pitkät:
mutta katzo, Templin edusta oli sataa kynärä-
tä pitkä.

9. Ia alhalla Kammioitten edesa oli läpi-
käytämä itää päin, josta äärimmäisestä karta-
nosta mcnnän ulos.

10. Ia esikartanon muurin amarudesa idän
puolella , eripaikan jarakennuxen kohdalla, oli
myös kammioita.

11. Ia sunä oli myös eripaikka niiden edesä,
niinkuin niidenginKammioitten pohjaistapäin,
ja kaikilla oli yxi pituus ia lemeys : ja kaikki
heidän uloskäymisensä heidän muutons ja o-
weinsa jäiken.

12. Ia niiden Kammioin owein muodon jäl-
ken joika etelää pam olit, oli omi tien suusa,
joka oli sen jalon muurin edesä, josta itää päin
kohdastans mennan.

11. 13. Ia hän sanoi minulle : ne Kammiot
pohjaista päin, ja neKammiot etelää päin eri-
paikan kohdalla, omat kaikkein pyhimmän sian
Kammiot, kusa Papit pitä syömän, kosta he
kaikkein pyhindä uhria HERralle uhramat,
ruokauhria, syndiuhria, ja wikauhria: sillä se
on pyhä sia.

14. Ia kosta Papit siihen sisälle
niin ei heidän pidä jällens tuleman Pyhästä u-
los äärimmäiseen kartanohon, muttaei pitä en-
nen riisuman waattensa, joisa he owat pal-
wcllet; sillä ne owat pyhät. Ia heidän pitä
ottaman toiset waattet ylönsä, ja sitce mene-
män Kansan sekaan.

m. 15. Ia kosta hän kaiken huonen oli sisäl,
da mitannut, wei hän minun ulos siihen port-
tiin itääpäin, ja mittais siitä kaiken ymbärins.
"

16. Itää päin mittais hän mittariulla, »vii-
sisataa riukumittaa jokatahwolda.

17. Pohjaista päin mittais hän myös wiisisama riukumittaa, sillä mittariulla ymbärms.
,8. Niin myös lounaseen päin mittais hänwiisi sam riukumittaa, sillä mitmriulla.
19. Jakosta hän mli ländeen päin, mittaishän myös mus» sataa riukumittaa, sillä mitta-

riulla.
20. Näin oli muuri, jongahän mittais, jo-

ka neljäldä mhmolda mutta sama riukumittaa
pimdella, ja mutta sama lemeydellä, taittiymbärins; että pyhä piti oleman eroitettu ppj
hättömästä.

43. Luku.
1. HVRra näyttä taas kunniansa prophetalle,

ja lupa Ransansa tykönä asua »iankaikkisesti.
«. Räsie prophetan osotta Ransalle sen uuden
Lemplin muodon, ja siinä harjoitettawan Ju,
malan palweluren tawan. in Rirjoitetan polt-
touhrin altarin mitta, wihkimys ja käytös.
I. säähän johdattiminun porttiin; siihen port-

tim joka on itään päin. l. 4»: 6.
2. Ia katzo, Israelin Jumalan kunnia tuli

itä tietä, ja pauhais, niinkuin suuri wesi pau-
ha; ja maa kirkastui hänen kunniastansa.

3. Ia tämä näky jonga minä näin, oli sen-
kaldainen kuin sekin näky jonga minä näin tosi
ta minä tulin Kaupungia häwittämään (»):
ja nämät näyt olit juuri niinkuin sekin näky,
jonga minä näin Kebarin wirmn tykönä': ja
minä langeisi»» maahan kastvoilleni. *l. 1: 4.'

(») s. 0. häwitystä ilmoittamaan l ,0: *

4. Ia HERran kunnia tuli Templiin itäi-sen portin kautta.
s. Ia hengi otti minun, ja sisällisesti esitä»

Mnohon: ja katzo, huone oli täynäns HER-mn kunniam.
6. Ia minä kuulin puhen minun tygöni huo-

nesta : ja yxi mies seisoi minun tykönäni.
7. Joka sanoi minulle: sinä ihmisen poika,

tämä on minun istuimeni paikka, ja minun
pöytäjalkaini sia, josa minä tahdon asua Is-
raelin lasten seasa ijantaitaisesti: jaei Israelin
huone pidä enä saastuttaman minun pyhää ni-
meeni, ei he itze eitä heidänKuningans, heidän
huorudellansa, eli KuningastenS raatoin kaut-
ta heidän kukkuloillansa.

8. Jotta
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8. Jotta asetit kynnyxens minun kynnyxeni

wiereen, ja omens minun oweni siwuun, ia
seinä oli minun ja heidän waihellansa: ja he
ftastutit minun pyhän nimeni kauhistuxillama
joitahe teit, jongatähden minä heitä wihasani
hukutin.

9. Mutta nyt he,dän pim huorudensa kau-
was hy!jämän,jaKuningastelis haudat »ninun
Utöäni; niin minä asun heldän tykonäns i»an-
eaittssesti.

11.10. Sinä ihmisen poika, osota Israelin
huonelle Templi, että he häpeistt pahoja töi-
Mnsä, jaanna heidän mitata talkki muoto,
i 11. Ia kosta he kaikkia toitänS häpewät, niin

osota heille huonen rakennuren muoto, läpikäy-
täwä, kuwat, kaikki menot, kästyt, järjestyxet
ja oikeudet; ja kirjoita heidän eteensä että he
kackti sen muodot, jakaikki sen säädyt pidäisit
ja tekisit.

12. Tämä on huonen Laki: wuortm kukku-
loilla pitä kaikki sen rajat »okamhwolda pyhim-
mät oleman; mmä on huonen Laki.

in. 13. Mutta tämä on Altarin mitta, sen
kynärän jälken»oka on kämmenen leweyttä pi-
dembi yhteistä kynärätä *: sen jalka oli kynä-
rätä tortia ja kynärätä lewiä, ja sen äärestä
reunaan, ymbärins yhtä- waaxaa: ja tämä on
Altarin korkeus. ' l. 4»: 5.

< 14. Ia jalastamaan pääldä eroituxeen, oli
Vaxi kynärää korkeutta, ja kynärä leweyttä ;

mutta mähemmästäeroituxesta enämbään, nel-
jä kynärätä korkeutta, ja kynärä leweyttä.

1;. Mmm Harel neljää kynärää korkia, ja
neljä sanveylhällä Arielistä.

16. Ia Ariel oli kahmtoistakymtnendä kynä-
rätä pitkä, jakahmtoistakymmendä kynärätä
Kmiä, nelikulmainen joka neljäldä Mholdansa.

17. Ia almrin päällinen oli neljäätoistatym-
mendä kynärää pitkä, ja neljäätoistakymmen-
dä kynärää lewiä, nelikulmainen jokaneljäl-
dä taholda: jareuna käwi ymbärins, puolda
kynärää lewiä, ja sen jalka kynärää korkia,
ja sen astuimet olit itään päin.

18.Ia hän sanoi minulle: sinä ihmAn poika,
näin sano HERm HERra: nämät pitä ole-
man Altarin säädyt, kosta se tehdän, uhrat-
tu siinä polttouhria, japriistoit«tta
päälle.

19. Ia Papeille, LewiMille Zadokin sugusta,
jotka minun edelläni käymät, palmellenminua,sano HERm HERm: pitä sinun andaman
nuoren harjan syndiuhrixi.

20. Ia sen merestä pitä sinun ottaman ja
priistottaman sillä sen neljä sarme ja neljä kul-
maa reunan ymbärins; sillä pitä sinun sen so-
wittaman japyhittämän. 2 Mos. 29: 16, 36.

21. Ia pitä ottaman syndiuhri harjan, ja
polttaman sen huonen eripaikasi», ulkona Py-
hästä. 3 Mof. 16: 27

22. Ia toisna päiwänä pitä sinun uhmman
wirhittömän kaurin syndiuhrixi: ja heidän pitä
puhdistaman Altarin kuin harjallakin puhdis-
tettin.

23. Kosta se on tapahtunut, niin sinun pita
uhmman nuoren wirhittömän kalpein, jawir-
hittömän oman laumasta.

24. Ia uhm ne molemmat HERmn edesä;
ja heitmtan Papit siihen suolaa, ja uhrattan
ne HERralle polttouhrixi.

25. Näin sinun pitä seitzemän päiwää uhm-
man, kaurin jokapäiwä syndiuhrixi, kalpein
ja oman laumasta, jolta molemmat wirhittö-
mät oleman pitä.

26. Ia näin heidän pitä Altarin sowittaman
seitzemän päiwää, japuhdistaman sen; ja täyt-
tämän kätensä. 2 Mos 29: y.

27. Ia niiden seitzemän päiwän perästä *,
pitä Papit kahdexandena päiwänä, ja sit" ai-
na uhmman Marille teidän polttouhrinne ja
kiitosuhrinne: niin minä tahdon teille olla ar-
mollinen, sano HERm HERra. 'z Mos. «.-33.

44. Kuku.
1. Osotetan Itäportin kaytss. n. ttnhdellan

Niitä jotka muukalaisia otit pyhään. »>i. Epä-
jumaliset 6.ewitat aletan lv. Jumaliset wah.
wistetan Pappeuteen, ja määratän heille waat
tet, naiminen, menetys ja rawindo.
I. hän wei minun jällens äärimmäi-sen portin tietä itää päin; mutta se oli
kiinni.

2' Ia HERra sanoi minuUe: tämä portti
pitä oleman kiinni, ja ei pidä awattaman, eikä
yxikän pidä siitä käymän: sillä HERra Israe-

lin
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Kn Jumala on siitä käynyt: ja pitä wielä sitte
hieman kiinni.

3. Päämiehen se oleman pitä, Päämiehen
puä siinä istuman ja syömän leipää HERranedesä: esihuonesta pitä hänen menemän sisälle,
ja siitä jällens tuleman ulos.

11. 4. Siitä mci hän minun pohjaisen portin
tietä csihuouen kohdalle: ja minä näin, ja ka-
tzo, HERran huone oli täynäns HERran
kunniata: Ia minä langeisin kcssmoilleni.

5. Ia HERra sanoi minulle: sinä ihmisen
poika, pane sydämees, ja katzo silmilläs, ja
kuule kormillas kaikkia mitä minä sinulle sanon
kaikista HERran huonen säädyistä ja asetuxis-
ta, ja ota waan kuinga (ihmisen) itzens Py-
hässä käyttämän pitä. l. «o- 4.

6. Ia sano sille komäkormaiselle Israelin
huonelle: Näin sano HERra HERra: te Is-
raelin huone, oletta tähänasti kaikilla teidän
kauWuxillanne kyllä tehnet:

7. Että te annatte tulla muukalaisia, joilla
on ymvärinsleikkamatoin sydän, ja ymbärins-
leikkamatoin liha, minun Pyhääni, joka te
minun huoneni saastutctts, uhratesanne minun
leipääni, lihamutta ja merta, ja näin rikotte
kaikki minun liittoni, kaikilla teidän kauhistu»
Manne.

8. Ia et te pidä minunPyhäni tapoja, mut-
ta oletta tehnet itzellenne ilden taman minun
Pyhässäni.

9. Sentähden sano HERra HERra näin:
<i yhdengän wiercm, jolla on ymbärinsleikka-
matoin sydän, ja ymbärinsleikkamatoin liha,
pidä tuleman minun Pyhääni, kaikista muu-
kalaisista, jotka Israelin lasten seas omat.

m. ic>. Ia ei Myös ne Lewitat, jotka minus-
ta luopunet, ja Israelin kansa epäjumalcuns
jälken erhetyxeen mennet omat; sentähden pitä
heidän kandaman omat sondinsa.

11. Mutta heidän pitä wartiotzeman minun
Hyhäniowe, ja oleman huonen palweliat: ja
teurastaman polttouhriapa muita uhrejaKan-san edestä, ja seisoman heidän edesäns, pal-
wellen heitä.

12. Että he owat palwellet heitä heidän epä-
jumalcuns edesä, ja owat andanet Israelin
huonelle pahennuxen; sentähden olen minä 0-

jendanut käteni heidän päällensä, sano HER-
ra HERm, että heidän pitä kandaman heidänsyndinsa.

13. Ia ei pidä uhmman minun edesäni, eitä
oleman, minun Pappini *, ei myös mmunPyhääni tuleman, siihen taittein pyhimbään:
mutta pitä kandaman häpynsä ,a kauhistuxen-si», joim he tehnet owat. ' Hos. 4:6.

14. Sentähden olen minä tehnyt heitä huo<nen owen wartioixi, kaikesa sen palweluxesa,
ja kaikisa tuin siinä tehdän.

IV. 15. Mutta Papit ja Lewitat Zadotin po-'
jat, jotka minun Pyhäni säädyt pitänet owat
kosta Israelin lapset luowuit minusta, ne pitä
minun edelläni käymän, palmellen minua, ja
minun edesäni seisoman, ja uhmman minulle
lihawutta ja werta, sano HERm HERm.

16. Ia heidän pitä menemän minun Pyhää-
ni, ja tuleman minun pöytäni eteen, palwel-
len minua, ja pitäin minun säätyni.

17. Ia kosta he tahtomat mennä portista si»salliseen kartanohon, niin heidän pitä pukeman
ylönsä liinamaattet *, ja ei Milloista tehtyjä,
niinkauwan kuin he sisällises kartanosa palme-
lewat. ' 2Mos. ,z: 4«.

18. Ia liinahiipat pitä oleman heidän pää-
säns, ja liinaiset waattet heidän kupehillansi»;
ja ei pidä sitoman itziansä hikiliinoilla.

19. Ia kosta he menemät ulkoiseen ja äärim,
maiseen kartanohon Kansan tygö, niin heidänpitä paneman ne mattet pois joisa he palwe-.
luxen tehnet owat, ja kätkemän ne Pyhiin kam-,
mioihiin: ja heidän pitä ottaman toiset waat-
tet ylönsä', ettei he Kansaa pyhitäisi omisa
lvaatteisansa. ' 142: 14.

20. Ei heidän pidä ajeleman päätänsä", ei-
kä pitkiä hiuxia tasivattaman; mutta pitä an«
daman hiuxensi» tasaisesti leikata ymbärins.

'

3 Mos. 2i: 4.
21. Ei nmös yxikän Pappi pidä tviinaa juo-

man ', kosta hanen sisälmäiseen kartanoon si-
sälle menemän pitä. '

, Mos. ,«>: ?.

22. Ei myös yhtän leste eli hyljättyä pidä
ottaman awioxensa; mutta neitzen Israelin su-
gusta, eli ottakan Papin lesten.

3 Mos. 21: 13.
23. Ia opetmkan minun Kansaani tietä-

maan
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Maan eroituren pyhän japyhättömän wälillä,
että he puhmn ja saastaisen wälillä- eroituren
tiedäisit. i. i»»-, ii. iHcs. 2,, A/

24. Ia kosta riita tule heidän eteensä; niin
heidän pitä seisoman ja duomiheman " ja pu-
human minun lakini ja säätyni jälken, ja pi-
tämän minun kästynl, ja kaikki minun pyhä
päimäni ja Sabbathini pyhittämän.
' 5 Mos. i?: 8. » Ail>K.i?: in. MM. »: ?.

25. Ia oi pidä menemän yhdengän kuollen
ihmisen tygö itziänsä : mutta
ainoastans Isäns jaäitinsä, poikans ja tyttä-
rensä, wchens ja sisarensa, jollan miestä ole
ollut niiden tähden joku saa itzens saastutta.

-, Mos. 21: 1.

26. Mutta että he puhdistamat itzenS jällens
seitzemän päiwää.

27. Jakosta hän jällens mene Pyhään, si-
sälmäiseen kartanoon, palmelemaan Pyhäsä,
niin pitä hänen uhraman syndiuyrinsa, sano
HERra HERra. -

28. Ia se on heille perinnön.-minä tahdon
olla heidän perindönsä; sentähden ei teidän pi-
dä heille perimistä andaman Israelisa; sillä mi-
nä olen heidän perindönsä. 4 Mos. ,8: «.

5 Mos. 10: 9. l. 18: «. Jos. »;: 14.

29. Heidän pitä saaman elatuxensa mokauy-
rista, syndiuhrista ja»vikauhrista; jakaikki ki-
rotut Israelisa pitä heldän oleman. '

30. Ia kaikki ensimmäinen hedelmä, ja esi-
koiset kaikista teidän ylönnysuhreistcmne pitä
Pappein oleman*. Teidän pitä myös anda-
man Papeille esikoiset teidän taikinastanne, että
siunaus olis sinun huonesas. *

4 Mos. ,8: «i
5 Mos. 18: 4. Neh. 10: 37.

31. Mutta jokakuollut on. eli metzänMol-
da haastattu, linnusta eli sitä ei pi-
dä Pappein syömän. 2 Mos. 22: ,1.

z Mos. »: 8. Hes. 4: ,4.

45. tukn.
l Mäaratsn mitä sen uuden maan jakamisesa,

pyhyden, pappein,L.ewitain, Raupungin, ia
päämiehen osaxi piti eroitettaman li. Aesietän
päämiestä oikeutta harjoittaman, m. Uhrami»sen muoto, erinomattain Juhlina.
i. Oossa te maata jaattearmalla*, niin tei-

dän pitä eroittcungtt osan Maasta> HERrallepyhäxi, wiisikolmattatymmendä tuhatta riu-
kMittaa MlMe/-M,kymmenen tuhatta le-
weydelle : se paikka on pyhä kaikisa mjoisans
ymbärins. 'Jos. 14:1,2.

Hef.47. 13, 14,21.
2. Ia tästä pitä olematS Pyhään »viisi sataa

riukumittaa, nelikulmainen ymbärins*, ja esi-
kaupungin wiisikymmendä kynärätä.

3. Ia sillä paikalla joka on miittakolmatta-
kymmendä tuhatta riutua pitkä, ja kymmen-
dä tuhatta lewiä, pitä Pyhän oleman, jakaik-
kein Pyhimmän.

4. Se pitä-maasta pyhä oleman, ja pitä
Pappein .oleman/ jotka Pyhäsä palwelewat;
Ia HERran eteen tulewat palwelemaan hän-dä, että heillä pitä oleman sia huoneille, se pitä
myös pyhä oleman.

5. Mutta Lewitat, jotka huonesa palwele-
wat,pitä myös saaman miisitolmattakymmen-
dä tuhatta rmkna pitudelle, ja kymmenen tu-
hatta leweydelle heidän osaxensa, kahdelle kym-
menelle kammiolle.

6. Ia Kaupungin omaisudexi pitä teidän
yhden paikan jättämän, miisituhatmriutua le-
we»ldeUe, ja.miisikolmattakymmendä tuhattariukua pitudelle, sen maan simusta, joka Py-
hän ylvtmysuhria marten eroitettu on: se pitä
kaikelle Israelin huonelle oleman.

7. Päämiehelle pitä teidän myös andaman
yhdden paikan, molemmille puolille Pyhän y-
lönnpsuhrin osaajaKaupungin »massutta, juu-
ri Pyhän, ylgnuys uhrin osan jaKaupungit, o-
maisuden eteen, ländisestä kulmasta niin län-
deen ja itäisestä kulmasta itään päin: sen pi-
tuus pitä mastaman yhtä niistä muista osista,
länsirajasta niin itä rajaan asti.

8. Se pita oleman hänen oma osans Israe-lisi» ; ettei minun Päämieheni pidä otta-
man minun Kanfchdani, joka heidän on, mut-
ta pim pndMiWfWman Israelin huonelle hei-dän sukukunnisans.
.il. 3. SlMnäln sano HERa HERra: ci-ka Israelin Päämiehet? !a,

katkat kaiWa wUpydestä jamäkimallasta, ja
tMK/oilleMj.jauManhPKMs; ja älkät enä

rasit-Aa aa a a
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rasittako minun Kansaani, ssano HERRAHERm.

10. Teidän pitä pitämän oikian pundarin,
ja oikian waan, ja oikian mimn.

3 Mos. 1?: 35» 36.
11. Epha ja Bach pitä kaikki yhtä oleman,

niin etla Vath pitä kymmenennen osan Home-
rista, ja Epha kymmenennen osan Homerista:sillä Homerillapitä ne molemmat mitattaman.

12. Mutta Siklin pitä pitämän kaxikymmen-
dä Gerah *: ja kaxikymmendä Sikliä, miisi-
toimattakymmendä Sikliä ja lviisitolstakym-
»nendä Sikliä, tekeivät Minan.
'

2 Mos. 30:13. 3 Mos. 27: 25. 4 Mos. 3: 47.
iii, 13. Tämä on ylönnys uhri, jonga teidän

andaman pitä; kuudes osa Ephasta jaHome-
rista nisuja, jakuudes osa Ephasta ja Home-
rista ohria.

14. Mutta öljystä, jokaBachilla mitatan,
pitä teidän andaman kymmenennen osan Ba-
chia Korista, eli kymmenennes Homerista;
sillä kymmenen Bathia tekewät Homerin.

15. Ia yxi uhinen karitza kahdesta sadasta
lambasta, Israelin lammas laituimelda, ruo-
kauhrixi, polttouhrixi, kiitosuhrixi; fowinnoxi
heidän edestäns, sano HERra HERm.

16. Kaikki maan Kansa pitä tuoman ylön,
nysuhrin Israelin Päämiehelle.

17. Ia Päämiehen pitä uhmman polttouh-
rinsa, ruokauhrins ja juomauhrinsa, juhlapäi-
mänä, udella Kuulla jaSabbathina, ja kaik-
kina Israelin huonen suurina juhlapäiwinä;

hänen pitä myös tekemän syndiuhrin jaruoka-
uhrin, polttouhrin ja kiitosuhrin, sowinnoxi
Israelin huonen edestä.

18. Näin sano HERm HERm: ensimmäis-
nä päiwänä ensimmäisestä Kuusta, pitä sinun
ottaman wirhittömän kalpein, japuhdistaman
Pyhän.

19. Ia Pappi ottakan syndiuhrin »verestäpä
priistottakan sillä huonen pihtipielet, ja nel-
jäAltarin kulmaa, niin myös sisälmäisen karta-
non portin pihtipielet.

20. Ia näin sinun pita tekemän seitzemände-
nä päiwänä Kuusta, jos joku tietämätä erhet-
tnnyt on; että te huonen pyhitäisitte.

"

2i. Neljändenä toistakymmenendenä päimä-

nä, ensimmäisestä Kuusta, pitä teidän Pääsiäis-tä pitämän, japitämän pyhää seitzemän päi»
wää, ja syömän happamatoinda leipää.

»Mos. ,2:iz.
22. Sinä päimänä pitä Päämiehen uhra-

man itze edestänsä, ja kaiken maan Kansanedestä , kalpein syndiuhrixi. l. 46: 2.

23. Mutta niinä seitzemänäpäimänä juhlina;
pitä hänen jokapäiwä tekemän HERralle polt-
touhria, seitzemän kalpeja ja seitzemän oinasta,
jotka wirhittömätowat; jakaurin jokapäiwä
syndiuhrixi.

24. Muttaruokauhrin pitä hänen uhraman
Ephan kalpeille, ja Ephan omalle, ja Hinniuöljyä Ephalle.

2;. Wiidendenätoistakymmenendenä päimä-
nä seitzemännestä kuukaudesta, vita hänen py?
hana pitämän seitzemän päimää järjestäns ',
niinkuin ne muutkin seitzemän päimää ; ja sillä
tawalla pitämän syndiuhrin kansa , polttouh-
rin, ruokauhrin, ja myös öljyn kansa.

"4Mos. 23:12.

46. tnku.
Osotetan i. Ruinga päämiehen ja Kansan

piti Jumalan palwclusta tekemän n. Niillä
ehdolla päämiehes sai jotakinperinnöstänsä lah-joitta, m. paikka, josa papit uhria teurasta,
man ja»valmistaman piti.

Lisäin sano HERm HERm: sisälmäisen"l kartanon portti, joka itään päin on,
pitä niinä kuutena arkio päiwänä oleman kiilv
ni, mutta Sabbathina jaudella Kuulla amat-
taman.

2. Ia päämiehen pitä menemän ulkoiselle
puolelle huonen porttia, ja seisahtaman ponin
kynnyxelle: IaPapit pitä uhmman hänen polt-
touhrins jakiitosuhrinsa*, mmm hänen pitä
rukoileman portin kynnyxellä, ja sitte jällens
menemän ulos mutta portin pitä ehtoseen asti
awoi oleman. *l. 45.-".

3. MaanKansi» pitä myösrukoileman HER-mn edesä, sen portin owesa, Sabbathina ja
udella Kuulla.

4. Mutta polttouhrixi, jonga PäämiehenHERralle uhmman pitä Sabbathina, pitä
oleman kuusi wirhitöindä karitzam, ,a wirhit-
tömän oman. 55 Ia
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s. Ia Ephan sämbyläjauhoja oman kansa

ruokauhrin, jakaritzain kansa ruokauhrin, mi-
tä kukin moi; ja Hinnin öljyä Ephcsseen.

6. Mutta udella Kuulla pitä uhrattaman
nuori wirhitöin härkä, ja kuusi karitzata, ja
»virhitöin oinas. 4 Mof. 28: «.

7. Ia Epha harjan kansa, ja Epha oman
kansa ruokauhrin; mutta karihan kansa niin
paljo kuin hän käteensä saa, ja Hinni öljyä
Ephasecn.

8. Ia kosta Päämies sinne mene, niin hä-
nen pitä menemän portin esihuonen kautta, ja
siitä tuleman ulos jällens.

9. Mutta maan Kansa, jotka HERran e-
teen tulemat suurina juhlapäiwinä, ja käymät
pohjaisen portin kautta rukoilemaan, ne pitä
jällens tuleman ulos eteläportista: ja jotka ete-
lä portista tulemat, ne pitä käymän ulospoh-
jaisesta portista. Ia ei pidä tuleman ulos jäl-
lens siitä portista , josta he omat mennet sisäl-
le, mutta kohdastans toiselda puolelda ulos
menemän.

10. Päämiehen pitä ulos ja sisälle heidän
kansans käymän.

11. Ia pyhä päimänä ja juhla päiminä pitä
uhrattaman ruokauhrin kalpein kansa Epha,
ja-oinan kansa Epha, ja karihan kansa niin
paljon kuin hän saa käteensä, ja Hinni öljyä
Ephan kansa. l. 45: 24.

12. Mutta kosta Päämies tahto tehdä wa-
paehdoisen polttouhrin eli kiitosuhrin HERral-
le, niin hänelle pitä cnvattaman itäportti, että
hän saa uhrata polttouhrins ja kiitosuhrinsa,
niinkuin hän sen Sabbathinakin uhra; jakos-
ka hän jällens tule ulos, niin pitä portti pan-
daman kiinni hänen jälkeens.

13. Ia sinun pitä tekemän HERralle joka-
päiwä polttouhria, wuotisen wirhittömän ka-
rihan : sen pitä sinun uhraman joka amulla.

14. Ia joka amulla paneman siihen päälle
kuudennen osan Ephasta ruokauhrin, ja kol-
mannen osan Hinniä öljyä, sekoitettu sämbylä-
jauhoiin: se pnä oleman jokapäimäinen ruoka-
uhrin sääty HERralle.

15. Ia näin pitä heidän aina uhraman kari-
han ruokauhrin ja öljyn kansa, wka amulla
almomassexi polttouhrixi.

11. 16. Näin sano HERra HERra: kostcl
Päämies anda yhdelle pojistansa lahjan hänen
perinnöstänsä, sen pitä oleman hänen pockcmS
oma perindö.

17. Mutta joS hän anda lahjan yhdelle pal-
welioistans hänen perinnöstänsä, niin se pitä
sen oma oleman wapa wuoteen saakka, ja niin
pitä se jällens Päämiehelle tuleman ; sillä hä-
nen osanS pitä ainoastans hänen poikansa pe-
rimän.

iB. Ia ei päämiehen pidä mitan ottaman
Kansan perinnöstä, eli ajaman heitä pois hei-
dän omastansa; mutta pitä andaman lapsille
heidän perindönsä, ettei minun Kansani tulis
hajotetun pois omaisudestansa.

ill. 19. Ia hän wei minun läpikäytäwän si-
ivulle pohjan porttia päin, Pyhän Kammioi-
hin jotkaPappein olit: ja katzo, siellä oli yxi
sia kahdesa kulmasi» ländeen päin.

20. Ia hän sanoi minulle: tämä on se sia,
josaPapit mikauhrin ja syndiuhrin keittämän
pitä; ja leipoman ruokauhrin, ettei he tanvi-
tze niitä ulkoiselle kartanoille kanda, pyhittä-
mään Kansaa.

21. Ia hän wei minun ulos siihen ulkoiseen
kartanoon, ja johdatti minun niihin neljään
kartanon kulmiin; jakatzo, siellä oli esihuonenkujakin kulmasa toinen toisen edesä.

22. lokaitzesa neljäsä kartanon kulmas olit
esihuonet toinen tossens kansa, nsljaäkymmcndä
kynärää pitkät, jakolmekymmendä kynärää ls-
wiät, eroitecut »välM palkoihin, niin lewiä yxi
kuin toinengin.

23. Ia siellä käwt yxi wähä muuri ymbärins
kaikkia niitä neljää; ia stellä olit totot tehdyt
alhalla ymbärins muurin.

24. Ia hän sanoi minulle : nämät omat kei-
tossiat, joisa palweliat, jotka huonesa pal-
wttusta pitäKansan uhrin.

47. Luku.
i. Rirjsitetan se pyhä mesi, joka Lemplistä

»vuosi. n. pyhän maan rajat.
I. hän wei minun jällens Templin omen

eteen, jakatzo, siellä juoxiwesi Temp-
lin kynnyxen alaitzen itään päin; sillä Temp-
lin omi oli itään päin: ja wesi juoxi Temp-

Aaaaaa 2 lin
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tm oikialda puolelda lounasten päin, Altarin
ohitze.

2. Ia hän wei minun ulos pohjaista porttia
päin , ja»vei minun ymbärins siitä tietä ulkoi-
sesta portista itään päin: ja katzo, wesi juoxi
Malda puolelda sieldä ulos.

3. Ia mies läxi itään päin, ja mittanuora
oli hänen kädeOnsä; ja mittais tuhannen ky-
närätä, ia hän wei minun meteen, »ninun pby-
täjalkoini saakka.

4. Ia mittais wielä tuhannen knnärää, »vei
minun meteen polwiini saakka: Ia mittais jäl-
lens tuhannen kynärää jaandoi minun mennä
siihen kupeisiin saakka.

5. Niin hän mittais wielä tuhannen, että
niin sywä tuli, etten minä enä pohjaan ulottu-
nut: sillä wesi oli niin sywä, että siinä täydyt
uida , ja ei ulotttmut pohjaan.

6. Ia hän snnoi minulle : sinä ihmisen poika,
tämän olet sinä kyllä nähnyt: ja hän mci mi-
nun jällens ojan reunalle.

7. Ia kosta minä itzeni käänsin , katzo , siellä
oli sangen monda puuta rannalla molemmilla
puolilla.

8. Ia hän sanoi minulle: tämä wesi joka
itää päin juore, pirä juoxeman paljan maan
läpitze mereen ,

jakosta se tule mereen, niin sen
wedet terweUisexi tulemat

9. Ia kaikki jotka siinä eläwat ja liikkumat,
kuhunga nämät mirrat tulemat, niiden pitä
elämän : Ia pitä oleman sangen paljo kalom,
ja kaikki pitä termet oleman ja elämän, kuhun-
ga tämä mina tule.

»o. Siinä pitä oleman kalamiehet , Enged-
distä niin EnEglaimiin. asti pitä wsrkkoja pan-
daman: sillä siinä pitä oleman lainsa jälken
sangen paljo kaloja,' niinkuin suurefakin. me-
resä. ' '

11; Mutta jätwst pidä ole-
man terwelliset, muttHsuoKlisexi tuleman.

12. Ia molemmm lMollm-sen ojan randoja
pitä kaswalrian käikkinMia heMnckllisiä pUi-
ta, joiden lehdet ei pidä mariseman, eikä he-
delmä mätänemän: ja heidän pitä joka kuu
kandaman »iden hedelmän: sillä heidän »veten-
sä muota Pvhsstä, hewän hedelmänsä kelpa-
wat rua>i , jaheidän lchterisälääkitpreri.

11.13. Näin sano HENra HERra: namät
owat rajat, ,oiden jälken teidän pitä tahdelle-
tolstatymmenelle Israelin sukukunnalle maan
jakaman, mutta kaxi osaa mle Josephin su-
gulle. 1 Mos 48: 5. los. 17: 17.

14. Ia teidän pitä sen yhtäläisesti jakaman,
niin yhdelle kuin toisellengin: sillä minä olen
wannonut sen andaxeni teidän Isillenne, ja
tämä maa pitä tuleman teille perinnöxi.

,
iMos.,2: 7. l.17: 8. l. 16: 3. l.28: 13. -

15. Tämä on maan mja: pohjaa päin, isos-
ta merestä, Hethlonin tietä niin ainaZedadiin:

16. Hemachiin, Berothoon, Sibraimiin,
jotkaDamastun ja Hemathin rajain »välillä
owat, ja Hazar-Thikoniin, jota Hawranrajaan ulottu.

17. Ia raja merestä niin HazarEnoniin,on
Damastun raja; jaZaphon pohjaan päin, He-mathin raja: ja se on polkan puoleinen tuima.

18. Mutta sen rajan itään päin, pitä teidän
mittaman Hawran ja Damastun wälildä, ja
Gileadin wälildä, ~'a'toko Israelin wälildä,
Jordanin tykönä, rajasta itä- mereen saakka:se pitä oleman raja itään päin.

19. Mutta raja lounasten päin, on Thama,
rista ainaKadexen riitawcteen saakka*, ja »vir-
taan asti suUren meren tykönä; sen pitä ole-
man rajan lounasten päin.

'

4 Mos. 20: 13. l. 27: 14. Hes, 48: 28.
20. Ia se raja ländeen päin, on isosta meres-

tä, rajasta kohdastans aina Hemachiin; se on
raja ländeen päin.

21. Ia näin teidän pitä jakaman maan teil-
lenne, Israelin sukllkunnisa.

22. Ia kosta te arwan heitätte maata jatai-
sanne teidän wälillänne; niin teidän pitä muu-
kalaisia pitämän, jotta asuwat teitä läsnä,
ja eläwät eli siittmvät lapsia teidän seasanne,
niinfuin he olisit Israelin lasten seasa syndynet
lapsser.'

23. Ia muukalaisten pitä saaman osansa
maasta, kukin sen sugun jota läsnä hänasu: sano HERm HERm.

48 tuku.
i. päätoxexi juttele Hesekiel pvban maan ja-

kamisen i«. Israelin sukukunnalle, joista 7 on
pohjaa
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pohjaa päin. n. Sitte pyhän ylönnysuhrin o»
san papeille, 2.ewjtaille, Raupungille ja Ruh-
tinalle, lii. Sen jälken 5, sukukunnalle lou-
naan päin. iv tvihdoin mainitan Raupungin,
aniarlls portit janimi.
I.«samat owat sukukundain nimet: pohjai-
»ll sesta Hethlonm tien »vierestä , siihen asti

kuin tullan Hamachiin, HazarEnonim, Da-
mastun rajaan pohiaan päin, Hamathin si-
ivulle: sen pitä Danin pitämän osaxensa, itään
ja ländeen päin.

2. Likin Danin rajaa pitä Asserin osa ole-
man, idän puolesta ländeen päin.

3. Likin Asserita pitä Naphtalin osa oleman,
idän puolesta ländeen.

4. Likin Naphtalin rajaa pitä Manassen osa
oleman , idän puolesta ländeen.

5. Likin Manassen rajaa pitä Ephraim osan-
sa saaman , idän puolesta ländeen.

6. Likin Ephraimin rajaa pitä Rubenin osa
oleman idän puolesta ländeen. .

7. Likin Rubenin rajaa pitä ludan osa ole,
man, idän puolesta ländeen.

8. Mutta likin ludan rajaa pitä teidän eroit-
taman yhden osan idästä niin ländeen, joka on
wnttäkolmatta kymmendä tuhatta riukua pit-
kä ja lewiä, niinkuin muu osa on idästä niin
ländeen: sunä pitä Pyhän oleman.

li. 9. Ia siitä pitä teidän eroittaman uhrixi
HERralle osan ; miittäkolmattakymmendä
tuhatta riukua pitkän, ja kymmendä tuhatta
riukua lewiän.

10. Ia sen Pyhän osan pitä Pappein ole-
man, wiittäkolmattakymlnendä Uhata riukua
pitkä, pohjaiseen ia etelään päin, la kymmen-
dä tuhatta lewiä, itään ja ländeen päin: Ia
HERran Pyhän pitä siinä kestellä oleman.

n. Se pitä Papeille pyhitetty oleman Zado-
kin lapsista, jotka minun säätyni pitänet owat,
ja ei ols Israelin lasten kansa luopunet/ niin-
kuin Lewitat luowuit

12. Ia sentähden pitä heillä oleman onia osa
eröitemsta maasta, se kaikkein Pyhin, Ma
on Lewitain rajan tykönä.

13. Mutta Lewitailla pitä myös osa oleman,
wiittä kolmattakymmendä tuhatta riukua pit-
kä, jakymmendä tuhatta lewiä, Pappein ra-

Jan tykönä; sillä kaikki pituus pitä oleman wii-
sikolmattakymmendä tuhatta riukua, ja le-
weys kymmenen tuhatta riukua.

14. Ia ei pidä siitä mitan myytämän pois,
eikä maihetettaman, ei myös maan uutisesta
pidä mitä tuleman pois; sillä se on pyhitetty
HERralle.

15. Mutta ne wiisi tuhatta riutua, jotka jaä-
wät leweydelle, wiidestäkolmattakymmenestä
tuhannesta riukumitasta pitudelle, pitä oleman
Kaupungille yhteisen asuinsiari, ja esikaupun-
gin; ja sen kestellä pitä Kaupungin oleman.

16. Ia tämän pitä oleman hänen nuttanscn
neljä tuhatta ja wiisi sataa riukua pohjaiseen
ja lounasten päin: niin myös itään jaländem
päin , neljä tuhatta ja wiisi sataa. '

?

17. Mutta esikaupungita warten pitä ole-
man kaxi sataa jamiisikymmendä riukua, poh-
jaan ja lounaan päin: niin myös itään ja län-
deen kaxi sataa jamiisikymmendä riukua.

18. Mutta mitä jää pitudesta Pyhän ylön-
nysuhrin osan kohdalle, kymmenen tuhatta riu-
kua itään päin, ja kymmenen tuhatta riukua
ländeen päin, juuriHMän ylönnys uhrin osan
kohdalla; sen sisälletulo pitä oleman Kaupun-
gin palwelioille elatuxexi.

19. Ia jotka kaupungisa palwelewat, ne.pi-
tä oleman kaikista Israslin sukukunnista. .'

2c>. Ia kaikista näistä eroilemista osista, jo-
ka on molemmilda puolilda pitudelle ja le-'
lveydells, wiisikolmattakymmendä tuhhatta riu-
kua, pitä teidän eroittaman neljHnnen bfcWsen pitä Kaupmlgin oman olemam

21. Mutta luita mielä jää molemmille puo-
lille siitä erottelusta pyhästä osasta> jaKaupun-
gin osasta, wiisikolmattakymmendä tuhatta
riukua sekä itään että ländeen, se pitä Pää-
miehen oma oleman: Mutta pyhä maa, jossa
pyhä huone on, pitä siitä eroitettu oleman.'

22. Mutta nlltä on Lewitain osan jaKau-
pungin osan wälillä, jokakestellä on, mitä jää
ludan jaVenlaminin rajan wälille, se pitä
Päämiehen oma oleman.

m. 23. Sitte pitä muut sukukunnat oleman;
Venlaminin osa tdän puolesta ländeen.

24. Mutta Venlaminin rajan tykönä pitä
Simeonin osa oleman, idän puolesta ländeen.

Aaaaaa 3 25. Si-
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25 Simeonin rajan wieresä pitä Isastarinosan oleman, idän puolesta ländeen.

Isastarin rajalla pitä Zebulonin osan
oleman , idän puolesta ländeen.

27. Zebulonin rajalla pitä Gadin osan ole-
man/ idästä ländeen.

28. Mutta likin Gadia on lounan raja',
Themciniin, Thamarista niinKaderen riitawe-
teen saakka, niin ojaan asti, joka isoon mereen
juoxe. ' 1.47: '?.

29. Näin pitä maa jaettu oleman Israelin
lasten sukukundcun perinnön; ja sen pitä ole-
man heidän osansa, sanoHEßra HERra.

IV. ZV. Ia näin lewiäldä pitä Kaupungin
oleman: neljä tuhatta ja wiisi sataa riukua
pohjaista päin.

31. Ia Kaupungin portit pitä Israelin suku-
lundain nimeldä nimitetyt oleman: kolme port-

tia pohjaista päin ; ensimmäinen Rubenin, toi-
nen luda» , kolmas Lewin.

32. Niin myös itään päin neljä tuhatta j«
wiisi sataa riukua, ja kolme porttia : eusim»
mainen Josephin, toinen BenlclMitun, kol-
mas Danin.

33. Etelään päin myös neljä tuhatta ja wiisi
sataa riukua, jakolme porttia: ensimmäinen
Simeonin, toinenIsastarin, kolmas Zebulonin.

34. Niin myös ländeen päin neljä tuhatta
ja wiisi sataa riukua, jakolme porttia: ensim-
mäinen portti Gadin, toinen Asserin, kolmas
Naphtalin.

35. Näin pitä tämä kaikki ymbärins oleman,
kahdexantoistakymmendä tuhatta riukua : ja
niin pitä Kaupungi tästä päimästä kutzutta»
man: räsä on HMRra.

Hesckielin Kirjan loppu.

Propheta Daniel
Esivube.

«Daniel oli myös yxi niistä fangeissa, jottaKuningas NebukadNezar andoi lvieba Jerusalemista Aabeliin5
Mutta mitä hänen siellä tapahtui, ja mixi kuuluisat, mieheri hän siellä tuli Jumalan ja ihmisien edesä,

lumqa suuren ilon ja lohdutuxen wiheliäset Juvalaiset, jotka hänen kansans fangina olit, hänestä sait, sen»
kaltaisesi» heidän murhesansi»: anda tämä hänen kirjansa yldätylläisesti tietä.

Ensimmäisesä Lug. puhutan Danielin kunniallisesta elämästä, kuinga pyhä ja jumallinenHHn oli, ja tum-
aa wahwa usto hänellä oli Jumalan tygö senkaltaisesi» wimmatusi» pakauallises menosi» ,

ja nun monesi» kau-
yias pahennuxesi», kuin hänen Babelisa jokapäiwä näkemän ja tuuleman.piti: ja pysyi kuitengin wahwana,
woitiain kaikki ne sydamesänsä: Sentähden näyttä myös Jumala hänelle (kuin kohta seura) niin suuren ar-
mon, ja min lorliasti kunnioitta hänen, ensin hengellisesti, lahjoittain hänen wiisaudella, ja »Mmärryxellä
ylitzen kaikkia ihmisiä, sitte myös maailmallisesi,, että hän hänen niin korotta, ja niin suuria ihmeitä ja tti»
ti hänen kauttansa tete ja toimitta.

2. Lug. Enäne Danielin kunnia, johonga syy oli NebukadNezarin uni, k»sta Daniel sen unen. Jumala»
ilmvituxen kautta, osa ja selittä, ja sentähden ttste Päämlehexi koko Babelin »aldakunnasa, ja Pispaxi eli
Esuniehexi kaikkein hengelltsten oppenuitteu ylitzen.

Z. lug. Kirjoitta hän suuren ihmen uskosta, jongakantta ne kolme miestä tulises» pätzisä niin ihmellisesti
ja woimallisesii warjelttn: josta tapahtui, että Kuningas oppi tundemaan Jumalan, ja aunoi tirjoituxnl

- kautta kuulutta kolo »aldakunnasans , häyen ylistyxensä.
4. Lug, Puhutan kiukkuisten Tyrannein ihmellisestä ja kauhiasta rangaistuxesta: Että sildä snurelda Ku«

nmgalba taito ja toimi niiu peräti otetan pois, että hän pitä kahleisiin pandaman niinkuin koira, ja annetta-
man käydä metzäsä, niinkuin se joka ei yhtä» ihmistä tytönäns kärsiä tainnut: Kuitengin »n se sangen lohdul-
linen wertaus kaikille jumalisille Herroille j» Päämiehille, että Jumala tämän Tyrannin Klmingan werta
känniseen puuhun jotakaikki eläimet hedelmistänsä rawitze, jawarjosans lewätä andK:<i«tä sndaiu ftn ftlure»
j» moninaisen yyödytyren, kuin ihmisille Esiwalla»» kautta tapahtu.

5. sllK
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5. Lug. Puhutan taas Tyranneja wastan wielä kauhiammasti kuin ennen, kusa Kuningas andoi itzensä

rangaista ja käändyi Jumalan tygö oikialla latumuxella, nöyrydellä ja tnnnustnrella, niin että hän ilman epäi-
lematä Tyrannista jumalisexi ja pyhäxi miehexi tul». Mutta tasa se paatunut ja katumatoin Tyranni, joka
niin surutoinna eli pahudesansa, armottomastl rangaistan, niin että hän setä hengestänsä, maastans ja Kan-
sastansa yhtä haawaa pääsi.

6.Lug. Puhutan suloisesti, kuinga hywä ja jumalinenKuningas, Danielia niin rakasta: Mutta Danie-
lin täyty sen maxa niiden suurten öykkäritten tykönä, zotka hänelle osottawat sen kiitollisuden kuin Herrain ho-
»visa on: Ia joutu siihen, etta hän heitettin jalopeurain luolaan: Mutta Jumala ilmoitta itzensii taas ihmel-
lisesti, ilmeisesti ja lohdullisesti, j»käändä tämän asian niin, etta Danielin »ihlnniesten itze täyty niellä, mi-
tä he olit »almistanet hanen «teensä.

7. Lug. Alkawat ne näyt jaProphetiat tulewaisista «aldakunnista, ja erinomaisesti Kristuxen waldakun-
«asta, jonga tähden kaikki nä«ät näyt tapahtuwat, ia ensisti ne neljä jotka hän ennen toise-
si, lugusa sillä suurella tumalla ennusti, ne näte hän täsä taas toisesi» nwodosi» j«wertauxesa: Nimittäin, uel-
jäsä pedosi», «nimmitten sen neljännen pedon, se on. Ruomin waldakunnan tähden, josta hän jotakin ««äm-
män sanoa tahto: Sillä Ruomin waldakunnan aikana oli kaikkein korkein asia maa» päällä tapahtuwg, nimit-
täin, etta Kristus oli tulewa, ihmisiä pelastamaan, ja mailma piti lopun saaman.

8. Lug. On Danielilla erinomainen näky, joka ei koko mailmastaymmärrettäwä ole, nimrmy endiset:
Maan hänen Kansastansa ludalaifisia, kuinga heille tapahtuman yltä ennen Ruomin »aldakunbaa, iaennen-
kuin Kristus tulewa oli: nimittäin, kolmannesa maldakunnasa, jM 01l suurm Alexaudrin, kosta he niin fur»
liasti piti poljettaman jawaiwattaman sildä julmalda Tyrannilda Antioluxelda.

9. Lug. O» ensistä sangen kaunis rukous, kusa Daniel rukoile Kansans edestä, joka Babelisa fangina oli,
ja lerlssaleminKaupungin ja Templin edestä, että Juvalaiset tulisit kotia jällens ja Jumalan palweluxen toi-
mitaisit. Se »ukous kuullan, ja hänelle ilmoiteta,» kuina» monda ajastaikaa wielä o!» Kristuxm tulemisien,
ja hänen ijankaikkisen waldakundans alkuun. Ia oi» tämä sangen suuri ja ihmellinen ilmoitus Kristuxestn,
joka ajan kmlsa niin wisufti yhten sopi.

io. Lug. On ensimmäisen toisiakymmenennen lnglin esipilhe, Kuitengin kirjoitta Daniel siinä jotakin eri»
«omaista Engeleistä, jota muutoin Raamatusa ci kusakan löytä; nimittäin, että hylvätEngelit sotimat paho-
ja wastan, ja warjelewat ihmisiä. Kutzu hau myös pahat EngelilPäamichiri, sanoden: Grekin maan Pää-
mies «.

ii. Lugusa ennusta Daniel Kansallens Indalaisille jotakin senkaltaista kuin hän lahdexannefakin lygufa di-
ke .siitä suuresta Alexan drista, ja niistä kahdesta Kuningan waldakunnasta Syriasta »a Egyptistä; sen tete häl»
enlmmäsll Antiokuxeu tähden, joka wapaiukuisexi kutzutan, jota ludalaifia wailvaman piti. Mutta hän r,r-
joitta l>änestä niin, että sanat lopulda sinne joutuwat, että Antiokuien niinellä ymmärretan Antriknstus, j<l
osotta silla, tätä meidän wiimeistä aitaa juuri duomio päiwän edellä: Sillä kaikk» opettajat ylimielisesti sen

niinkuin myös sanat sopiwat, ja waatiwat, ettei HHu
plnmärrä ainoastans Antiokusia; Waan sekoitta hänen ja Autikristuxen yhteen, ja pimitta niin «hbellansa sel-
Mt ja puhtat sanat.

12.Lug. Niinkuin kaikki «ppettajat yximielisesti selittämät, sopi A»»tiokuxen nimm alla, Antikristuxeen,
ja tähän miimciseen aikaan, josa me elämme. Sentähden ei ole tasa nyt enä Historiata etzimisiä, maa»,, se
selliä ja puhdas Emangelium näyttä yldäkyllä, ja sano jokaitzelle tällä ajalla, kuka se oilia Antiolus on, jo-
ta itzens kaikkein jumalain päälle korottanut on, ja waimollisesta rakkaudesta, se on, Amiostastystä ei lulhla
pitänyt ole, waan kieldänyt sen, ja »»iin täyttänyt mailman hänen jumalanspalweluxella, ja lihallisella h»,
piallä, ja jakanut tawaroita ja rikkautta mailmasa, :c. Sillans m»)ös »ne anainme sen olla: Silla tämän lu-
gun ymmärrys jaAntioluxen hengellinen selitys, on nyt kasisa; ja nimkuw hän sano, pitä tuollnitten ylös-nousemus ja lotineu mapahdus lohta perästä seurama».

Joka nytDanielin Prophetiata ja muuta senkaltaistaRaamattua hedelmällisesi! ja ei hukka», lukea eli kuul-
la tahdo, hän ällän rippuko paljaisi» sanoisa eli Historiasi», oman paha» himonsa nouteri, waa» niinkuin nä-
mät tapahtunet, selitetyt, ja talkille köyhille miheljäisille ihmisille kirjoitetut omat, mirmoturex, ja lohbutu-
xeri: Niin mahmistakan ja lohdultakan han myös näillä murhellista ja heikkoa sndändänfa, ettei hän niisä
murheisa ja mastonkäymisisa kuin hänen mai masa kärsimän pitä, epäilis, maan odotais kärsimällisydesä sitä
«apahdusia, jotakaikki jumaliset ja hurstat Kristityt ikawöitzewät ja tolwowat meidän HElXran lEsuren Kris-
tuxen tulemisesa. Jumala audaton n«ille hänen armonsa! Amen!

l. Luk».
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i. Luim.

1. luteUan kuinga Daniel kumpanittensa kan-
joudui, Babeliin. «.Heidän kasivatuxcnsi»

siellä, 'li. Heidän meuestyxcnsa wiisaudesa.
l. /lU Vtmalldena lojakimin ludan Kuningan

X» waldakunnan wnotcna, mli Nebukad-
Nezar Babelin'Kuningas Jerusalemin

eteeä,"ja piiritti sen. ''

, Kun. 24: i, ii>.
> ,Ml K.z6: 6. . Ic^..^ :

2. IaHCNm atidoi lojakimin lUVanKu-
»»ingan hänen käsiinsä.*, ja muutamita astioi-
ta Jumalan huonesta : ne andoi. hän wleda
Sinnarin f maalle , jumalansa HUonefeen , ja
pani ne astiat jumalansa tawarahuoneseen.

» i AllaK. «st 7. 5 iMvs. ,dt «,.

a. IaKuningas MöiAsperMe ylimmäiselle
kamarlpalrveliallensa, että hänen piti Israelin
lapsista Kuningallisesta suMsta jäHÄräin lap-
sista walitzsman: '

.

, ~

4. Wirhettömiä poikta, katlntta, tolmeM-
sia, musalta
ka soweliat («) olisit palwelemaan Kuningan
huonesa, japiti opettaman heille Kaldean ku-
joituxm jakieldä. <^)Ebr.tul<w^

5. Niille toimitti Kuningas mitä heille joka-
päiwä annettaman piti Kuningan ruasta, ja
Mä Minästä jota hän itze joi ; Mci he nun kol-
ille Mottakaswätettaman, ja sitte Kuningan

piti.
..

5 Joiden, seasa olit ludan lapsista : Daniel,
Hanania ) Misael ja Asaria.

7. Ia se ylimmäinen kamaripalwelia annör
heille nimet: ja nimitti Danielin Belsazariri,
ja Hananian Sadräkixi, ja Misaelin Mesa-
kaxi, jaAsarian AbedNegoxi.
iii. 8. Mutta Daniel aikoi si)dämesänsä, ett-

ei hän Kuningan rualla eikä sillä »viinalla, jota
hän itze joi, händäns saastutaisi : ja rukoili y-
limmäistä kamaripalweliata, ettei hän itziäns

9 'Ia Jumala andoi Danielille, että hänel-
le yllmmäwenKamaripalwelia ystäwällinen ja
armollinen oli. ~

. .

iv. Ia ylimmäinen Kamaripalwella sano»
Danielille: minä pelftn tninun Helani Ku-
ningasta, joka teille ttldän ruokanne ja juoman-

ne toimittanltt on: jos hän näkis teidän käs-
wonne lcuhemmaxi, Fuin muiden teidän ikäif,
tenne, niin ke minun sitte saatte Kuningan ty-
könä'pois hsngeldmii. '

ii. Niin sanoi.Daniel Mslzarille, jolle ylim-
mäinen kamaripalwelia Danielistä, Hananias-
ta, Miiaelistä jaAsariasta, kästyn andanut oli.

12.Koettele palwelioitas kymmenen päiwää,
ja cmnettakan meille puuroa syödäxemme ja
wettä juodaxemmk -,

iz. Ja anna niin meidän muotomme janii-
den poikain muoto, jotkaKuningan ruasta syö-
mät, katzotta; ja niinkuin sinä sitte näet, tee
niin palwelioilles.

14. Ia hän totteli heitä siinä, jakoetteli hei-tä kymmenen päiwää. '

15. Ja kymmenen päimän perästä olit hekaunemmat ja lihawammat ruumilda kuin
kaikki nuorukaiset, jotkaKuningan ruasta söit.

16. Niin pani Melzari pois heidän määrätyn
ruokans ja wiinajuomansa; ja andoi heille
puuroa. -

m. 17. Waan näille neljälle nuorukaiselle
andoi Jumala taidon jaymmärryren kcukki-
naisis kirjoituxisa ja wiisaudesa: Waan Da-
nielilleannoihän ymmärryrenkaiMncusis näyi-
sä ja unisa.

18. Ia kosta se aika kulunut oli , jongaKu-
ningas määrännyt oli, että he piti edes tuota-
mcm; »vei heidän ylimmäinen kamaripalwelia
NebukadNezarin eteen.

19. Ia Kuningas puhui heidän kansans, ja
ei kaikkein seasa yhtäkän löyttt), jokaDanielin,
Hananian, Misaelin jaMarian kaltainen oli;
ja he tulit Kuningan palwelioixi.

2 Kun. 20: iz. les. ;y: 7.
20. Ia Kuningas löysi heidän kaikisasioisa

kuin hän heitä tutkisteli, tummenen kertaa loi-
mellisemmaxi ja ymmärtäwäisemmäri, kuin
kaikki tähtein tutkiat, ja wiisatkoko hänenwal-dakunnasansa.

21. IaDaniel oli siellä haman ensimmäiseen
Korexen wuoteeN asti. l.6:«8.

2. Lykn
i. NebukadNezar näke unda, jota ei tietäjät

taida savoa ja sällittä, n. Daniel, Jumalan il-
moitu-
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n,c>ltuxesta, jutttle RuningaUe sen unen ja se-
llittä sen neljästä maailman waldakunnasta. >«.

DanielRumpaninnensa tule sentähden kunniaan
korotttuxi.
i. NebukadNezarin waldakunnan

»vuonna, näki NebukadNezar unda; jos-
ta hän hämmästyi, niin että hän heräis.

2. IaKuningas kasti tähtein tuttiat ja wii-
sat ja noidat jaKaldealaiset kutzutta kokoon,
sanomaan Kuningalle hänen undansa: Ia he
tulit jaastuit Kuningan eteen.

3. IaKuningas sanoi heille: minä näin un-
da josta minä peljästyin, ja minä mielelläni
tahdoisin tietä, mikä se uni oli.

4. Niin sanoit Kaldealaiset Kuningalle Sy-
rian kielellä: Kuningas elätön kauwan*! sa-
no palwelioilles uni, niin me tahdomme selittäsen. *!.,:?. l. 5: 10. 1.6: 6.

5. Kuningas wastais, ja sanoi Kaldealaisil-
le: minä olen unhottanut, jollet te minulle il-
moitta unda ja selitä händä, niin te pitä kap-
paiiri hakattaman, ja teidän huonenne lokalä-
jäxi kutistettaman. !. 3; »?.

6. Waan jos te minun tietä annatte unen ja
selityren, niin teidän pitä saaman lahjoja, an-
dimita ja suuren kunnian minulda: sentähden
sanokat minulle uni ja sen selitys..

7. He wastaisit jällens, ja sanoit: Kunin-
gas sanokan palwelioillensH unen, niin me tah-
domma sen selittä.

8. Kuningas wastais, ja sanoi: totisesti mi-
nä ymmärrän, että te aikaa kulutatte, kosta
te näette minun sen unhohtanexi.

9. Mutta jollet te minuUe unda sano, niin
duomio käy teidän ylitzenne, että te oletta ai-
toinet minun edesäni puhua wääryttä, siihen-
asti että aita tuluiS: sentähden sanokat minul-
le uni, niin minä ymmärrän, että te myös se-
lityxen osatte.

ie». Niil» wastaisit Kaldealaiset Kuningan
edesä, ja sanoit: Ei yhtän ihmistä ole maan
päällä, jokasanoa taita, mitä Kuningas ano:
niin ei ole myös Yhtän Kuningasta kuinga suu-
ri ja woimallinen hän olis, joka senkaltaista
tähtein tutkialda, witsalda eli Kaldealaiselda
waan. >

».Sillä se jotaKuningas ano, on ylön kolk-

tm, ja ei yxikän muista ole, joka sen Kunin-
galle sanoa taita, paitzi jumalita, jotka ihmis-
ten seasa ei asu.

12. Silloin »vihastui Kuningas sangen suu-
resti, jakasti kaikki wiisitt Babelisa tappa.

iz. Ia duomio annettin, että wiisat tapet-
taman piti: ja Danielia hänen kumpanittens
kansa myös etzittin lapetta.

il. 14. Silloin saatti Daniel toisen neuwon
jakästyn AriokilleKuningan ylimmäiselle pää-
miehelle, joka meni ulos tappamaan »viisaita
Babelisa.

15. Ia hän wastais jasanoi Kuningan käs-
kyläiselle Ariokille: mixi niin angara duomlo
on käynyt ulos Kuningalda? Ia Ariot annoi
Danielin tietä sen asian.

16. Niin meni Daniel ylös, jarukoili Ku-
ningasta-, että hän andais hänelle aitaa, sa»noaxens Kuningalle selitystä.

17. IaDaniel menikotia ja ilmoitti sen kum-
paneillensa Hananialle, Misaelille jaAsariaile.

18. Että he taiwan lumalalda armoa ru-
koilisit sen salaisen asian tähden, ettei Daniel
kumpaninens ynnä muiden wiisasten kansi»Ba-belisa hutkuis.

19. Niin ilmoitettinDanielille se salainen a-
sia yöllä näpsä: niin Daniel kiitti lumalata
taiwasta.

20. Wastais ja sanoi: kiirerry olkon Ju-malan nimi ijantaittlsesta ijankaitkisien*!
sillä hanen on wiiftuo ja nakeu^s.

' Ps. 1,3: ~

21. Hän muurra ajar ja hetket: pane pois
Muninnat, ja aftrra Ritningar: hän anda
wiisaille wusauden, ja ymmärräwaisille
taidon ja ymmärryxen. Job. 3,: z.

22. Hän ilmoitta sywätja salaiset asiat: häntietä mitä pimiäsä on, sillä hänen tykönäns
on sula walkeus.

23. Minä kiitän jaylistän sinua minun Isai-ni Jumala, ettäs minulle wiisautta ja wäte-
wyttä lainat, ja nyt minuUe ilmoittanut olet,
jota me sinulda rukoilimme: sinä olet meille
Kuningan asian ilmoittanut.

24. Silloin mmi Daniel Ariokin tygö, jolla
Kuningalda kaM oli wiisaita Babelisa hukut-
ta: hän meni jasanoi hänelle näin: Hla tapa
Bbbbbb wiisai-
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wiisaita Babelisa, waan wie minua ylös Ku-
ningan tygö, minä tahdon Kuningalle selity-
xen sanoa.

25. Ariok wei Danielin kiirusti Kuningan e-
teen, ja sanoi hänelle näin : minä olen löytä-
nyt yhden miehen Juvalaisten fangein seasta,
jokaKuningalle selityxen sanoa taita.

26. Kuningas wastais, ja sanoi Danielille,
joka Belsazarixi kutzuttin: Oletko sinä se, joka
minulle sen unen, jonga minä nähnyt olen, ja
hänen selituxens ilmoitta taidat?

27. Daniel wastais Kuningan edesä, ja sa-
noi: Sitä salautta, kuin Kuningas ano, ei
wiisat, tähtein tutkiat, oppenet, janoidat tai-
daKuningalle ilmoitta.

28. Waan Jumala on taiwcusa, jokataita
salaiset asiat julista, hän tietäwäxi teki Kunin-
gas NebukadNezarille, mitä tulemcusina aikoi-
na tapahtuman pitä *. Tämä on sinun unes,
ja sinun näkys, kuin sinä makaisit.

*i Mos. 49: 1.

29. Sinä Kuningas sinun muötesaS ajatte-
lit, mitä tästedes tapahtuman pidäis: ja se
joka salaiset ilmoitta, hän on sinulle osottanut,
kuinga tapahtuman pitä.

Zo. Niin owat senkaltaiset asiat minulle il-
»noitetut, ei minun Mjaudem tähden, kuin se
ol>s suurembi , kuin kaikkein jotka elawät:
Waan stntähden että sen selitys pidäis Kunin-
galls tiettäwäxi tuleman, ja sinä saisit sinun
sydämes ajatuxet lista, .. ...

.

3?. Sinä KuningasMlt, ja katzo, suuri ja
e-

desas; ja se, oli hirmmmmnHhdä. .
:;<«.

32. Sen kuwan pää.MpatWhimtMsta kul-
lasta ; mutta sen rindajaMmarret olit hoplas-
ta : sen watza ja lantw.olit waffesta.

33. Sen saaret olit raudasta : sen jalat olit
puolittain raudasta , ja puolittain sawesta.

34. Sen. fwä näit.>j sichenasti- kum> Hxi kiwi
temmattin ilmanMjtä/ m löi stn kuwan jat-
koin, jotka rMtzafta M»sawesta olit; ja mu-
rensi nerjkki. <

-

3?. Silloin tulit no kaikki musenetuxi, rauta,
sawi, wassl, hopia jakulda, ja tulit niinkuin
akanat. suwiMesä> ja,tuuli wei ne pois, niin
ettei niiden siaa.msinMMtm; mutta kiwi

joka kuwaa löi, tuli suurexi wuorexi, niin ettäse koko maan täytti.
36. Tämä on se uni: nyt me tahdommaKu-

ningalle sen selityxen sanoa:
37. Sinä Kuningas olet Kuningasten Ku-

ningas"; jolle Jumala taiwasta waldakunnan,
woiman, watewyden, ia kunnian andanut on.

' Hcs. ,6: 7.
38. Ia kaikki joisi» ihmisen lapset asuwat, ja

eläimet kedolla, ja linnut taiwan alla, on hän
sinun käsiis andanut, ja sinulle näiden kaikkein
päälle lainais mallan: Sinä se kullainen pää
olet.

39. Sinun jälkes pitä toisen waldakunnan
tuleman, hallvemman kuin sinä: Sille se kol-
mas waldakunda, joka wastinen on, jonga
pitä kaikki maakunnat hallitzeman.

40. Sen neljännen waldakunnan pitä ko-
tvan oleman niinkuin raudan; sillä niinkuinrau-
ta särke ja murenda kaikki, ja niinkuin rauta
kaikki rikko, juuri niin tämän piti myös särke-män ja murendaman.

41. Mutta ettäs näit jalat ja warpat, puo-
litain sawesta ja puolittain raudasta, sen pitä
jaemt waldakunnan oleman: Kuitengin pitä
raudan wah»vudesta siihen jäämän, niinkuin
sinä näit raudan olewan sawella sekoitetun.

42. Ia että warpat sen jalwoisi» puolittain
rauta, japuolittain fawi oli; niin sen pitä puo-
littain wahwan, ja puolittain heikon walda-
kunnan oleman.

43. Ia ettäs näit raudan sekoitetun sawella,
niin he kr>!lä ihmisen siemenellä sekoitetan, mut-
ta ei he kuitenganripu kiinni toinen toisesans;
niinkuin ei rauta taita sekoitetta sawen kansa
yhten. -l

44. Murra näiden Runingasten aikana
on Jumala raiwasta yhden waldakunnanaserrawa, joka ei ikanans kutisteta, jahä-
nen waldakundans ii pidä roisille kansalle
annettaman: sin pira kaikki namär walda-
kunnar särkemän ja hajottaman, muttasen pira iiankaittisesti p^ftman.
l. 7: 14, 27. Mik. 4: 7. Luk i, 33. iTim. 1: i?.

4s. Niinkuin sinä näit kiwen, ilman k.ssitä
»vuoresta temmatun, joka raudan, wasten,
sawen, hopian jakullan murensi: niin on suuri

Iv-
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lumala Kuningalle n micän»)i, kuinga tästä-
lähin tapahtuman p!tä: jatämä on totinen uni
ja sen selims on oitia.

ill. 46. Nim langeis Kuningas Nebukad-
Nezar tasooillensa, ja kumarsi Danielia; ja
kasti tehdc» hänelle ruokauhria ja polttouhria.

47. Ia Kuningas wastais Danielia, ja sa-
noi: Tollsesti on teidän Jumalanne kaikkein
jumalain Jumala, ja kaikkein Kuningasten
HERra *, joka salaiset asiat ilmoitta; ettäs
tämän salaisen asian olet ilmoitta taitanut.

*

I Tim. 6: Is.

48. Niin Kuningas korotti Danielin, ja
onnoi hänelle suuria japalion lahjoja, ia asetti
hänttl kaikein Babelin waldakundain päälle, ja
Päämiehen kaikkein wiisasten päälle Babelisa.

49. Ia Daniel rukoiliKuningasta, etla hän
pani Babelin maakundain päälle Sadrakin,
Melakin, jaAbedNegon *: Mutta Daniel itze
oli Kuningan lykönä hanen kartanosans.

' 1.3: «.

3. Luku.
i. NebukadNezar teetta kuwan kaikilda pai-

welda. ii. Danielin kumpanit ei p ilwele sitä,
jongatähden he heitetan tuliseen payiin; waan
warjcllan siellä llingelildä. 11. NebukadNezar
kunnioitta Laiwan Jumalala.
1. «Nuningas NebukadNezar teetti kuldaisen

kuivan kuutta kymmendä kynärää kor-
kian ja kuutta kynärää lemiän : ja andoi sen
panna Duuran kedolle Babelin maalla.

2. IaKuningas NebukadNezar lähettiPää-
miesten, Herrain, maanwanhimbain, Duo-
marein, käskyläisten, Neuwonandajain, wir,
kamiestm ja kaikkein moimallisten perän maal-
la ; että he tulisit kokoon sttä kumaa »vihkimään,
jonga Kuningas NebukadNezar oli andanut
panna ylös.

3. Silloin tulit kokon Päämiehet, Herrat,
maanwanhimmat, Duomarit, käskyläiset,
Neuwonandaiat, »virkamiehet ja kaikki »voi-
malliset maalda, kuwaa »vihkimään, jonga
Kuningas NebukadNezar oli andanut panna
ylös : ja heidän piti astuman kuwan eteen, jon-
ga NebukadNezar oli andanut panna ylös.

4. Ia kuuluttaja huusi wäkewästi: se olkon
«Me sanottu, teKansat, sukukunnatja kielet.

5. Kosta te kuuletta Basunan helinän, hui-
lut, harput, Kandelet, Psaltarit, Trometit,
jakaikkinaiset soittamiset; niin teidän pitä lan-
geman maahan, ja siitä kuldaista kuwaa ku-
martaman, jonga Kuningas NebukadNezar
on andanut panna ylös.

6. Mutta jotaei silloin lange maahan ja tv,
marra, se pitä kohta tuliseen pätziin heitettä-
män.

7. Kosta he siis kuulit Basunan helinän,
huilut, harput, kandelet, Psaltarit ja kaikki-
naiset soittamiset.- langeisit taittiKansat, maa-
kunnat ja kielet maahan, ja kumarsit sitä kul-
daista kuwaa, jongaKuningas NebukadNezaroli andanut panna ylös.

11. 8. Kohta sillä hetkellä astuit monitahdatKaldean miehet edes, jakannoit Juvalaistenpäälle. l. 1: 4.
9. Ia sanoit Kuningas NebukadNezarille:Kuningas eläkön kauwan ! l. 5-10. l. <l: „.

10. Sinä Kuningas olet andanut yhden käs-kyn, että kaikki ihmiset, jotkakuulit Basunanhelinän, harput, huilut, kandelet, Psaltarit,
Trometit ja kaikkinaiset soittamiset; piti lan-
geman maahan, ja sitä kuldaista kuwaa tu-
martaman.

11. Waan jota ci langeisi maahan jakumar-
raisi, piti tuliseen pätziin heitettämän.

12. Nyt on ludan miehiä, jotkas»virkoihinBabelin maakunnasa asettanut olet', Sadrak,
Mesak jaAbedNego, ne miehet katzowat ylön
sinun kästys; ja ei kunnioita sinun jumalitas,
eikä kumarra sitä kuldaista kuwaa, jongas o-
let andanut panna ylös. " l.»: 49.

13. Silloin kasti NebukadNezar kiukussa ja
wihoisansa, että Sadrak, Mesat jaAbedNe-
go luotaisin edes: ja miehet mietin Kuningan
eleen.

14. Silloin puhui NebukadNezar, ja sanoi
heille: Kuinga? ettäkö te tahdo, Sadrak,
Mesak ja AbedNego, minun jumalitani kltn-
nioitta, jasitä kuldaista kuwaa kumarta, jon-
ga minä olen andanut panna ylös?

is. Nyt siis walmistatat teitänne, niin pian
kuin te kuuletta Basunan änen, trometit, har-
put, huilut, kandelet, Psaltarit ja kaittinai-
set soittamiset, niin langettat maahan ja tv-

Bbbbbb, mar-



Propheta 3. 4. Lut.932
martakat kuwaa, jonga minä olen andanut
tehdä : Ia katzo , jollet te kumarra , niin te pi-
tä tuliseen pätziin heitettämän. Annas nähdä,
kuka se Jumala on, joka teitä minun käsistä-
ni pelasta taita.

16. Silloin wastaisit Sadrak, Mesak ja A-
bedNego, ja sanoit Kuningalle : NebukadNe,
zar, ei tarwita, että me sinua siihen »vastamme.

17. Katzo, meidän Jumalamme jotame kun-
nioittamme, taita meitä kyllä autta tulisesta
pätzistä, niin myös sinun kädestäs pelasta.

18. Ia jos ei (hän sitä tee), niin tiedä kui-
tengin se, sinä Kuningas; etten me sinun ju-
malitas kunnioita , emmekä sitä kuldaista ku-
waa, jongasolet andanutpanna ylös, kumar-
ia tahdo.

19. Niin NebukadNezar tuli täyten kiukkua,
ja hänen hahmons muuttui, Sadrakia, Me,
sakia, ja PbedNegota mastan; ja kasti, että
pätzi piti seitzemän kertaa kuumemmaxi tehtä-
män, kuin muullcun tehtin.

20. Ia kasti wäkewitä miehiä kuin hänen
sotajoukosans olit, sitomaan Sadrakia, Me-
sykia jaAbednegota; ja tuliseen pätziin heittä-
mään.

. «

21. Nun sidottin nämat miehet hameinens,
lakkinens, kenginms, ja muina waatteinens,
ja heitettin kestelle tulista pätziä.

22. SilläKuningan käst») piti kiirusti tehtä-
män, ia pätzi oli lämmitetty aiwan kowin;
että ne misket jotkaSadrakin , Mesakin ja A-
bedNegon sisälle heitit, kuolit tulen liekistä.

23. Mutta ns kolme miestä Sadrak, Me-
sak, ja AbedNego, Kutoisit kestelle tulista pä-
Kiä, niinkuin he sidotut, olit.

24. Silloin hämmästyi Kuningas Nebukad-
Nezar suuresti, ja meni nopiasti ylös ja sanoi
Neuwonandajillens:Engö me kolme miestä si-
dottuna andanet tuleen heittä? He wastaisit,
jasanoitKuningalle, totta HERraKuningas.

2s. Hän wastais jasanoi :. Katzo, ja mina
näen neljä miestä wallallans käywän tulen kes-
kellä, ia owat kulumata; ja se. neljäs on niin-
kuin Jumalan poika.

.

'

,

'26. Silloin NebukadNezar menl tulisen pä-
tzin suulle', ja sanoi ' Sadrak, Mesak
Nego, te taittein korkeimman Jumalan pal-

weliat, lähtekät ulos, ja tulkat tänne: silloin
lärtt Sadrak, Mesak, ja AbedNego ulos tu-
lesta.

27. Ia päämiehet, Herrat, tästyläiset, ja
Kuningan Neuwonandajat tulit totoon, <a
kahelit näitä miehiä, ettei tuli mitan heidän
ruumillens tehnyt, eikä heidän hiustarwaan-
sattan polttanut, eitä heidän waatteitanS
muuttanut; eitä myös tulen kannatan heisH
tundunut. les. ,3: '. Ebr. li: 34.

111. 28. Silloin puhui NebukadNezar ja sa-
noi: kiitetty olkon Sadrakin, MesatinjaA-
bedNegon Jumala! joka Engelinsä lähetti, ja
Palmeltansa pelasti, jotka häneen uskalsit: ja
eiKuningan käskyä pitänet, waan annoit ruu-
minsi» waaraan, ettei he yhtän muuta jumala-
la kunnioitais eitä tumarrais, waan ainoas-
tans heidän Jumalalansa.

29. Niin olkon nyt tämä minun käskyni: Ku-
ka ikänäns kaikisa Kansoisa, sukutunnisa ja
kielisä Sadrakin, Mssatin ja AbsdNegon Ju-
malala pilkka, hän pitä kappaliri hakattaman,
ja hänen huonensa lokaläjäxi tutistettaman':
Sillä ei yhtän muuta Jumalala ole, joka niin
pelasta taita, kuin tän,ä. ' 1.,:

30. Ia Kuningas andoi suuren mallan Sa-
drakille, Mesakille ja AbedNegolls Babelin
maalla.

31. Kuningas NebukadNezar kaikille Kan-
soille, sukukunnille jakielille, jotka asuwat kai-
kesa maasi»: teille olkon paljon rauhaa!

32. Minä näen sen hywäxi, että minä ilmoi-
tan teille ne merkit ja ihmet, kui» kortein Ju-
mala minulle tehnyt on.

33. Silla hänen mertkins owat suuret, ja
hänen ihmensä woimalliset : hänen waldakun-
dans on iiantaiktinen waldakunda, ja hänen
waldansa pysy sugusta sutuhun.

Ps. 93:1. Dan. 6: «7.

4. Luku.
l. R. NebukadNezar näke musansa suuren

puun, joka pois hakattin, waan kando jätet»
tm v Daniel sano sen awistawan, että Rv»
ningas piti alettaman peloin sekaan, josta hani
kuitengin 7; ajastajan pärästi oli tomduwa '»,'

2lawiftus tävtetan, ja Runingas taitoon tuldu»'ansa, kiitta Jumalala.
kMiiia
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I. ess>inä NebukadNezar, hywäsä lemos olle-

semi minun huonesani, ja kosta kaikki
hywin oli minun linnasani ;

2. Näin unda, ja hämmästyin: ja ne aja-
tuxet kuin minulla olit wuotescmi sen näyn mh-
den, saatit minun murhellisexi

z. Ia minä käskin kaikki wiisat Babelista
tuoda minun eteeni, sanomaan minulle, mitä
se uni tietäis.

4. Niin tulit edes tähtein tutkiat, wiisat,
Kaldealaiset ja tietäjät, joiden edesä minä u-
nen juttelin; waan ei he Minnet sen selitystä
minulle ilmoitta.

5. Siihenasti että wiimein Daniel tuli minun
eteeni, joka Belsazarixi kuHumn, minun Ju-
malani nimen jälken*, jolla on pyhäin luma-
lain hengi; ja minä juttelin hänelle sen unen.

*l. 1:7.
6. Belsazar, sinä ylimmäinen tähtein tut-

kiain seasa, jolla minä tiedän pyhäin luma-
lain hengen oleman, ja sinulda ei mitan salat-
tu ole: sano minun uneni näky, jonga minä
nähnyt olen , ja mitä se tietä.

7. Tämä on näky, jongaminä nähnyt olen
minun muotejani: Katzo, puu*seisoi kestellä
maata, joka oli sangen korkia. * Hes. n- 3.

8. Se oli suuri japaxu vuu, sen korkeus u-
lottui taiwaseen asti, ja naroyi koko maan ä-
riin.

9. Sen oxat olit kaunit, jakannoit paljon
hedelmätä, jostakaikki syödä sait : kaikki eläi-
met kedolla löysit »varjon sen alla, ja Miwcm
linnut istuit sen oxilla, jakaikki liha elätti itzenssiitä.

»o. Ia minä nain yhden näyn minun wuo-
tesani, ja katzo, pyhä wartia tuli alas Mi-
wasta.

ii.Ss huusi korkiasii, ja sanoi näin: Hakat-
kat se puu poikki, jakarsikat orat, ja repikät
lehdet, ja hajottakat sen hedelmät, että eläi-
met sen alda lähtisit pois, ja linnut sen oxilda.

12.Kuitengin jättäkät kando juurinens maa-
han, mmm hänen pitä rautaisisa ja mastisisa
kahleisa kedolla ruohosa käymän: hänen pitä
makaman miwan kasten alla, ja kastuman,
ja ruokkiman itzens elämden kansa maan ruo-
hoista.

, iz.la ihmisen sydän pitä otettaman häneldä
pois, ja eläimen sydän hänelle jällens annetta-
man; siihenasti että seitzemän aikaa häneldä
kulunet owat.

14. Se on wartiain neuwosa päätetty, ja
pyhäin kansi» puhesi» wahwistettu; että eläwät
tundisit ylimmäisellä wallan olewan ihmisten
maldatundain päälle, ja andawan ne tellengä
hän tahto, ja että hän asetta kaikkein nöyrim-
män ihmisen niiden päälle. Luk. 1: 52.

11.15.Tämän unen olen minäKuningas Ne-
bukadNezar nähnyt: Waan sinä Belsazar,sano sen selitys: Sillä kaikki wiisitt minun wal-
datunnasani ei taida minulle ilmoitta sen seli-
tystä; waan sinä kyllä taidat, sillä pyhäin lu-
malain hengi on sinun tykönäs.

16. Silloin hämmästyi Daniel, jotaßelsa-
zarixi kutzuttin, hetkexi aitaa, ja hänen ajatu-
xens saatit hänen murhellisexi: Mutta Kunin-
gas sanoi: Belsazar, se uni ja sen selitys ei
mahda sinua murhellisexi saatta. Belsazar was-
tais, ja sanoi: Ah minun Herrani, tämä uni
olkon sinun wihollisilles, ja sen selitys sinun
wainojilles !

17. Se puu, jongas nähnyt olet, että se
suuri japaxu oli, ja hanen korkeudens taiwaseen
ulottui, ja näytti itzens kaiten maan päälle.

,8. Ia sen oxat olitkaunit, jasen hedelmitä
oli paljo, josta kaikki rawittin, ja eläimet ke-
dolla asuit sen alla, ja taiwan linnut istuit sen
oxilla.

19. Se olet sinäKuningas, joka niin suuri
ja woimallinen olet; silla sinun woimas on
suuri, ja ulottu taiwaseen, ja sinun waldas
maailman äriin.

20. Mutta että Kuningas pyhän wartian
nähnyt on taiwasta tulewan alas, ja sanoman:
Hakatkat se puu poikki, ja turmelkat se, tui-
lengin kando juurinens jättäkät maahan, mut-
ta hänen pitä rautaisisa ja wastisisa kahleisa
kedolla ruohosi» käymän; ja pitä makaman
taiwankasten alla, jakastuman, jaitzens eläin-
den kansa kedolla ruokkiman, siihenasti että sei-
tzemän aitaa häneldä kulunet owat.

2i. Tämä on selitys, Herra Kuningas, ja
tämä on sen korkeimman neuwo, jota tule mi-
nun Herralleni Kuningalle.

Vbhbbb 3 22. Sinä
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22. Sinä ajetan pois ihmisten seasta, jatäy-

ty eläinden seasa kedolla olla, ja annetan ruo-
hoja syödäs niinkuin ja olet makawa
taiwan kasien alla, jakastuma, siihenasti kuin
seitzemän aikaa sinulda kulunet olvat; ettäs
tundisit korkeimmalla wallan olewan ihmisten
waldakundain päälle, ja hänen andawan ne
kellmgä hän tahto. 1.5:21.

23. Mutta etla sanottu on, että kando kui-
tengin juurinensa puulle jäämän pitä; niin si-
nun waldakundas pysy sinulle, kostas tunde-
nut olet taiwal, wallan.

24. Sentähden, Herra Kuningas, kelwat-
kon sinulle minun neuwoni, japäästä itzes syn-
nistäs wanhurstaudella, ja sinun pa-
hoista töistäs laupiudella walwaisia kohtan*;
niin hän sinun rauhas pidendä. ' Syr. 3: 33.

m. 25. Nämät kaikki tapahduit Kuningas
NebukadNezarille.

26. Sillä kahdentoistatymmenen kuukauden
perästä, koffa hän Kuningallisesi» linnasans
Babelisa käystendeli.

27. Puhui Kuningas ja sanoi: Eikö tämä
ole se suuri Babel, jonga minä rakendanut o-
len Kuningallisexi huonexi, minun suuren woi-
mani kautta, minun kunniani ylistpxexi?

28. Ennenkuin Kuningas nämät sanat pu-
hunut oli, tuli ani alas taiwasta: Sinulle,
Kuningas NebukadNezar, sanotan: Sinun
waldakundas otetan sinulda pois.

29. Ia sinä ajetan pois ihmisten seasta, sinun
pitä elainden seasa kedolla oleman, ruohoja si-
nun annetan syödä niinkuin härkäin, siihenasti
että seitzemän aitaa sinulda kulunet owat: et-
täs tundisit korkeimmalla wallan olewan ih-
misten waldakundain päälle, jahänen anda-
wan ne kellengä hän tahto.

30. Kohta sillä hetkellä täytettin sanaKunin-
gas NebutadNezarisi», ja hän ajettin pois ih-
misten seasta, ja söi ruohoja niinkuin härkä, ja
hänen ruuminsa oli taiwan kasten alla, jakas-
tui; siihenasti että hänen hiuxensa kaswoit niin
suurixi kuin kotkan höyhemet, ja hänen kyn-
densä niinkuin linnun kynnet.

31. Sen ajan perästä nostin minä Nebukad-
Nezar silmäni taiwaseen päin, ja tulin jällens
taidolleni, jakiitin sitä korteinda, minä ylistin

jakunnioitin sitä kuin elä ijankaikkisesti; jon«
ga walda on ijankaltklnen walda, ja hä-
nen waldakundansä sugusta silkuhun.

l. 7: »4.
32. Jonga suhten kaikki tuin asuwat maan

päällä, olvat luetut niinkuin ei mitan: Hänteke kuinga hän tahto, taiwan sotajoukon kan-sa jotta asuwat maanpäällä: ja oi kengän
taida hänen kättänsä estä, eikä hänelle sanoa;
Mitäs teet? ' Luk. 2,: ,<.

33. Silloin tulin minä jällens taidolleni, ja
minun Kuningalliseen kunniaani ja jalouteeni
ja minun muotooni: ja minun neuwonanda-
jani jawoimalliseni etzeit minua, jaminä pan-
din jällens waldatundaani, jasain wielä suu-
remman kunnian.

34. Senlähden kiitän minä NebukadNezar,
ia kunnioitan ja ylistän taiwan Kuningasta;
sillä kaikki hänen lyöns on totuus, ja hänen
tiensä oikiat: ja joka ylpiä on, sen hän taita
nöyryttä.

5. Luku.
» Runingas Belsazar teke pidon, juo pyhistä

astioista, ja näke käden kirjoittawan seinään,
jota ei tietäjät, taida lukea, n Daniel kuyman
sitä lukemaan, m. Hän nuhtele Runingasta,
jasellittä kirjoituren- iv. Runingas tapetan.
i. Kuningas Belsazar teki kuuluisan pidon tu-

"> hannelle Päämiehellensä; ja joi itzenS
wiinasta juowuxiin näiden tuhannen kansi».

2. Ia kosta hän juopunut oli, kasti hän
tuoda ne kuldaiset ja hopiaiset astiat, jotta
NebukadNezar hänen Isänsä JerusaleminTemplistä ottanut oli'; juodarensu niistä ivoi-
tnallistensa, emändäins ja waimoinsi» kansa.

*
, Kun. ,5:15. 2 Aila K. 36: 18. Dan. 1: ~

3. Niin tuotin ne kuldaiset astiat, jottaTem-
plistä, Jumalan huonesta Jerusalemista ote<
tut olit: jaKuningas*, hänen woimallisins,
emändäns ja »vaimonsa joit niistä.

"Jer. 25:26.
4. Ia kosta he joitwiinaa, kiitit he kuldai-

sta, hopiaisia, »vaskisia, rautaisia, puisia ja
kilvisiä jumalita.

5. Juuri sillä hetkellä käwit sormet niinkuin
ihmisen käsi, kirjoittamaan kyntiläjalan koh-

dalle
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dalle seinään Kuningan Salisi», jaKuningas
ätkäis kirjoittajan käden.

6. Silloin muundui Kuningas, ja hänen
ajatuxens peljätit hänen, niin että hänen lan-
densa horjuit, ja hänen polwensa wapisit.

7. Ia Kuningas huusi tortiasti, että Mii-
sat, Kaldealaiset, ja tietäjät luotaisin: jakäs-
ki sanoa lviisaille Babelisa: Kuka ikänäns tä-
män kirjoituxen luke, ja ilmoitta minuUe sen
selityxen, hän pitä purpuralla waateteitaman,
ja kuldatäädyt kaulasans kandaman, jakol-
mas Herra oleman tasa waldakunnasi».

8- Silloin tulit kaikki Kuningan wiisat edes,
»vaan ei he taitanet sitä kirjoitusta lukea, eikä
sen selitystä Kuningalle ilmoitta.

9. Siitä hämmästyi Kuningas Belsazar wie-
lä towemmin, ja hänen muotonsa muuttui; ja
hänen woimallisensi» tulit murhellisexi.

11. 10. Sentähden meni Drotningi Kunin-
gan ja hänen woimallistens asian tähden pito-
huoneseen, ja sanoi: Kuningas eläton kau-
wan"! Älä niin peljästy sinun ajatuxistaS, ja
älä niin muotoas muuta. * 1.2: 4. l. 3: 9.

l. 6: 6, 2,.

11. Sinun »valdatunnasas on mies, jolla
on pyhäin lumalain hengi*, sillä sinun Isäs
aikana löyttin hänesa walistus, toimi, ja wii-
saus, niinkuin lumalden wiisaus on: ja sinun
Isäs NebukadNezar pani haneli tähtein lut-
tiain, »viisasten, Kaldealaisten ja tietäjäin
päälles: (niin teki) Kuningas sinun Isäs.

»1.4:5. -z-l 2: 48. l. 4: 6.
12. Että tortiambi hengi hänen tykönäns

löyttin, niin myös ymmärrys ja taito unia
selittämään, osamaan pimeitä puheita, ja sa-
laisita asioita ilmoittamaan, Daniel, jonga
Kuningas annoi Belsazarixi nimiltä *: Niin
tutzuttatan Daniel, han sano mitä se tietä.

'1.,-7.
13. Silloin mietin Daniel Kuningan eteen:

Ia Kuningas puhui ja sanoi Danielille: olet-
ko sinä Daniel, yxi Juvalaisista fangeista",
jotkaKuningas minun Isäni, ludeasta tän-
ne tuonut on? ' l. 1: 6.

14. Minä olen kuullut sinusta, että sinulla
on pyhäin lumalain hengi; että myös walis-
tus, ymmärrys jakorkia wiisaus sinusa löyt-
ty on.

is. Minä olen andanut kutzua eteeni toimel-
liset ja wiisat tätä kirjoitusta lukemaan, ja sen
selitystä minulle ilmoittamaan; ja ei he taidasanoa mitä se tietä.

16. Mutta minä kuulen sinusta, että sinä
taidat pimiät asiat selittä, ja salatut ilmoitta:
los sinä nyt taidat tämän kirjoituxen lukea,
ja minulle ilmoitta mitä se tietä, niin sinä pita
purpuralla puetettaman,ja kuldakäädytkaula-sas kandaman, jakolmas Herra oleman tasa
waldakunnasi».

m. 17. Niin wastais Daniel, ja sanoi Ku-
ningalle: Pidä itze lahjas, ja anna sinun an-
dimes muille; minä luen kuitengin Kuningalle
kirjoituren, ja ilmoitan sen selityxen hänelle.

18. Herra Kuningas, korkein Jumala on
sinun Isälles NebukadNezarille waldakunnan,
»voiman, kunnian ja jalouden andanut.

1. 2: 37.
19. Ia sen »voiman tähden kuin hänelle an-

nettu oli, pelkäisit ja kartoit händä Kansat,
sukukunnat ja kielet: Hän tappoi kenen häntahtoi, hän jätti elämään kenen hän tahtoi,
hän ylönsi kenen hän tahtoi, hän alensi kenen
hän tahtoi.

2Q. Mutta kosta hänen sydämensä paisui, ja
hänen hengens ylpeyteen paisunexi tuli *; hyl-
jättin hän Kumngalliselda istuimelda, ja tuli
pois kunniastansa. ' l. 4: 27.

21. Ia ajettin pois ihmisten seasta, ja hänen
sydämensä tuli eläinden kaltaistxi, ja täytyi
metzän eläinden kansa juosta, ja söi ruohoja
niinkuin härkä, ja hänen ruumins oli taiwan
kasten alla, ja kastui; siihenasti että hän oppei,
että korkeimmalla Jumalalla on walda ihmis-
ten waldakundain päälle, ja anda ne kellengä
hän tahto.

22. Ia sinä Belsazar hänen poikansa, et ole
sydändäs nöyryltänyt; ehkäs kaikki ne kyllä
tiesit.

23. Waan olet itzeskorottanut taiwan HER-raa wastan, jahänen huonens astiat piti kan-
nettaman sinun etees, jasinä, sinun woimal-
lises, sinun emändäs ja waimos, oletta niistä
miinaa juontt: niin myös hopiaisia, kuldassia,
maskisia, rautaisia, puisia, ja kiwisiä jumali-
ta kiittänet, jotka eikä näe, eitä kljule, eikä

tuta
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tuta taida': Mutta sitä lumalata, jongakä-
desä sinun henges on, ja jonga tykönä taitti
sinun ties owat, et sinä ole kunnioittanut.

. ' Ps »5: 5, 6.
24. Sentähden on häneldä lähetetty tämä

käsi, ja tämä kirjoitus kirjoitettu.
25. Ia tämä on kirjoitus kuin siinä kirjoitet-

tu on: Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
26. Ia tämä on selitys: Mene (se on): Ju-

mala on sinun waldakundas lukenut ja lopet-
tanut.

27. Tekel (se on): sinä olet waagalla pu-
nittu, ja aiwan köykäisen löytty.

28. Peres (se on): sinun waldakundas on
jaettu, ja Medeille ja Persialaisille annettu.

29. Silloin kasti Belsazar, ettäDaniel pur-
puralla puetettaman piti, ja kuldakäädyt hä-
nen kaulaans annettaman, ja andoi hänestä
ckuulutta : että hän kolmas Herra on walda-
kunnasi».

iv. 30. Mutta juurisinä yönä tapettin Bel-sazar Kaldean Kuningas.
31. Ia Darius Medistä sai waldakunnan,

kosta hän kahden seitzemättäkymmendä ajasta-
janwanha oli.

6. lttktt.
!. R. Darius konvotta Danielin; «utta pää»

miebet wäijvwät händä wahingottta. v Da»
niel lumalisudesansa ja heitetän lalopeu,
ratn luolaan, josta hän pääse wahingoiyemata.
m. päällekandajat renntän lalopeuroilda, ja
Runingas kaste Danielin lumalata palwella.
!.<>« Darius näki sen hywäxi, panna koko

waldatundaan sata ja kaxikymmendä
maanwanhinda.

2. Näiden päälle pani hän kolme Päämies,
ta, joista Daniel yxi oli; joillemaanwanhim-
mat piti lugun tekemän, ettei Kuningas karsisi
wahingota.

3. Mutta Daniel moitti kaikki Päämiehet
ja maanwanhimmat, sillä hänes oli korkian,.
bi hengi; sentähden ajatteli Kuningas panna-

rensa hänen koko waldakunnan päälle.
4. Jonga tähden Päämiehet ja maanwan-

himmat etzeit syytä Danielia wastan walda-
kunnan puolesta: Waan ei he tainnet yhtän

syytä eikä rikettä löylä, sillä hän oli ustollinen
ettei hänesa mitan witaa eikä rikettä löytä
taittu.

5. Niin sanoit ne miehet: En me löydä yh,
tän snytä tämän Danielin kansa, ellen me löy-
dä hänen Jumalansa palweluxesi».

6. Silloin tulit Päämiehet jamaanwanhitn-
mat joukoittainKuningan eteen, ja sanoit ha.nelle näin: Kuningas Darius elä kön kauwan!

1.2: 4. l;: 9.
7. Waldakunnan Päämiehet, Herrat, maan.wanhimmat, Neuwonandajat ja waldamie-

het owat ajatellet, että Kuningallinen tästy
annetaisin ja angara kisldo, että jos joku tol.
menatymmenenä päiwänä joldatulda jumalal.
da eli ihmiseldä, paitzi sinulda, Kuningas ai-
noastans; jotakin ano, pitä jalopeurain luo-
laan heitettämän.

8. Sentähden Herra Kuningas, wahwistase kästy jakirjoita ala; ettei sitä jällens muu.
tetais, Medein ja Persian oikeuden jälken, jo-
ta ei kengän rikkoa tohdi. Esth. 1: ,5. !.,:«.

9. Niin kirjoitti Kuningas Darius sen kir-joituxen jakästyn ala.
11.10. Kosta Daniel sai tietä kirjoitetuxi sen

kästyn ala, meni hän ylön huoneseensi», ja yö>
neen sulvihuonens akkunat olit awojomat Ie»rusalemia päin*; ja langeis kolme kertaa fpäiwäsä polwillensi», rukoili, kiitti ja ylisti
Jumalalansa, niinkuin hänen tapans oli en,
nengin tehdä. '

, Kuu. 8. 44, 4«- -7^.55:,^
ii. Silloin tulit ne miehet joukoittain ja löy.

sit Danielin rukoileman ja auxensa huutawanJumalalansa.
12. Niin he astuit edes, ja puhuit Kunin,

gan kansa siitä Kuningallisesta kästystä, ja sa-noit: etkös kirjoittanut kästyn ala, että jos jo-
ku ihminen kolmena kymmenenä päiwänä jota-
kin anoma olis joldakulda jumalalda eli ihmi-seldä, paitzi sinulda ainoastans Kuningas, sepitä jalopeurain luolaan heitettämän? Kunin-
gaS wastais, ja sanoi: se on tosi, ja Medeinja Persialaisten oikeutta ei pidä kenengän rik-koman.

13. He wastaisit, ia sanoitKuningalle: Da-niel yxi Juvalaisista fangeista', ei tottele sinua,
Herra Kuningas, eikä sinun tästpas, )ongaS

ala
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Ala kirjoilmnmolec; sillahan rutolie kolmastipäiwäsä. "l. ,: 6. l. 5 - ~.

14. Kosta Kuningas sen kunN, tuli hän san-
gen murhellisexi, ja ahkeroihi suuresti, että hän
Danielin wapahdais ; ja waiwais itziäns Au-
ringon lastemaan asti, että hän hänen pelastais.

15. Waan ne miehet tulit joukoittain Ku-
ningan tygö, ja sanoit hänelle: Teidä Herra
Kuningas, etla Medein ja Persialaisten oikeus
on, että kaikki kiellot jakäskyt kuin Kuningas
päättänyt on, pitä muuttamattomat oleman.

16. Silloin Kuningas kasti ja he toit Danie-
lin edes, ja heitit hanen jalopeurain luolaan:
Mutta Kuningas puhu ija sanoi Danielille:
Sinun lumalas, joms lakkamata palmelet,
auttakon sinua !

17. Ia he toit yhden kilven, japanit luolan
owelle: sen painoi Kuningas omalla sinetillän-
sä, ja moimallistens sinetillä, ettei Kuningan
tahto mutttemisi Danielia mastan.

18. Ia Kuningas meni linnaansa, ia kulutti
yön syömätä, ja ei andanut mitan humitusm
tuoda eteensä ; eikä myös yhtän unda saanut.

19. Amulla warhain päimän koittaisi», nousi
Kuningas ylös, ja meni kiirusti jalopeurain
luolan tygö.

20. Ia kuin hän luolan tygö lähestyi, huusi
hän Danielia surkialla anella, ja Kuningas
puhui ja sanoi Danielille: Daniel sinä elämän
Jumalan palmelia, ongo sinun lumalas, jo-
tas ilman lakkamata palmelet, »voinut sinun
jalopeuroildapelasta ? i Wakk.,: <?<,.

2i. NiinDaniel puhui Kuningan kansa, (sa,
noden): Kuningas eläkön kauwcm! l. 5: «>.

22. Minun Jumalani on lähettänyt Engelin-
sä,joka jalopeurainkidat on pitänyt kiinni, ettei
he minulle mitan pahaa tehnet ole, sillä minä
olen hänen edesäns miattomaxi löytty:en myös
ole minä sinua wastan, Herra Kuningas, mi-
tan tehnyt. -,

23. Niin Kuningas ihastui siitä suuresti, ja
kasti Danielin luolasta ylös otta. Ia he otit
Danielin ylös luolasta, ja ei hänesä yhtän yaa-
waa löytty ; sillä hän oli turmcmnut Juma-laansa.

ui. 24. Silloin kasti Kuningas, jqne mie-
het tuotin edes, jotka olit kanyqnet Danielin

päälle, ja jalopeurain luolaan heitettin lapsi-nensa ja maimonensa: ja ennenkuin he luolaii
pohiaan tulit, tartuit heihin jalypeurat ja mu-
rensit heidän luunsakkin.

25. SNoin andoiKuningas Darius kirjoit-
ta kaikille Kansoille, sukukunnille ja kielille?jotka asuwatkaikesa maasa : teille olkon paljoli
rauhaa! 1. ,: ~.

26. Se kästy on minulda asetettu, että kai,
kesä minunKuningan waldakunnasaniDanie-
lin lumalam peljättämän jamapistaman pitä :

Sillä hän on se elämä Jumala, joka ijankaik-
kisestipysy, jahänen maldakundansa onkalo-
matoin , ja hänen moimansa loppumatoin.

1.,: 44. l. 25 ~.
'

27. Hän onwapahtaja ja hädäs amrajch
ja hän «ke runnustabtiä ja ihmeitä sekaTaiwasit errä maan paatta: se on Danielin
jalopeurain käsistä pelastanut. :

28. Ia Daniel tuli woimallisexi Dariuxenwaldakunnasa, jaKorexen Persian maldakun-nasa. l.li«. > !

7. Luku.
». Daniel näke unesa neljä petoa nousewanmerestä, n. Hän näke myös Jumalan ouomion,jaRristuren waldakunnan. m. Saa lkngelildänäiden näkyin selityxen.

i. Ensimmäisnä Belsazarin Babelin Kunin-
gan wuonna, näki Daniel unen ja näynwuotesansa; ja hän kirjoitti sen unen jakäsittisen näin:

2. Daniel puhui jasanoi: Minä näjin näyn
yöllä, ja katzo, neljä tuulda taiwan alla pau-
haisit toinen toistansa wastan suurella merellä.

3. Ia neljä suurta petoa nousit merestä, ai-
na toinen toisen muotoinen kuin toinen.

4. Ensimmäinen niinkuin Jalopeura, jolla
olitKotkan siiwet ': ja minä katzoin, siihenastiettä siilvet temmattin pois häneldä ja hän o-
tettin ylös maasta, ja seisoi jalwoillansa niin-
kuin ihminen,ja hänelle annettin ihmisen sydän.
' Jer. 48: 4°. Hes. 17-3, 7. Hab. 1:8.
;. Ia katzo, toinen peto oli karhun muotoi-

nen, ja seisoi yhdellä puolella, ja oli hänen suu-
sanS hammastens seasa kolme kylkiluuta, jahänelle sanottin: Nousija lyö paljon lihaa.C c c cc c 6. Tämän
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6. Tämän jälken minä näin, jakatzo, toi-

nen peto oli Pardin muotoinen, hänellä oli nel-
jä linnun siipe hänen seljäsansä ; ja sillä pedolla
oli neliä päätä, ja hänelle annettin walda.

7. Senjälken minä näin tasa näysä yöllä,
jakal;o, neljäs peto oli kauhia ja hirmuinen
ja sangen wäkewä, ja hänellä olit suuret rau-
taiset hambat, söi ymbärildäns ja murensi, ja
lijan hän mllais jalmoillansa: se oli myös pal-
jo» toisin kuin ne muut pedot jotka hänen edel-
läns olit, ja hänellä oli kymmenen sarme.

8. Minä kahelin tarkasti sarwia, ja katzo,
niiden seasa puhkeis toinen wähä sarwi, jonga
edestä kolme niistä ensimmäisistä farmista re-
waistin pois: ja katzo, sillä sarwella olit silmät
Niinkuin ihmisen silmät, ja suu joka puhui suu-
ria asioita.

li. 9. Nlamar mina nain» siihenasti erra
isiuimer pandin ja se wanhaikainen istui:
jonga rvaarter oli lumirvalklar, ja hänen
päänsä hiuxcr niinkuin puhdas willa, hä-
nen istuimens oli niinkum tulen UeM, ja
hänen rarransi» niinkuinpolrawa ruli.

I!m. K. 1: 14.
. »o. Tulinen wirta juoxi ja uloskäwi hänen
kaswoius edestä, ruhanen kercaa ruhanen
palwelii händä, jasara terraa ruhanei» ru-
harra seisöir hanen edesäns ": duomio pi-
derrin > ja kirjar awariin. f

' Ilm. K. 5: 11., t I>m, K. 2°: ».

ii. Mmä katzoin/niiden suurten puhellen a-
nen tähden, kuin se sarwi puhui: minä katzelin
siihenasti että st peto tapettu oli, ja hänen ruu-
niinsa hukkui, ja tuleen palamaan heilettin.

12. Ia muiden peloin walda myös loppui:
Sillä heillä oli määrätty aika jahetki, kuinga
.kauwan.kukin oleman piti.

13. Mmä näin msä näysä yöllä, jakayo,
mli rairoal» pilwisa niinkuin ihmisen

poika *: ja hän tuli haman wanhaikaisen
jawiennhänen eteensä.

* I!lN. K. 14: '4-

-14. Ia han andoi hänelle rooiman , kun-
nian ja waldakunnan, erra händä kalkki
kansat , sukukunstar ja kietrr palweleman
pira: hanen waldanson ijHnkalkki>.en rval
da, joka ei huku, ja hänm xvaldakunnal-

lans ei ole loppua. l. 2: 44. l. 4: 31.
Mik. 4: 7. Luk. 1: 33.

15. Minä Daniel hämmästyin sitä minun
hengesani; ja ne minun näkyni pessätit minun.

m. 16.Ia minä.menin yhden tygö niistä jot-
ka siinä seisoit, ja rukoilu, händä, että hän
minulle näistä kaikista tiedon andais: ja hän
puhui minun kansani, ja ilmoitti minulle niiden
sanain selityxen.

17. Nämät neljä suurta petoa owat neljä
Kuningasta, jotka nousewat maasta.

18. Waan sen korkeimman pyhätpitä walda-
kunnan omistaman, ja pitä siinä asuman ijan-
kaikkisesti, ja iankaikkisesta ijankaikkiseen.

19. Sitte minä olisin mielelläni tahtonut tie-
tä totista tietoa siitä neljännestä pedosta, joka
paljo toisin oli kuin kaikki ne muut; sangen hir-
muinen, jollarautaiset hambat ja wastiset kyn-
net olit, joka ymbärildäns söi ja murensi, ja
lijan jalwoillansa mllais. '

20. Ia niistä kymmenestä sarwesta hänenpäasäns, ja siitä toisesta, joka ulosluitkahti,
jonga edestä putoisit pois kolme: ja sinä sar-
westa , jolla silmät olit, ja suu joka suma a-
sioita puhui, ja suuremoi oli ku-.n ne, jotka hä-
nen tykonäns olit.

2i. Ia minä näin fen sarwen sotiwan pyhiä
wastan *, ja woittawan heidän.

' Ilm,K. 1;: 7.
22. Siihenasti että wanhaikainm t>»li, ia

duomio annettin sm korkeimman pyöille: ja
aika joutui, että pyhät waldakminem omistit.

23. Hän sanoi näin: Se nchös peto o» se
neljäs »valdakunda mailinasi», joka on erinäi-
nen kaikista lvaldakunnista: st syö kaiken
maan, talla ia turmele sen.

24. Ne kymmenen sarwe owat kymmenm
Kuningasta, jotka siitä waldakunnasta nouse-
wat: ja niiden iälkn, mle toinen, joka erinäi-
nen on niistä endisistä, ja nöyryltä kolme Ku-
ningasta..

25. Hän puhu sitä korkeinda wastan", ja
häwittä sen korkeimman pyhät f, ja robkene
aiat ja lain muutta: Mutta he annctan hänen
käsiinsä yhdexi hetkexi, ja monikahdoixi ajoixi,
japuokxi aitaa. 'l „: 36. -j- 1 Makk. 1: 46.

26. Sen jälken pidetän duomio, ja hänen
wal-
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waldans otemn pois , että hän peräti huilute-
t(,l, jakadoletan. . , ,

27. Waan. waldakunda, malda ja mojma
kaiken Mlwan alla, annettan sen korkeimman
pyhälle Kansalle ; jonga »valdakuuda on ijan-
kaikkinen waldakunda, ja kaikki »vallat pitä
hänpä palweleman ja kuuleman.

28. Tältm oli sen puhen loppu : Waan mi-
nä Danies olin sangen murhellineu minun aja-
tuxisani, ja ininun muotoni muuttui; kuirsn-
gin minä kätkin puhen sydämesäni..

8. L.uku.
t. Sitte näkeDaniel näysH kaxisanvisen oman

ja yrisarwisen kaurin pustewan toinen toistansa.°
li. Lngeli Gabriel sellittä hänelle sen naM per-
sian ja Grekin waldaklmnasta.
i. iSwlmandena Kuningas Betsazarin walda-

"> tunnan wuonna, neym minä Daniel
näyn, sen jälken tuin minuUe ensistäkin liatynyt
oli. l. 7:1.

, ,

2. Mutta koffa minä näyn najin, olin nn-
nä Susanin linnasi» Elämin maalla; ja minä
näjin näysä olemani Main »virran tykönä.

3. Ia minä nostin silmäni, näjin, ja ta-
ho, yxi oinas seisoi »virran tykönä, jolla oli
taxi torkiata sanve, toinen korkembi kuin toi-
nen, ja se korkembi puhkeis sälistä ulos. -

4. Sitte minä näjin sen oman pustewKn sär-
millänsä ländeen päin, pohjaat»- päin, ja ete-
lään pam, ja ei yxikän peto tainnut seisoa hä-
nen edesäns, eikä hänen käsistänsä pelastetta;
waan hän teki niltä hän tahtoi, ja tuli suurexi.

;. Ia kosta minä näistä otin waarin, kätzd,
niin tuli kauris lännestäkoko maan päälle, niin
ettei häl, sattunut maahan: jakaurilla oli'ja-
lo sarwi silmainsä wälillä.

6. Ia hän tuli haman sen kaxifarwisen oman
tygö, jonga minä seisoman näin wirran tykö-,
nä; ja hän juoxi wihoisans ' wätewästi hänentygönsä. - . :.

7. Ia minä näjin että hän tuli tuimasti om-
an tygö, ja julmistui hänen päällens, japus-
ki oinasta ja särki hänen molemmadsarwensn;
j<» omalla si ollutwoimaa seisoa hänen edesäns:
waan hän heitti hänen maahan ja tallais hä-
nen, ja ei kengän tainnut oinasta hänen käsis-tänsä pelasta.

8. Ia se kauris tuli sangen suur'ri: jl, kos-
ka han wakewammäri tullut oli, iobwamn se
sliuri sarwi, ia sin siaan kaswoi neljä kaunista
jällens, neljää taiwan tuulda kohden. .

9. Ia yhdestä niistä kaswoi mi wubä sarwi:se tuli sangen suurexi etelään päin, itään päin,
ja ihanaisen maan puoleen.

10. Ia se kanvoi lailvan sotaioutkoon asti;
ja heitti monikechdat sotajoukosta ja tälMistH
maahan, ja tallais ne.

11. Ia se tuli suurexi sotajoukonPäämieheenasti; ja otti häneldä pois jokapänvaisen uhrin,
ja häwitti hänen Pyhänsä huonen.

12. Waan senkaltainen »voima oli hänelle
annettu jokapäiwäistäuhria wastan synnin täh-
den, että hän totuden maahan löis; jahän tekesen, ja menesty.

13. Mutta minä tuulin yhden pyhän puhu-
wan, ja se pyhä sanoi yhdelle jota puhui: kuin,
ga kauwan senkaltainen näky jokapaiwWs-a
uhreista »viipymän pitä, ja synnistä, jonga täh-
den cama hämitys tapahtu, että sekä Pyhä ia
sotajoukko tallatan?

14. Ia hän wastais minua: Amusta ehto-,seen asti kaxi tuhatta jakolmesataa päiwää,
niin Pyhä jällens wihitän.

il. 15. Ia kosta minä Daniel sen näyn nä-
jin ja olisin mielelläni ymmärtänyt; tatzo, niin
seisoi minun edesäni niinkuin miehen muotoinen

16. Ia minä kuulin Ulain kestellä ihmisen
änen, joka huusi jasanoi: Gabriel', selitä hänelletämä näky, että hän ymmärräis. *l, ?: 2,.

17. Ia hän tuli juuri liki minua: Mutta mi-'
nä hämmästyin kosta hän tuli, ja langeisin kas-
woilleni: ja hän sanoi minuUe: ota waari ih-
misen poika, sillä tämä näky ajallans täytetän.

18. Ia kosta hän minun kansani puhui, pv->
toisin minä näännyxihin maahan kastvoilleni:
ja hän rupeis minuun, ja nosti minun seisoalle.

19. Ia sanoi: katzo, minä tahdon sinulle o-,
sotta, kuinga »viimeisen »vihan aikana käypä l
on; sillä lopulla on hänen määrätty aitansa.

29. Se taxisarwinen oinas, jongas nait,
owat Medin ja Persian Kuningat.

21. Mutta se karwainen kauris on Grekin
maan Kuningas: ja se suuri sarwi hänen sil-mainsä wälillä, on se ensimmäinen Kuningas.

22. MuttaC c c cc c 2
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22. Mutta etla neljä nousit sen sarwen siaan,

kosta se särjetty oli, (ennusta) että neljä wal-
dakundaa siitä Kansasta tule, waan ei niin
wäkewätä kuin hän oli.

23. Näiden waldakunnan jälken, kosta pa-
hoin tekiät wallan saanet owat, nouse yxi hä-
pemätöin Kuningas, jakawala tapauxisi».

24. Se on woimallinen, mutta ei wäkens
kautta: hän häwittä ihmellisesti *, ja menesty,
ja toimitta: hän hukutta wäkewät ja pyhän
Kansan. ', Makk. 1:2,.

, 25. Ia hänen kawaludens kautta menesty
hänen petoxensi», ja paisu sydämesäns, ja myö-
täkäymisen kautta hän monda häwittä: jahän
korotta itzens kaikkein Ruhtinasten Ruhtinasta
wastan , waan ilman käsitä hän pitä rikotta-
man.

26. Se näky ehtosta ja amusta tuin sinulle
sanottu on, on tosi, waan sinun pitä tämän
näyn salasi» pitämän, sillä siihen on wielä pal-
jo aitaa.

27. Ia minä Daniel »väsyin ja sairastin mo-
nitahdctt päiwät: sen perästä nousin minä ja
toimitin Kuningan astaret: ja minä ihmette-
lit, sitä näkyä, ja ei kengän ollut, joka minua
neuwoi.

9. tuku.
ni. propheta pMmärrettyänja Raamatusta, fan-

9»uden a,a« lopulle joUtUwan, tete synnin tun-
nustuxen, ja rukoile lumalalda armoa Ransal-
lensa. n Engeli Gabrul neuwo ja oluetta han-
tia tulemssesta, nHrasta ja kuolemasta;
niin Niytzo Jerusalemin chivneifestä,H3»yityxestä.
i Ensimmäisnä Dariuxen Ahasweruxen po-

jan »vuonna Medin sugusta, jokaKal-
dean waldakundaa hallitzi.

2. Juuri sinä ensimmäisnä hänen waldakun-
dansi» wuonna, löysin minä Daniel kirjoista
wuosi lugun, josta HERra puhunut oli Jere-
mialle Prophetalle, että Jerusalemin häwitys
piti täytettämän seitzemändenä kymmenendenä
ajastaikana. Jer. 25: „, «. l. ,9: ,0.

3. Ia minä käänsin niimmi etzimään HER-
raa Jumalala rukouxella ja anomisella: Mas-
tolla , Misä ia tuhwasa. Matth. «: „.

4. Ia rukoilin HERraa minun lumalata-

ni, tunnustin ja sanoin: HERra sinä suuri ja
hirmuinen Jumala, jota liiton jaarmon pidät'
niille jotta sinua rakastamat, ja sinun kästys
pitäwät. '

5 Mos. 7:8.
s. Me olemma syndiä jamäärin tehnet, ju-

malattomat jatottelemattomat ollet: me olem-
ma sinun täslyistäs jaoikeuxistas poikennet.

Ps. 106: 6. les 64: 5.
6. Emme totellet sinun palwelioitas Prophe-

taita, jotka saarnaisit sinun nimees meidän
Kuningoillemme, Päämiehillem ja Isillemme;
ja myös kaikelle Kansalle maakuntiasi».

7. Sinä HERra olet wanhurstas, mutta
meidän täyty häwetä *, niinkuin tänäpänä ta-,
pahtu, ludan miehille, ja Jerusalemin asu-
massille, ja taitelle Israelille, setä »nille jotka
läsnä, että niille jotka kaukana owat, kaikisa
maakunnisi», tuhungas heitä hyljännyt olet,
heidän pahain tekoinsa tähden, kuin he owat
tehnet sinua »vastan. 'Esr. 9: 6. Bar. 1:15.

l. 2: 6.
8- Ia HENra, meidän, sa meidän Kunin-

gamme, meidän Päämiehen,, ja meidän I-
sämme, täyty häwetä; että me olemme syndia
tehncf sinua wastan.

H. HERran, meidän Jumalamme on lau-
pius ja andexi ay.damus *: »vaikka me olemma
wastahakoiset ollet. ' Ps. 13°- 1, 7.

Wal. w. 3:2,.
ie». Ia emme totellet HERran meidän Ju-

malamme ändä; että me »vaeldanet olisimme
hänen tastyisänsa, jotka hän mM? andoi pal-
»veliainsa Prophetain kautta. "

>
2 Aika K. 36: >5, <6. .

11. Waan koko Israel ritoi sinun Lakis, ja
suuttui kuulemasta sinun ändäs: sentähden on
myös se kirolls ja wala sattunut meihin, joka
kirjoitettu on Mosexen Jumalan palwelian
Lassa ', että me olemma syndiä tehnet händä
wastan. '

3 Mos. 26: 14. 5 is-
l. 28 5 15. l. 29; M,. l. 30 ; 17, «.

12. Ia hän on sanans pitänyt*, jonga hän
puhunut on, meitä ja meidän Duomareitam
wastan, jotka meitä duomitzit, että hän niin
suuren onnettomuden on andanut tulla meidän

ettei senkaltaista taiten taiwan al-
la
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la tapahtunut ole, kuin Jerusalemisi» tapahtu-
nut ON. f ' Wal. w. ,: 17. -Z- Wal. w1 l 12.

iz. Niinkuin kirjoitettu on Mosexen Laisa,
niin on kaikki tämä onnettomus meille tapahtu-
nut: Emme myös rukoillet HERran meidän
Jumalan, edesä/ että me synnistä palajaisim-
me, ja sinun totttdes ymmärräisimme.

14. Sentähden on myös HERra walwo-
nut' tasa onnettomudesa, ja on sen saattanut
meidän päällemme: Sillä HERra meidän Ju-
malamme on hurstas f kaikisa töisäns kuin
hän teke; kosta en me totellet hänen ändänsä.

» Jer. 1: '~ l. 44: 27. -x Ps. 119: 1,7:

15. Ia nyt HERra meidän Jumalamme,
joka sinun Kansas Egyptistä ulos johdattanut
olet wäkewällä kädellä *, ja tehnyt itzelles ni-
men, niinkuin se tänäpänä on: me olemmesyn-
diä tehnet, ja jumalattomat ollet.

* 2 Mos. 6: 6. l. 12: 41. Bar. 2: ,1.

16. Ah HERra .' kaiken sinun manhurstcm-
des tähden, käändykön nyt siimn mihas ja hir-
muisudes pois sinun KaupungistaS Jerusale-
mista, ja sinun pyhästä muoresms l Sillä mei-
dän syndeimme tähden, ja meidän Ifäimms
pahain tekoin tähden hawäistän Jerusalem ja
sinun Kansas, kaikein seasa jotka meidän ym-'
bäMöm owat.

.

' '

.../ .
17. Ia- nyt meidän lunmlamme/ kuule si-

nun palwelias rukous ja anomus ; sa Mo a»:-'
mollisesti sinun Pyhas puoleen, joka kukistettu
on, HERran tähden.
' 18. Kallista korwäs, mlnun Jumalani, ja

kuule> ja awaja silmäs ja näe, kUinga me hä-
witetyt olemma, ja se Kauplmgi yöka sinun-
nimelläs Nimitetty on: sillä en me rukoile sinua
meidän omasa manhurstaudesamcke, maan si,
nun suursn laupmdes tähden.

19. Ah HERra kuule, ah HERra ole ar-
mollinen, ah HERra om waari, ja tee ft,
älä wiiwn, itze tähtes, minun Jumalani; sil-
lä sinun KaupungiS ja sinun Kansas on sinun
nimelläs nimitetty.

11. 20. Kosta minä mielä puhuin jarukoilin,
ja minun syndiäni, ja minun Kansani Israe-
lin svndiä tunnustin, jaolin minun rukouxisa-
ni HERran minun Jumalani edesä, minun
Hmnalani pyhän muoren tähden.

2i. Juuri silloin, kosta minä näin rukoilin,
lensi akista minun tygöni se mies Gabriel',
jongaminä ennen nähnyt olin näysä, jarupeis
minuun, ehtouhrin ajalla. l. z: ,6.

22. Ia hän neuwoi minua, puhui minun
kansani, ja sanoi: Daniel, nyt minä olen
lähtenyt sinua ncuwomaan, ettäs ymmärrässit.

23. Sinun rukoustes alusi» ulostawi kästy,
ja minä tulin sinulle ilmoittamaan: Sillä sinä
olet otollinen: Niin ota nyt waari sanasta, et-
täs näyn ymmärrässit. /

24. Seitzemänkymmendä wiittoa on mää-
rätty sinunKan salles jaPyhälleKaupungilles,
niin ylitzekäyminen lopetetan, ja synnit peite-
tän, ja pahat teot sowitetan, ja ijankaikkinen
wanhurstaus tuodan edes; ja näky ja ennustus
suljetan, ja se kaikkein Pyhin woidellan.

25. Niin tiedä nyt ja ota waari, että siitä
ajasta kuin kästy ulos annetan, että heidän pi-
tä jällens kotia palajaman, ja Jerusalem ra-
kettaman Päämieheen Kristuxeen asti, on sei-
tzemän wiikkoa ; niin myös taxi seitzemättätym-
mendä wiittoa, joina tatut ja muurit jällens
ratetan', maitta surtialla ajalla.

' Hagg 1: 2.

26. Ia kahden »viikon perästä seitzemättä-
kymmendä surmatanKristus, ja ei enämbi ole:
jaPäämiehenKansi» tule ja tukistaKaupungin
ja Pyhän, niin että ne loppumat, niinkuin
»virran kautta, ja soda loppuun asti pitä sen
häwitettynä oleman.

27. Mutta hän monelle liiton wahwista yh-
desä wiikosa; japuolesa wiikosa lakautta uhrin
ja ruokauhrin; ja siipein tykönä seiso häwity-

xen julmuus*, ja on päätetty, että se loppuun
asti pitä häwitetty oleman. 'l. n: zi.

Matth. ,4: 15.

iv. Luku.
i Daniel murehti Ransansa tähden, ja sitte

näke suuren näyn, ja hämmästy, v Rohwais
tan, puhuttele Vngelita, ja saa tiedon Seurakun-
nan tilasta.
l. <3iolmcmdena Korexen Persian Kuningan

"> wuonna, ilmoitettin Danielille, joka
myös Besilzarixi kutzuttin ', töinen asia suu-

Cccccc 3 resta
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rcsta sodasta- ja hän ymmärsi sen asian, ja
»mmämis oli hänellä näissä. 'l.1: 7.

2. Siihen aitaan, murhchdin minä Daniel
kolme »viikkoa.

3. En minä syönyt mitan herkullista ruokaa,
liha ja »viina ei tullut minun suuhuni, engä ol-
lengan'woidellut itziani, siihenasti kuin kolme
Mikkoa ioppunet olit.

4. Nchändenä päiwänä kolmattakymmendä
ensimiuäisesä kmssa, olin minä sen suuren Hid-
detelin »virran tykönä.

5. Ia nostin silmäni ja näjin, jakatzo, siinä
seisoi yxi mies' liinasisa waatteisaf, ja kul-
dainen »vyö oli hänen suolissansa.

'Ilm, K. 1: ,4. 7 Dan. «: 6.
6. Hänen ruumins oli niinkuin Turkos, hä-

nen kastoonsa kuin pitkäisen tuli, hänen silmän-
sä niinkuin tulisoitot, hänen käsiwartens ja jal-
kansa niinkuin kiildäwä wasti ; ja hänen puhen-
sa ääni niinkuin suuri hyminä. Hes. 1: 24.

7. Ia minä Daniel näjin sen näyn yxinäni,
ja ne miehet jotka minun tykönäni olit, ei sitä
nähnet*: kuitengin tuli suuri pelko heidän pääl-
lens, että he pakenit ja lymytit hellänsä.

' Ap.T. 9: 7.
,8. Ia minä jäin yxinäni, ja näjin tämän

suuren näyn, ja ei minuun mitan wäke jäänyt;
ja minä tulin sangen rumaxi, ja ei minusa enä
wäke ollut.

9. Ia minä kuulin hanen puhensa äänen: ia
tuin minä tuulin hänen puhensa äänen, putoi-
sm minä näännyxiin tasivoilleni, jaminun kas-
tooni olit maata päin. l. 8: »8.

11. io. Ia tatzo, yxi käsi tartui minuun, ja
autti minua ylös polwilleni , ja minun kätteni
päälle.

11. Ia sanoi minulle: Daniel sinä otollinen
mies, ota näistä sanoista waari, joita minä
sinun kansas puhun, ja ojenna itzes seisomaan,
silla minä olen sinun tygös nyt lähetetty: Ia
kosta hän tämän sanan minun kansani puhui,
ojensin minä itzeni jawapisin.

12. Ia hän sanoi minulle: Ala pelkä Da-
niel, sillä siitä ensimmäisestä päiwästä, tuin
sinä sydämestäs pyysit tietä, ja waiwaisit si-
nuas sinun lumalas edesä, owat sinun sanas
tuullut: ja minä olen tullut sinun sanaiS tähden.

13. Mutta Persian waldakunnan Päämies
on ollui minua wastan yhden päuvan kolmat-
takymmcndä, ja katzo, Mikael* nxi niistäylimuiäisistä Päämiehistä tuli minun awuxeni;
niin minä pysyin siellä Persian Kuningasten ty-
könä. ' liid Ep v. 9.

14. Mutta nyt minä tulen neuwomaan si-
nua, kuinga sinun Kansalles mii.neismä aikoi-
na tapahtu - sillä näky pitä tapahtuman hetken
ajan perästä.

i>. Ia kosta hän näitä minun kansani pu-
hui, käänsin minä kasmoni maahan päin, ja
olin aneli.

16. Ia katzo, yxi ihmisen muotoinen rUveiS
minun huulihini, niin minä awaisiu suuni ia
puhuin, ja sanoin sille joka seisoi minun edesäni:
Minun Herrani, minun jäseneni wapisewat sii-
tä näystä, jaei minusa ole sillen cnsmgän mäke.

17. Ia kuinga taita minun Herrani palwe-
lia puhua minun Herrani kansa? ettei minus
ensingän ena wäke ole, eikä myös minusa e-
nämbi henge ole.

18. Niin rupeis taas minun ihmisen muotoi-
nen, jawahwisti minua.

19. Ia sanoi: Ala pelkä, sinä otollinen mies,
rauha olkon sinulle! wahwista sinus, ja roh-
»vaise sinus: Ia kosta hän minun kansani pu-
hui, wahwistuin»minä, ja sanoin: puhu mi-
nun Herrani, sillä sinä olet minun wahwistanut.

20. Ia hän sanoi: tiedätkös mingä tähden
minä olen tullut sinun tygös? Nyt minä jäl-
lens menen sotimaan Persian Päämiehen kan-sa: Mutta kosta minä menen pois, katzo, niin
tule Grekin maan Päämies.

21. Kuitengin tahdon minä sinulle ilmoitta,
mitä kirjoitettu on, että se pitä totisesti tapah-
tuman. Ia ei kengän ole, joka minua autta
händä wastan, waan teidän Päämiehenne
Mikael.

I l<i tuku.
Ennustus I. persian waldakunnasta. 11. Gre»

kan waldakunnasta ja sen jakamisesta, m, L»
gyptin jaSyrian kuningasten sodista toinen toi»
sens kansa, joka myös ludalassiingin sattui, iv-

'Antiokus Epiphanexen teoista ja julmudestaL-
gyptiä ja luudan maata wastan. v. Antiokw

ren



niMN alltt ennustetan AntikristuM
«tfta ja lopusta. - ! «

minä myös seisoi hänen kansans, en-
simmäifnä Dariuxen »vuonna Medistä,

auttamasa ja wahwistamasi» händä.
2. Ia nyt minä ilmoitan sinulle totuden:

katzo, kolme Kuningasta pita wielä Persiasi»
oleman, waan se neljäs saa enäminän rikkaut-
ta, kuin kaikki muut: ja kosta hän rikkaUde-
sans wäkcwäxi lule, nosta hän kaikki, Grekin
waldakundaa wastan.

ii. 3. Sen perän tule yxi woimallinen Ku-
ningas, ja »voimallisesti hallitze", ja milä hän
tchto, sen hän teke. '1.7 - e. l. 8: 5.

4. Ia kuin ha» korkeimmalle joutunut oN,
särjetän hänen waldakundansa, ja jaetan nel-
jään* taiwan tuuleen: ci hänen jälkentulewai-
sillens, eikä senkaltaisella »voimalla, kuin hä-
nellä olluton, sillä hänen waldakundansa häwi-
tetän, ja tule muiden osaxi. l. 8: 8, «.

111.5. Ia etelän Kuningas, jokayxi hänen
Päämiehistäns on, tule woimallisexi; mutta
händä wastan tule myös yxi wakewäxi, ja hal-
litze, jonga walda on suuri.

6. Mutta monikahtain »vuotten jälken/ yh-
diftawät he itzensä toinen loisens kansa, ja ete-
län Kuningan tytär tule Pohjan Kuningan ty-
go ystäw!)ttä tekemään: Mutta ei hän p,ssy kä-
siwarret, woimasa, eikä hänen käsiivanms
o!( yysyiväinen, waan hän hyljätän niiden kan-
sa loika hancn tuonet owat, ja sen kania joka
hänen siittänyt on, ja niiden kansa, jotka hä-
nen Holkeri aikaa wahwistanet olit.

7. Mutta wesi» tule hänen sugustansa,-joka
tule sotajoukon »voimalla, ja mene Pohjan
Kun ngan wahwoin paikkoin, ja toimitta ja
ivoitta.

8. Ia wie pois heidän jumalans jaRuhti-
naissa, ja kallit kappaleissa, hopian ja kullan,
Egyptiin; ja menesty monikahdat wuodet Poh-
ian Kuningasta wastan.

9. Ia kosta Etelän Kuningas on waeldanut
hänen waldakundansa läpitzen, palaja hän o-
malle maallensa. .

io. Waan hänen poikans wihastuwat, ja
suuren sotajoukon kokowat, la »xi ja mene
edeskäsin niinkuin wirta.ja taas kehoitta muut
»vihaan häNen waldakundaans »vastan.

11. Silloin julmistu Etelän Kuningas, ja
mene ulos ja soti Pohjan Kuningasta wastan;
ja koko niin suuren joukon, että se toinen jouk-
ko hänen käsihins annetan.

12 Ia hän wie pois sen suuren joukon, ja
paisutta sydämensä, että hän on lyönyt niin
monda tubcttta maahan; mutta ei hän siitä
wäkewämmaxi tule.

13. Sillä Pohjan Kuningas tule jällens ja
kbkö simrenunan joukon kuin endmen oli, ja
Monikahtain wuotten perästä tule hän kaiketisuuren sotajoukon ja paljon tawaran kansa.

14. Ia siihen aikaan asetta moni itzens Ete-
län Kuningasta wastan; korottamat myös
muutamat huikendelewaisst sinun Kansästas
itzensä, ja täytawät Näyn, ja langewat.

1;. Niin Pohjan Kuningas tule, ja teke mal-
lit, sa »voitta wahwat Kaupungit; ja Etelän
käsiwarret, ja hänen paras wäkens ei woi sei-soa, eikä ole yhtän woimaa wastan seisoa.

16. Waan han, kosta hän tule hänen ty-
göns, teke tahtonsa jälken', ja ei kengän taida
seisoa hänen edesäns: ja hän mle myös siihen
ihanaiseen maahan, ja häwittä sen kätensä
kautta.

17. Ia käändä kasivonsa tullaxens kaiken
waldakundansa woimalla : Mutta hän sopi hä-
nen kamans, ja anda tyttarens hänelle emän-
näxi, että hän hänen häwitäis; Mutta ei se
menesty hänelle, eikä siitä mitan tule.

18. Sitte käändä hän itzens Luotoja wastan,
ja monda niistä wöitta: WaanPäämies opet-
ta hänen häpiällä lakkamaan, ettei hän händä
ena hawäisis.

19. Ia niin hän jällens palaja hänen maan-sa linnoin; ja lonkka itzens ja lange, ettei hän,
da enä löytä.

20. Ia hänen siaansa tule se joka lvaatian
anda käydä ymbärins, waldakunnalle tunnia-
xi; mutta muutamain päiwäin perästä hän sär-
jetän, ei kuitengan wihan eikä sodan kautta.

IV. 21. Hänen siaansa tule kelwotoin mies,
jolla Kuningallinen kunnia ei aiwoittu ollut;
Hän tule ja menesty, jasaa waldakunnan ma-
tioilla sanoilla.

22. Ia käsiwarret jotka niinkuin wirta juo-
xewal, hänen edesäns wirralla woiletan ja sär-

jetan;

943ii. Luk. "Daniel.
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jetän; niin myös se päämies, jongakansa liit-
to tehty oli.

23. Sillä sittekuin hän hänen kansans itzensyhdistänyt on, teke hän kamalasti händä was-
tan; ja mene ylös, ja wähällä »väellä itzenswahwista.

24. Ia hän menesty, että hän parhaisiin
maan Kaupungeihin tulewa on, ja niitä teke
kuin ei hänen Isäns, eikä esuvanhembans teh»
da taitanet: heidän ryöstämisens, saalinsa ja
tawarans hän hajotta: ja ajattele juonians
heidän linnojansa »vastan, kauwan aikaa.

25. Ia hän kehoitta »voimansa ja sydämens
Etelän Kuningasta wastan, suurella sotajou-
kolla: Silloin Etelän Kuningas tule kehoite-
tuxi sotaan, suuren wäkewän sotajoukon kan-sa, mutta ei hän woi pysyä: sillä händä was-
tan pidetä», juonia.

26. Ia juuri ne jotta hänen leipäänsä syö-
mät, auttawat händä turmeluxeen *, ja hänen
joukkoansa sortamaan, että sangen paljon lyö-
dyxitule. 'Ps. 4i:,«.

27. Ia molembain Kuningasten sydän ajat-
tele, kuinga he toinen toisellens wahingota te-
kisit, jayhden pöydän tykönä petollisesti toinen
loisens kansi» puhuwat; waan ei se menesty,
sillä loppu on wielä toisexi ajaxi määrätty.

28. Ia hän mene taas kotiansa suurella ta-
waralla, ja asetta sydämensä sitä pyhää liittoa
wastan: siinähän jotakin toimitta, ja niin hän
mene kotia omalle maallensa.

29. Määrätyllä ajalla mene hän jällens E-
teläan päin; mutta ei hänelle menesty toisella
erällä, niinkuin ensimmäisellä.

zo. Sillä Kitimistä tulewat hahdet händä
wastan, niin että hän epäile, ja palaja, ja
wihastu sitä pyhää ljittoa wastan, ja menesty;
jakäändä itzens ja suostu niihin, jotka sen py-
hän liiton hyljäwät.

zi. Ia hänen täsiwartensa pitä hänen puo-
lestans seisoman: ne saastuttawat pyhän wah-
wistuxen*, ja saattawat pois jotapäiwäisen
uhrin 5, ja nostawat häwitMN kauhistuxen. §
' l. 8: 11. t 4 Mos. 28: 4. § Dan. 9: 27.

I Makk. 1 : 57» 6». Matth. 24: 15.
32. Ia hän saatta liiton rikkojat ultotulla-

tuixi maksoilla sanoilla: mutta se Kansi», jota

lumalans tunde,, rohwaise ihens ja menesty..
33. Ia ne ymmärcäwäisit Kansan seasa o»

pettawat monda; sentähden heitä »vainota»miekalta, tulella, fangiudella jaryöstämssellä,
kauwan aikaa.

34. Ia kosta he niin kaatuivat, tapahtu heil-
le kuitengin wähä apua: mutta monda mene-mät heidän tygönsä petollisesti.

35- Ia ymmartämaislstä muutamat langc-
mat, että he toeteldaisin', puhlaxi ja seltiaxitulisit, siihenasti että loppu tule: sillä se miipy
wielä nmärättyyn aitaan asti. 'l. «: 10.

iPet. ,: 7.
V. 36. Ia Kuningas teke mitä hän tahto,

jakorotta itzens ja plöndä itzens kaikkia wastankuin Inmala on', ja puhu hirmuisesti f ju-
malain lumalata wastan: ja se on hänelle me-
nestylvä, .siihenasti kuin wiha täytetän: sillä se
on päätetty, kuinga kauwan se on olewa.

'.Thess. 2: 4. -t Ilm. K. l,: 5. ~.

37. Isäinsä lumalata ei hän tottele, eikä
wailnoin eli yhdestäkän Jumalas-
ta luklla pidä; sillä kaikkia wastan hän ihens
korotta. '

I Tim. 4: ', 3. 2 Tim. 3: 4. -

38. Mutta jumalatansMaosimiä hän pal-
wele paikallansa; sitä jumalata, josta ei hänenIsäns mitan tiennet, pitä hänen kunnioitta-»
man kullalla, hopialla, katteilla kiwillä, ja
kauneilla kaluilla. >

39. Ia hän on niille, jotka händä auttawat
Maosimiä wahwistamaan, sen muukalaisen
jumalankansi», joga hän walinnut on, suuren
kunnian tekewät Ia asetta heitä monen Her-
rar, ja jata heille maan paltaxi.

40. Ia lopun ajallapitä EtelänKuningan
hänen kansans pusteleman, ja pohjaisen Ku-
ningan pila akista karkajaman händä wastan
rattailla, ratzasmiehille, ja monilla haaxilla:
Ia hänen pitä maakundiin sisälle menemän, ja«
haastaman ja »vaeldaman läpitze. >

41. Ia ihanaan maahan tuleman, jamon,-!
da pitä langeman: Mutta nämät pitä hänen
kadestäns pääsemän, Edom, Moab, ja Am-
monin lasten esikoiset.

42. Ia hänen pitä kätensä maakundiin ojen-
daman; jaei Egyptinään maan pidä häneliOpääsemän. »

43. Waan
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43. Waan hänen pitä omistaman itzellens

kullan ja hopicm, ja kaiken Egrptin mwaran:
Lybian ja Ethiopian pitä händä seuraman.

44. Mutta sanoma idästä ja pohjasta pitä
händä peljättämän; ja hän käy ulos suuresawihasa, monda kadottamaan jahukuttamaan.

45. Ia hänen pitä majansa ajettamcm kah-
den meren malille, sen ihanan pyhän muoren
tygö: Siihenasti kuin hänen loppunsa tule, ja
ei kengän händä au m.

12. tUktt.
i. Opetctan wiimeisten aikain surkeudesta. «.

Ruolluitten ylösnousemisesta, m. päätöxexi pv»
hutan tämän ennustuxen lukiyemisesta ja täyttä»
miscn ajasta; niin myös Danielin erosta.
I. hilloin nouse se suuri Päämies Mikael,

joka sinunKansas lasten edesä seiso; sil-
lä surkia aika on tulewa, jonga kaltainen ei
ikänäns ollut ole, sittekuin ihmiset rupeisit ole-
maan, haman tähän aikaan asti*: Sillä ajal-
la sinun Kansas wapahdetan , kaikki jotkakir-
jasakirjoitetut owat. * Match. 24: 21.

Mark. 13: 19.
U. 2. Ia monda, jotka maan romusi»

matawar, heräjawätt»; muuramarijan-
kaikkiseen elämään, ja muuramar ijankaik-
kiseen pilkkaan ja häpiaän.
les. 66: 24. Matth. 25: 46. loh. 5: ,8, ,9.

(a) Ebr. Niitä on paljo, jotka mana tomusta
makamasta heräjäwät.

3. Murra operrajarpaistawar, minkuin
taiwan kirkkaus; ja jorka monda operra-
war wanhurstauteen, niinkuin rahder alari
ja ijankaikkisesti. Wiis. 3: 7.

Matth. 13: 43. 1 Kor. 15: 41, 42.m. 4. Ia sinä Daniel peitä nämät sanat,
ja 'sulje kirja haman wiimeiseen aikaan asti:

Silloin pitä sen tygö monda tuleman, ja suu
ren ymmärryxen löytämän.

5. Ia minä Daniel näjin, ja katzo, kaxi
muuta seisoi siellä; toinen tällä »virran reunal-
la, ja toinen toisella »virran reunalla.

6. Ia hän sanoi sille miehelle, jota oli lii,
naisilla waatteilla puetettu', jota seisoi ylem-
bänä wirtaa : tosta näiden ihmetten loppu tule?

'l. l„: 5.
7. Niin minä otin hänestä waarin, joka lii-

naisilla »vaatteilla puetettu oli, jota seisoi ylem-
bänä wirtaa : Ia hän nosti oikian ja »vasem-
man kätensä taiwaseen päin, ja wannoi sen
kautta jota ijankaikkisesti elä *, että sen pitä
ajan, ja muutamat ajat, japuolen aittaa »vii-
pymän: Ia tuin sen pyhän Kansan hajotus
saa lopun, silloin kaikki nämät tapahtumat.

* 5 Mos. 3': 4». Ilm. K. 10: 5, 6.
8. Minä tosin kuulin tämän, maan en minä

ymmärtänyt; ja minä sanoin: HERra, mitä
näiden lopulla tapahtune?

9. Mutta hän sanoi: mene Daniel, sillä se on
peitetty ja suljettu, haman wiimeiseen aikaan.

10. Monda puhdisteta»», tirtastetan, jakoe-
tellan, mutta jumalattomat pitäwät jumalat-
toman menon: Ia jumalattomatei näitä tot-
tele; mutta ymmärtälväiset ottawat näistä
waarin.

11. Ia siitä ajasta, kosta se jotapäiwäinen
uhri on otettu pois ja häwityxen kauhistus sin-
ne pannan, on tuhanen kaxi sataa ja yhderan-
kymmendä päiwää.

i2. Autuas on, joka odotta, jaulottu tuhan-
deen, kolmeen sataan jawiiteen päiwään nel-
jättäkymmendä.

iz. Mutta sinä l» mene pois, siihenasti
kuin loppu tule, ja lewä, ettäs nousisit sinun
osahas, päiwäin lopulla. (2) nim. Daniel.

Danielin Kirjan loppu.

Propheta Hosea
Esivuhe.

saosta eli ja saarnHls, niinkuin hän EsipuhesanS osotta, toisen ja jälkimäisen lerobeamin Israelln Kunin-
gan aikana. Jolla ajalla myös lesaia lulxasa niin myös Amos ja Mika, elit; mutta Hosea oli kuiten-

gm wanhin heistä. Dddddd M,,
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Niin oli myös lerobeam toimellinen ja onnellinen Kuningas,-jola paljo toimitti Israelin waldakunuasa

niinkuin toinen Kuningasten Raamattu, 14. «5. 28. Lug. todista. Jäit kuitengin hänen wanhemmansa Israe-
lin Kuningasten epijumaluteen ,

ja on ollut siihen aitaan monda jaloa miestä Kansasa; waan ei he kuitengan
tainnet Hansaa parammaxi saada: silla perkele oli Kansan siihen hulluteen saattanut, että he alati tapoit Pro-
phetat, ja poldit lapsensa epäjumalille uhrixi, ja niin täytit maan »viattomalla werellä, niinkuin hän tasa en-
fimmäifesä lugusa sen edestä Israelia uhka.

Mutta niin on nähdä, ettei tämä Hosean ennustus ole kokonainen eikä täydellisesti kirjoitettu; mutta ai«
noasians muutamat kappalet ja sanat hänen saarnastansa owat baetut ja yhteen Raamattuun kootut, löytän
kllitengin hänesä, että hän molemmat wirat runsasti ja täydellisesti on toimittanut. Ensistä on hän epäjuma-
lutta wastan angarasti saarnannut, ja Kansaa jalosti nuhdellut, niin myös Kuningasta ja hänen Rnhtinoitan-sa ja Pappeza, jonga tähden hän, niinkuin muutkin, kuoleman ansaitzi. Ia tapettu, niinkuin eriseurainen
Pappeja wastan, ja kapinan nostaja Kuningasta wastan; sillä se on Prophetain jaApostolein kuolema ollut,
ja niin itzeKristuxengin täydyi kuolla. Sitte on hän myösKristuxcsta ja hänen waldakunnastansa wäkewästi ja
rohkiasli cmmstnnllt, niinkuin 2. 13. ja 14. Lug. erinomattain osocetan.

Mutta että hän niin usein kertoi sen sanan huora ja hnorutta, ja 2. Lug. nai porton: ei sentähden pidä
ajateldaman, enä hän itzestäns oli niin haurellinen töisänsä japuheisansa ; sillä hän puhu hengellisellä tawalla,
ja se huora on ollut hänen awioemändänsä, jonga kansa hän on siittänyt awiolapsia. Mutta emännän ja las-
ten piti senkaltaista häpiallistä nime kandaman, Kansan epäjumaluden merkixi ja nuhtexi, joka oli monda hen-
gellista huorutta, se on epäjumalutta, täynnä, niinkuin hän itzekkin sano: maakunda juoxe pois HERrasta
huoruteen. Niinkuin Jeremia puisia kahleita, ja pikarin, kandoi merkixi: ja kaikkikin Prophetat teit jotakin
kamalata Kansalle merkixi: niin myös hänen awioemändänsä lapsinensa, piti tasa huoran nime kandaman,
Kansan cpäjnmaludcn merk.xi: sillä ei se ole uskottapa, että Jumalakasti Prophetan huorin tekemään, niin-
kuin muutamat tasa Hosean tahtowat seliltä.

1 tuku.
«. Hosean prophetian päällekirjoitus, n Ho-

sta saa kästyn naida porton, Israelinwaldakun-
nalle Hengellisen huoruden eli epajumnluden
soimuxi, ja häwityxen merkixi. m. lohdullinen
ennustus uudesta Lestamendistä.

on HERran sana, joka tapahtui
V Hosealls Beerin pojalle, Usian, lo-

lhamin, Aharen, lehistian, ludan
Kuningasten ajalla : ja lerobeamin loaxen
pojan Israelin Kuningan ajalla.

11. 2. Kosta HERra rupeis ensisti Hosean
kautta puhumaan, sanoi HERra Hosealle:
mene, ota porto awiores, ja porton lapset:
silla maakunda karka pois HERralda huoru-
teen. Ps- 7) - «7.

z. Ia hän meni ja otti Gomeri.n Dmlaimm
tyttären; jokamli rastaxi, ja synnytti hänelle

4- Ia HERra sanoi hänelle: nimitä händä
lisreelixi; sillä mielä on wähä aikaa , jäminä
tahdon etziä meren wiat lisreelisa *, Jehun
huonen päälle, jalopetta Israelin huonen wal-
dakunnan. '

1 Kun 21: 1. 2 Kun. 5»: «,.

s. Ia siihen aikaan pitä tapahtuman, että

minä tahdon rikkoa Israelin joutzen, lisreelinlaxosa.
6. Ia hän taas tuli rastaxi, ja synnytti tyt-

tären: Ia hän sanoi hänelle: nimitä se Loßy-
hamaxi: sillä en minä enä armahda Israelinhuonetta, mutta tahdon heidän peräti heittä
pois.

7. ludan huonetta tahdon minä kuitengin
armahta, jaautta heitä HERran heidän Ju-
malansa kautta: ja en minä tahdo heitä autta
jouhella, miekalla, sodalla, orehilla taikka ra-
tzasmiehillä.

8. Ia kosta hän oli Loßyhaman »vieroitta-
nut; niin hän taas siitti, ja synnytti pojan.

9. Ia hän sanoi: nimilä handä boAmmixi:
Sillä et te ole minunKansani, niin en minä-
tän ole teidän.

m. 10. Mutta Israelit, lasten luku pitä ole-
man niinkuin meren sanda, jota ei mitata ei-
kä luetta taita': Ia pitä tapahmman, että
siinä paikasi» kuin heille sanottin: Et te ole mi-
nun Kansani.- pitä heille sanottaman: Te elä-
wän Jumalan lapset, s *

1 Mos. 31: "-

-j- Hos. 2: 23. Nom. 9: 25, 26 1 Pet. 2: 10.

11. Sillä ludan lapset ja Israelin lapset pi-
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lä kokonduman ja pitämän hettans yhden pään
alla', ja menemän ylös, pois maasta: sillä
lisreelin päiwä pitä suuri oleman.
' Icr. z : il?. Hcs ,4:22. l. ,7: 2,. loh. »: 16.

Eph. 1: ».

2. Luku.
1. Neuwotan Israelin Ransaa syndcinsä tun«

doon- v Ilmoitetan ne lähcstywäiset korvat ran«
aaistuxet, käandvmvxen kehoituxexi. m. L.oh«
dutetan käändywäisiH Uden Lestamendin armon
runsaudella.
l. teidän »veljillenne : he omat mi-

nun Kansani: za teidän sisarillenne: he
owat armosi».

2. Riidelkät teidän äitinne kansa, riidelkät;
sillä ei hän ole minun emändäni , engä minä
ole hanen miehensä: etta hän heittäis pois hau-
reudens kaimoistansa, ja huorudens rinnois-

z. Etten mina hända alasti riisuisi *, japa-
nisi hända niinkuin hän syndyisäns oli: Japa-
nisi myös hända niinkuin hämitettyä , ja niin-
kuin karkiata maata, engä janoon hända kuo-
letaisi.f ' Hes. ,6: 7. t Am. 8: 11.

4. Ia en armahdaisi hänen lapsiansa; sillä
he owat huoran lapset.

5. Sillä heidän äitins on huorin tehnyt, ja
se joka heidän siitti, käytti itzens häpiällisesti *,
ja sanoi : minä tahdon juosta rakastajaini pe-

räsä, jotka'minulleandamat leipaä,wettä, willo-
ja, pellawita, öljyä ja juomaa.

* Hes. ,6: ,4, :c.
11. 6. Sentähden katzo, minä aitaan sinun

ties orjantappuroilla, ja panen aidan eteen,
ettei hän löytais polkujansa.

7. Ia kosta hän juoxe rakastajainsi» peräsa,
niin ei hänen pidä hsitä käsittämän, eikä löy-
tämän, kosta hän heitä etzi : ja hänen pitä sa-
noman : minä menen ja palajan minun endisen
mieheni tygö, sillä silloin oli minun parambi
kvin nyt.

8. Ia ei hän tahdo tietä minua sixi, joka
hänelle annoin jymia, miinaa ja öljyä, ja että
mina annoin hänelle paljon hopiam jakuldaa,
josta he Vaalimin teit. l. 8-. 4. l 1;: 2.

9. Sentähden minä palajan ja otan aika-

nans jällens minun jywäni, ja minun »viinani
ajallans: ja otan pois Millani, ja pellamani,
joilla hän häpiänsä peittä.

~

io. Ia minä tahdon paljasta hänen häpiän-.
sä, hänen rakastaiainsi» silmäin eteen: ja ci pi-,
dakenengän hända minunkäsistäni päästäluän.

n. Ia minä lakkautan kaiken hänen ilonsa,
juhlans, »iden Kuunsa, lepopäimänsä, ja kaik-
ki hänen pyhäpäimänsä.

12. Minä häwitän ' »nyös hänen wiinapuun-
sa ja fikunapuuusa, että hän sanon se on mi-
nun palkkani, jonga minun rakastajani minul-
le andanet oivat: Minä teen niistä metzän, että
metzän pedot ne syöwät. " Ps. «o: 13.

les 5- f.
iz. Juuri niin etzin minä händä Vaalimin

päiwinä, joina hän heille sawuuhria sytytti",
ja kaunisti hänens kuldalehdeilla ja kaulakau-
uistuxella, ja juoxiratastaiains päräsä; janiin
unohti minun, sanoHEßra. * Jer. 44: n.

ili. 14. Sentähden tatzo, minä tahdon hän-
dä haututella, wiedä hänen korpeen, ja puhua
suloisesti hänen kansans. les. 40: », ».

15. Silloin annan minä hänelle hänen w'i-
namätensä, ja Atorin laxon, ja tahdon toi-
tvon awata: Siellä hän on laulestelewa, niin-
kuin nuorella ijällänsä: janiinkuin sina päiwä-
nä jonaEgyptin maalda läxi. 2 Mos. ,5: 1.

16. Ia sinä päiwänä pitä tapahtuman, sa-
no HERra, ettäs minun tutzut mieheres, ja et
sillen minua kutzu Vaalimixi.

17. Sillä minä tahdon Vaalimin nimet otta
pois hänen suustansa '; niin ettei kenengän pi-
dä sitä nime sille muistaman.

*2M°s. 23:»). Ps. 16:4.
18. Waan minä tahdon tehdä heille sillä a-

jallaliiton*, petoin kansi» kedolla, linduin kan-
sa taiwan alla, ja matoin kansi» maan päällä:
Ia tahdon otta pois joutzen, miekan, jasodan
maalda, ja annan heidän asu turwallisesti. f

* Job. 5: «, «3. Ils ll: 6. Hes. 34: 2s.
-f Hes. 14: «. loh. is: »3.

19. Minäkihlan sinun iyelleni ijankaikki-
sesti : ja mina kihlan sinun iyelleni wan-
hurstaudeja, duomiosi», armoja ja laupiu-
desa.

20. Minä kihlan rositt sinun iyelleni usiDddddd 2 tosa^
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kosa; ja sinun pnä HORran tundeman.

Jer. 31: 34.
2i. Sillä ajalla,.sano HERra,tahdon mi-

nä kliulla, minä tahdon taiwasta kuulla; ja
taiwan pitä maata kuuleman.

22. Mutta maan pitä kuuleman jywiä, »vii-
naa ja öljyä; ja niiden pitälisreeliä kuuleman.

23. Ia minä tahdon sen itzelleni pitä sieme-
nesi maan päälle, ja tahdon sitä armahta, jo-
ta ei ole armahdettu.' Ia sanon hänelle, joka
ei ollut minun Kansani: sinä olet minunKan-
sani: ja hänen pitä sanoman, sinä olet minun
Jumalani, li: 10. Rom. 9:25. lPet.»:iol

3. Luku.
propheta saa kästyn koseilla yhtä portonaista,

jg kihlata sen kauwan händäns odottamaan,
merkifi, että Israel pitkän »Viipymisen jälken,
piti wihdoin Rrifiuxen tygö käändymän.

HERra sanoi minulle: mene wielä> ja
rakasta salcuvuoteista waimoo ja porttoa:

Niinkuin HERra rakasta Israelin lapsia, jot-
ka kuitengin käännyit muukalaisten jumalain
tygö, ja rakastamat wiinaleiliä. 2 Mof. ,2: 6.

2. la. minä sowein hänen kansans, wiiteen-
toistakymmeneen hopiapenningiin, japuoleen-
toista Homeriin ohria.

. z. Ia sanoin hänelle: pidä sinus minun ty-
göni monda päiwää, ja älä huorin tee, ja älä
toiseen ryhdy: Niin mina tahdon myös sinun
tygös itzeni pitä. sM°s. «i:ii.

4. Sentähden että Israelin lapset pitä mon-
da päiwää ilman Kuningasta, ilman Päämies-
tä, ilman uhrita, ilman Marita (-»), ilman
päallishameta, ja ilman epajumalitten kurnia
oleman. O) Ebr. pahasta.

5. Sittelsraelin lapset palajawat,jaHEß-
raa heidän lumalatcms ja Dawidita
heidän Kuningastänsa*: ja heidän pitä pelmol-
latuleman HERran jalMen hymydensätpgö,
wiimeisillä ajoilla, f 'Ps2: 6. Icr. ;o:
Hes. ,4:22. 1> les. 2:2. Mik. 4: I. Ebr. l : I.

4. Luku.
1. Hosea ilmoitta Israelin lapsille HERran wi-

han >a rangmstuxen, heidän monenkaldaisten
syzdcinsä tähden, li. tvaroitta ludan huonetta
sekoittamasta iyiäns Israelin puymeen.

1. Ouulkat HERran sanaa, te Israelin lap-
set: sillä HERralla on syy niitä nuhdel-

la, jotka maasa asuwat: Sentähden ettei to-
tuutta, eitä laupiutta, eitä Jumalan tundoa
ole maasi».

2. Mutta walapattoisus, walhe, murha,
wartaus ja huoruus; ne owat wallan saanet,
jayxi weren wita tapahlu toisen jälken.

3. Sentähden pitä maakunnan surtiana ole-
man, ja taitti, jottasiinä asuwat, pitä nään-dymän, ynnä eläinden kedolla ja taiwan lin-
duin kansa: ja kalat meresä pitä myös hut-
kanduman. 1.12:4. Zeph. 1:3.

4. Tosin ei saa kengän nuhdella eikä rangais-
ta tetän*: silla sinun Kansas on niinkuin Pap-
pein nuhtelia. * les. 3°: i". Am. 2: «.

5. Sentähden pitä sinun päiwallä lange-
man, jaPropheta sinun kansas yöllä: ja mi-
nä tahdon äitis hututta.

6. Minun Kansani on turmeldu, ettei heillä
ole ymmärrystä: että sinä hyljäisit ymmärry-
xen, tahdon minä myös sinun hyljätä, ettei
sinun pidä enä minun Pappini oleman: Ia si-
nä unohdit sinun lumalas Lain, sentähden
tahdon minä myös unohta sinungin lapses.

2 Mof. 20: 5.

7. Jota enämbi heitä on, sitä enämmin he
tekewät syndiä minua wastan; sentähden leen
minä heidän kunniansa häpiäxi.

8- He syöwät minun Kansani syndiuhria, ja
himoitzewat heidän syndejänsä.

9. Kansalle pitä niinkuin Papeissekkin tapah-
tuman*; silla minä tahdon heidän pahat te-
kons etziä, ja kostan heille niinkuin he ansain-
net owat. ' les 24: 2.

ic>. Niin että he syöwät, ja ei tule rawitu-
xi": he tekewät huorutta, ja ei heidän pidä
menestymän; sillä he olvat hyljännetHEßran,
ja ei totellet hcmdä. * 3 Mos. 26: »6.

Mik. 6: 14. Haag. 1:6.
11. Huoruus, wiina ja wäkewä juoma,

hulluxi simrtawar. San. l. 20: 1.

12. Minun Kansani kysy neuwoa puulda,
ja hänen sauwans saarna hänelle; sillä huoru-
den hengi' »vietteli heitä, niin että he teit huo-
rin Jumalalansa wastan. '1.5: 4.

13. Wuorten kukkuloilla he uhrawat, jakor-
kiu,
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kiuxilla he suitzuttawat, tammein alla, haa-
pain, ja saarnein alla, että ne andawat suloi-
sen marjon *, sentähden tulewat teidän tyttä-
renne portoixi, ja teidän morsiamenne huorixi.

* les-57- 5, 6. Hes. 6:13.
14. En minä tahdo etziä teidän tyttäritänne,

kosta he salawuoteudesi» eläwät, engä teidän
morsiamianne, kosta he huorin tekewät; sillä
he eroittawat itzensä huomin sekaan, ja portoin
kansi» uhrawat: ja se ymmärtämätöin Kansasaa haawoja.

11.15. Israel, jos sinä kuitengin tahdot huo-
rin tehdä, niin älkön ludan sentähden lvialli-
sexi tulko: Älkät mengö Gilgaliin *, ja älkät
tulko ylös BethAweniin f, jaälkät »vannoko:
niin totta kuin HERra elä §: 'l. 9: 15.

-f 1 Kun. 1,: «9. Hos. 5:8. l. 10: 5.
§ 5 Mos. 6: 13.

16. Sillä Israel on hillimätöin niinkuin til-
limäinen lehmä: niin HERra on myös taitze-
wc» heitä, tuin lammasta awarasa paitasi».

17. Sillä Ephraim ' on suostunut epäjuma-
liin : Anna hänen mennä. * les. ,8: 1.

18. He owat heitäns juopumiseen ja huoru-
teen laskenet, ja heidän waldamiehens rakas-
tuivat andimita, häpiäxi.

19. Tuulispään pitä siiwilläns heidän sidot-
tuna ajaman pois, ja heidän pitä häpiään tu-
leman uhreistansa.

5. Luku.
, Jumala uhka Israelia ja ludata, pappein

jaRansan epäjumaluden ja muiden syndein täh-
den , kowalla rangaistuxella. n. puhu heidänkäändymisestansä.
I. iNuulkat siis Papit*, ja Israelin huone

"> ottakat »vaari, ja ota korwiis sinä Ku-
ningan huone.- sillä duomio pita tuleman tei-
dän päällenne, te jotka Mizpasa paulan f ja
leivitetyn werkon Thaborisa »virittänet oletta.§
'

i Kun ,2: 32. -x Duom. io: 17. §Duom. 4: 6.
2. Ne luopuwaiset teurastawat sangen pal-

jo,sentähden tule minun heitä kaikkia rangaista.
z. Kyllä minä tunnen Ephraimin, jaei Is-

rael ole minun edestäni peitetty; että Ephraim
on nyt portto, ja Istael saastainen.

4. Ei he ajattele palalta Jumalansa tygö;

silla huoruden hengi on heidän sydämesäns, ja
ei he tottele HERraa.

5. Sentähden pitä Israelin ylpeys hänen
taswoins edesä nöyrytettämän; ja Israel ja
Ephraim pitä pahain tekoinsa tähden lange-
man: ludan pitä myös heidän tansanS lan-
geman.

6. He menewät sitte etzimään HERraa lam-
baillans, jakarjallansa, maan ei heidän pidä
sittekän händä löytämän: hän on itzens heildä
käändänyt pois.

7. He owat rikkonet HERraa wastan ja
synnyttänet »vieraita lapsia*; sentähden pitä
myös uden Kuun syömän heitä ynnä heidän o-
sainsa kansa. '».2:4.

8. Soittakat Vasunata Gibeasi», soittatat
torwe Ramasa: huutatat BethAwenisi», si-
nun jältees Venlamin.

9. Sillä Ephraimin pitä rangaistuxen päi-
wänä kylmillä oleman; josta minä Israelin
sukukundia ustollisesti olen neuwonut.

10. ludan Päämiehet owat niinkuin rajan
siirtäjät*; sentähden tahdon minä »vihani»vuo-
datta heidän päällensä, niinkuin »veden.

'

5 Mos. 19: 14. l. 27: 17.
11. Ephraim kärsi wäkiwaldaa ja ahdisteta»,

joka hänelle oikein tapahtu; sillä hän anvoi
itzens (ihmisten) kästyihin.

12. Minä olin Ephraimille niinkuin koi, ja
ludan huonelle turmellus.

13. Mutta kosta Ephraim' tunsi sairaudcnsi»,
ja Juda s haawansa, niin Ephraim meni As-
syriaan, ia lähetti larebin Kuningan tygö §:
Waan ei hän »voinut teitä autta, eikä parata
teidän haawoianne. '

2 Kun, i>: 19.
-j- 2 Kun. 16: 7. § Hos. 10: s.

14. Sillä minä olen Ephraimille niinkuin jul-
ma Jalopeura, ja ludan huonelle niinkuin
nuori Jalopeura: Minä, minä itze heitä raa-
telen, ja menen pois, minä Wien heidän pois,
jaei kengän heitä woi pelasta.

11.15. Minä menen japalajan taas sialleni,
siihenasti kuin he syndinsä tundetvat, ja minun
kasivojani etziwät: kosta heille pahoin käy, niin
heidän pitä warhain minua etzimän* (ja sano-
man :)

' les. 26: ,6.

6. Luku.Dddddd 3
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6. Huku.

i. Ustowaiset kehoittawat toinen toistansa
käändymyreen, ja turwamaan HERraan.
v HERra muistutta heille heidän ilkeyttûsä,
ja puhu taas heidän käändynnsestänsä.
I. Ouultar ja palautamme HERran t>fao,

>3> sMa hän on meitä repinyc, hän
meidän paranda: Hän on meira
hän meira siro. 5 Mos. 32: 39-

-1 Sam. 2:6. Job. 5: »8.
2. Hän «te meitä clawaxi kahden päi-

wän perästä: kolmandena vaiwana han
meira wirworra *, niin erra me saan»n,e
elä hänen edesäns. ' i Kor. 15: 4.

Eph. 2: 5» 6.
g. Niin me otamme siitä waarin *, ja sitä

pyytelemme, että me HERran tundisimma:
Sillä hän koitta niinkuin kaunis amurusto, ja
hän tule meille niinkuin sade f, niinkuin ehto-
sade aikanans maan päälle. "

2 Pet. 1: 19.
t P5.65: ".. .

n. 4. Mitä minun pidäis sinulle Ephraim
tekemän? mitä minun pidäis sinulle Juda te-
kemän ? Teidän jumalisuden on niinkuin aniul-
linen pilwi, ja niinkuin »varhainen kaste, joka
pois rauke.

5. Sentähden »vuoleskelen minä heitä Pro-
phetain kautta *, jakuoletan heitä minun suu-
ni sanoilla, että sinun lumalas sanat ilman-
duisit: 'Jer. ,:io.

6. Sillä minulle kelpa armo ia ei uhn;
Jumalan rundo ja ei polttouhri.
1 Sam. 15: 22. Ps. 5«: 1;, »4. Match. 9: 13.

l.«: 7.

7. Mutta be käywät sen liiton ylitze niinkuin
Adam *: siinä he owat petollisesti tehner minua
wastan. i Mos. 3:6.

8- Sillä Gilead * on Kaupung» wääryttä
ja werenwiiktoja täynäns. " Jos.«,: «.

Hos. 12: ii.

9. Papit owat jouttoinens niinkuin ryöwä-
r«, jotka wäjywät: he murhawat Sikemin
tiellä'; sillä he tekewät mitä he tahtomat.

I°s"'7.
.

.

io. Minä näen Israelin huonesa, »ota nn-
nä kauhistun: sillä Ephraim teke huorin, ja Is-
rael saastutta itzensä. 1 Kun. 12:26.

2 Kun. 17:7.

11. luda, on myös sinulle pannut elon c»I
jan, kosta minä Kansani fangiuden palautan.

7. Luku.
li Jumalan walitus Israelin moninaisten suur»

ten syndein yline. v. Ranaalsture» uhkaus ja
»paliturcn kerto: mus.
i. Hosta minä Israelin parata tahdon, niin as- '

"» ken nähdän Ephraimin wäärys, ja Sa-°
marian pahuus, sillä he tekemät petollisutta ":

maras mene sisälle, ja ryömärit ulkona ryös-
täivät. '

2 Kun. 17: 13, »4-
2. Ia ei he kuitengan ajattele sydamesäns,

että minä muistan taiten heidän pahudensa:
nyt omat heidän työnsä heidän ymbärilläns, ja
omat julki minunkasmoini edesä.

3. He ilahuttamat Kuningan pahudellansa,
jaPäämiehet malhellansi».

4. Ia omat kaikki huorintekiät, niinkuin pä-
tzi, jonga leipoja lämmitlä; joka lakka mal-
momasta, sittekuin hän on taikinan sotkunut,
siihen asti kuin se happane.

5. Tänäpän on meidänKumngamme juhla',
jaPäämiehet omat siuraxi tullet miinasta f:hän kutzutta pilkkajat tygönsä. *

» Kun. 12:32.
-s les. 5: >i.

6. Sillä heidän sydämens on palama niin-
kuin pätzi, koffa he wäijywät: Mutta heidän
leipojansa maka kaiken yösen, ja pala amulla
niinkuin tulen liekki.

7. He omat kaikki palamat niinkuin pätzi:
he syömät Duomarinsa: kaikki heidän Kunin-
gans langemat: ei ole yhtäkän heisä, joka mi-
nua auxenshuuta.

B,Ephraim sekoitta itzens*Kansojin.Ephraim
on niinkuin kyrsä, jota ei kengän käännä.

'Ps. 106:35.
9. Waan muukalaiset syömät hänen »voi-mansa, jota ei hän kuitengan tottele: Hän on

myös Harmat karmat saanut, ei hän sittekän
sitä huo le.

10. Ia Israelin ylpeys nöyrytetän heidän
silmäins edesä*; maan ei he käännä itziänS
HERran heidän Jumalansa tygö, eikä hänes-
tä pidä lukua näisä kaikisa. '1.5: 5.

11. SilläEphraim on niinkuin hullu tyhtyi-
nen, jota ei mitan huomaitze: he aurens huu-

tamat
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tawat Egyptiä, he juoxemat Assuriin.

l. 5: !,.

n. 12. Mutta kunga ikänäns he juorendele-
lvat, heitän mina werkkoni heidän päällens ',
ja temmcm alas niinkuin linnut tuiman alda :

Minä tahdon heitä rangaista, niinkuin he seu-
rakunnisans kuullet omat. * 2Kun. 17:4,5, 6.

IZ. n>oi heitä erra he minusta luopu-
net oxvar! heidän täyty turmeldua: sillä he
owat minua mastan rikkonet. Minä olisin hei-
dän kyllä päästänyt, jollei he olis walhetta o-
pettanet minua wastan. ' 5 Mos. 28: 15.

14. Niin ei he myös minua huuda sydämes-
täns, waan ulwowat wuoteiscms: Hekokon-
duwat jywäin ia »viinan tähden , jaowat mi-
nulle komakormaiset.

»f. Minä kuritan heitä ja wahwistan heidänkäsiwartcnsa; mutta he ajattelewat pahaa mi-
nua wastan.

16. He palajawat, mutta ei sen korkeimman
tygö, waan owat niinkuin hellinnyt joutzi*:
Sentähden pitä heidän Päämiehensä miekan
kautta langeman, heidän uhkaurens tähden:
Tämä on heidän pilkkansa Egyptin maalla.

'Ps. 78:57.
8. Luku.

1 HERra uhkaa Ransaansa »vihollisen ran-
gaitiuxeUa. » luettele heidän moninalset syn
dinsä niinkuin syyt rangaistuxeen.
I. <?>uuda selkiästi niinkuin Vasuna 6, (ja sil-

c< no): hän mle jo HERran huonen yli-
tzen niinkuin kotka s; etta he omat minun liit-
toni rikkonet, jaomat minun Laistani luopunet.
' les si>: I. 1-5 Mos. ,8: 49. Jer. 4: 1,,

l. 48: 40. l. 49: 22. Hcs. 17: 3.
2. Niin heidän pitä minua huutaman: sinä

olet minun Jumalani: me Israel tunnemme
sinun.

3. Israel hyltä hywän ; sentähden pitä «vi-
hollisen heitä nxuwaman.

11. 4. He asettawatKuningoita ilman minu-
ta, he panemat Päämiehiä, ilman minun tie-
tämätäni': hopiastans ja kullastansa lekemäthe epäjumalita, että he juurinopiasti hämiäisit.

' 1.2: 8.
;. Sinun masittas *, Samaria, sysä sinun

pois, minun mihani on julmistunut: ei se tai-
da kauwan olla, heitä pitä rangaistaman.

'

1 Kun. 12: 28, 29.
6. Sillä se on myös tullut Israelista jonga

seppä on tehnyt, ja ei se ole Jumala: Sentäh-
den pitä Samarian wasikka tomuxi tehtämän:

2 Mos. 32: ,0.

7. Sillä he kylwit tuulen, ja heidän pitäjäl-
lens tuulispään niittämän*: Ei heidän sieme-
nens pidä tuleman ylös, eikä hedelmäns jau-
hoja andaman: ja jos hän wielä annais, niin
muukalaiset pitä ne syömän, f ' Gal. 6: 7.

1- Hagg. 1:6.
8. Israel tule syödyxi': pakanat pitäwät

hänen nyt kelwottomana astiana.
'

2 Kun. 15: ,9» 20.

9. Että he juoxit ylös Assurin tygö, niinkuin
yxinäinen metzaaasi*: Ephraim palkka hänel-
lens lahjoilla rakastaita. * Job. 39: 8.

10 Ia että he lahjoja lähettämät pakanoil-
le', niin tahdon minä nyt heitä koota f: ja
heidän pitäKuningan jaPäämiesten kuormaan,
pian suuttuman. § '

2 Kun. 17: 3, «.

-s 2 Kun. 18: ,9. § Ies. 10: z.
11. Sillä Ephraim on tehnyt monda Mari-

ta syndiä tehdäxens, niin pitä myös Altarit hä-
nelle synnixi luettaman.

12. Waikka minä paljo heille minun Laistani
kirjoitan; niin he lukemat sen kuitengin muu-
talaisexi opixi.

13. Ehkä he nyt paljo uhramat, ja lihaa tuo-
mat edes, ja syömät, niin ei se kuitengan ole
HERralle otollinen *: Mitta hän tahto muis-
ta heidän pahudensa, ja heidän synvins etziä,
jotka Egyptiin heitäns käändäwät.
' San. l. 15: 8. l. 'i: 27. les. 1: «. I. 66:3.

Am. 5: 22.

14. Israel unhotti luojansa, ja rakensi niin
kirkkoja: Ia Juda teki myös monda wahwaa
Kaupungita; mutta minä alasten tulen hänen
Kaupungeihinsa, jota hänen huonensa poltta-
man pitä.

9- Luku.
i. propheta neuwo Ransaa luopumaan epa-

jumaluden ilakoiyemisesta, rangaistusten haasitolla. n. Uhka heitä wäärän opm japahan elä-
män tähden, lapstttomudella.

i.Ei
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sinua tarwita riemuitzemaan Israel, eikä
öykämään niinkuin Kansat: sillä sinä o-

let huorin tehnyt sinun lumalatas wastan: si-
nä etzit porton palkkaa kaikkein jywäaittain
tykönä.

2. Sentähden ei pidä aitat eikä kuurnat hei-
tä elättämän; eikä wiinan pidä hänelle menes-
tymän. Joel. 1:

'

3. Ia ei heidän pidä asuman HERran maal-
la ; mutta Ephraimin pitä jällens menemän
Egyptiin*, ja pitä Assyriasi» saastaista syömän.f
* 5 Mos. 28: 68. » Kun. »5: 26. 5 Dan. 1 : 8.

4. Josa ei taita HERralle miinasta juoma-
uhria tehdä , eli muuta tehdä hänen mielens
noutexi : heidän uhrinsa pitä oleman niinkuin
murhellisten leipä, josta kaikki saastuttamat
itzensä jotkasitä syömät: Sillä heidän leipänsä
pitä heidän itze syömän, ja ei sitä pitä HER-
ran huoneseen wietämän.

5. Mitä te silloin tahdotta wuosikauden pyhi-
nä, jaHERran juhlapäiwinä, tehdä?

6. Sillä katzo, heidän pitä raateliata pake-
neman, Egypti pitä heidän kokomcm*, ja
Moph vita heidän hautamaan: Nukulaiset pi-
tä siellä kasmaman, josa nyt heidän rakkan epä-
jumalansa hopiat omat, ja orjantappurat pi-
tä oleman heidän majoisansa. s
" Jer. 4" »6, 17. l. 4,: 6, 7. t les. ,»t il.

1.Z4- 11, 14.
n. 7. Etzikkon aika on tullut, ja kostamisen

aika on tullut, jonga Israelin pitä kyllä tun-
deman: Prophetat omat tompelit, ja kers-
kajat owat mielipuolet, sinun suurten pahain
tekois tähden, ja sen suuren wastahakoisuden
tähden. .

8- Maniat * Ephraimisa pidit heitäns het-
ken minun Jumalani tygö: mutta nyt he omat
Prophetat, jotka hänelle paulan kaikilla hänen
teilläns panemat, sillä mainollisella epäjuma-
lan palweluxella, heidän Jumalansa huonesa.

' Hes. ,: 17.
9. He owat sywästi itzens turmellet niinkuin

Gibean aikana'; sentähden pitä hänen heidän
pahat tekonsa muistaman, ja heidän syndins
etzimän. ' Duom. 19: 25, ,c. l. 20: iz.

Hos. i»: 9.
«o. Minä löysin Israelin niinkuin wiinamar-

jat korwesa, ja näin teidän Isänne niinkuin
fikunapuusi» utis sikunat: Mutta he menit sille
BaalPeorin tygö', jalupaisit heitäns sille ha«piälliselle epäjumalalle, ja tulit niin jumalaxi
kuin se jotahe rakastit. *

4 Mos. ,5: 3.
Ps. 106: 28.

11. Sentähden pitä Ephraimin kunnian len-
dämän pois niinkuin lindu; niin ettei heidän
pidä synnyttämän eikäkandaman eli siittämän.

12. Ia ehkä he wielä lapsiansa kasivataisit,
niin minä tahdon kuitenain heidän lapsittomaxi
tehdä, ettei heidän pidä ensingän Kansi» ole-
man: woi heitä, kosta minä he»stäluowun!

13. Ephraim, jonga minä näen, on istutet-
tu ja kaunis niinkuin Tyrus *; mutta hänentäyty nyt surmajalle lapsens anda.

* Hes. 26:17.
14. HERra anna heille: mutta mitäs tah-

dot heille anda? anna heille hedelmätön, kohtu,
ja tyhjät nisät.

is. Kaikki heidän pahudensa tapahtu Gilga-
lisi» *: siellä minä heitä wihan, ja ajan heidän
pois minun huonestani, heidän- pahan menonsa
tähden, engä tahdo heitä sillen rakasta: sillä
kaikki heidän Päämiehens owat langennet
pois. -s 'l. 4: 15. l. I,: 11. f les. l: »3.

16. Ephraim on lyöty, hänen juurens owat
kuiwettunet, ettei he sillen taida hedelmätä kan-
da: Ia waikka he wielä kandaisit, niin minä
tahdon kuitengin heidän ruumins ihanat hedel-mät kuoletta.

17. Minun Jumalani on heittämä heidän
pois, ettei he händä kuullet; ja heidän pitä
pakanain seasa kulkiana maeldaman.

10. Luku.
i. L.uetellan Israelin Ransan syndejä, ja il-

moitetc.n rangaistus, u. tvaroitetan heitä aikai«scen taändymyxeen.
i. Israel on tyhjä wiinapuu, hedelmän hän

itzellens pita: Ia niin paljo kuin hänel-
lä hedelmätä on, niin monda Altarita hän
myös teke *: Siinä josa maa paras on, siihen
he rakendawat kaunimmat Kirkot. *l. 8: n-

-2. Heidän sydämens on jaettu, ja he löy-
tämät heidän syndinsä: mutta hän tahto hei-

dän
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z. Sillä nyt pitä heidän sanoman: ei meil-
lä Kuningasta ole, sillä en me ole HERraa
peljännet, mitäKuningan pidäis meitä autta-

4. He »vannomat turhaan liittoa tehdesänsä;
ja senkaltainen neumo »vihotta niinkuin myr-
kyllinenruoho pellon waoisa.

5. Samarian asuwaiset peltäwätßethAwe-
nin wasittain tähden*; sillä hänen Kansans on
murhettinm händä, ja hänen pappinsa f jotta
hänen tähtens olit (ennen) riemuinet, hänen
kunniansa puolesta: sillä hän on »viety heildä
pois. *l. 8:5. -r 2 Kun. 23: 5.

6. Ia se (wasikka) on »viety Assyriaan la-
rebin Kuningalle lahjaxi: niin pitä myös E-
pbraimin häpiään tuleman, ja Israelin pitä
hapemän neuwonsa tähden. l. 5: 9, ".

7. Sillä Samarian Kuningas on rauwen-
nut niinkuin mahto meden pääldä.

8. Amenin kukkulat omat pyhityt pois, joilla
Israel on syndiä tehnyt. Ohdakket ja orjan-
tappurat kaswawat heidän Mareillansa; ja
heidän pitä sanoman muorille: peittäkät mei-
tä: jakukkuloille:kaatukatmeidän päällemme.
les. 2: 19. Luk. 23: 30. Ilm. K. 6: 16. l. 9: 6.

9 Israel sinä olet syndiä tehnyt hamasta Gi-
bean ajasta*, siihen myös he omat jäänet.
Mutta senkaltainen sota, kuin niitä pahoja ihs-
misiä mastan Gibeasa tapahdui, ei pidä heitä
käsittämän. * Duom. 19: 25. Hos. 9: 9.

10. Waan minä rangaisen heitä minun mie-
leni jälken, niin että Kansat pitä heidän yli-
tzen kokonduman, kosta minä heitä rangai-
sen heidän kahden syndinsä tähden.

11. Ephraim on wasikka, joka on tottunut
mielelläns rihtä tappamaan ', ja niin minäkin
tahdon käydä hänen kaunin kaulansa päällä:
Minä ajan Ephraimilla, Juda pitä kyndä-
män, ja Jakobin hänellens äjestämän.

-5 Mos. 25:4. , Kor. 9:9.
N. 12. reillenne wanhurstan,

deri, niittakar laupiudexi, reillen-
ne dcndö 5: etta nyr on aita HERraa eyia,
siihenasti kuin hän tule, jasara reille wan,
hurskauden. * Jer: 4: ?.

IZ. Te kynnätte jumalattomutta, ja niitätte
wääryttä, ja syötte walhen hedelmitä: Että
sinä turmat omaan menoos, ja sinun moneen
Sångarns:

14. Niin pitä meteli nouseman sinun Kan-sas seasa, ja kaikki sinun linnas pitä häwitet-
tämän, niinkuin Salman häwitti Arbelin huo-
nen sodan aitana; ja äiti lapsinens kuoliaxi
lyötin.

15. Niin pitä teillengin BethElisä tapahtu-
man, teidän suuren pahudenne tähden: että
IsraelinKuningas pitä amulla warahin lyötä-
män maahan.

11. Luku.
1 HVRra muistutta Ransalle hänen hywyt-

tänsä, ja sitä wastan heidän kiittämättömyttänsä.
n. Uhka heitä Assyrialaisilla, ui. Saarna pala-
rvan rakkaudensa muodosta jawaikuturesta.
1. Israel nuori oli , pidin minä hänen

rakkana: ja mina kuyuin Egyptistä
minun poikani. 2Mos. z: 8. l. 4: 22,2,.

Matth. 2: 15.
2. Mutta kosta heitä nyt kutzutan, niin hekäändymät pois ', jauhrawat Vaalimille, ja

suitzuttawat kuwille. * Jer. 2: 26, ,7.
z. Mina opetin Ephraimin käymään , ja ta-

lutin hända käsimarsisla'; maan nyt ci he tah-
do tietä, etta mina heitä parandanut olen.

' »Mof. 1;: 21.

4,. Minä annoin heidän wetä ihmisen ijestä,
jakäydä rakkauden ohjisa; ja minä autin hei-
tä, otin iken heidän kaulastansa, ja annoin
heille elatuxen.

11. 5. Ei heidän pidä palajaman Egyptin
maalle, waan Assur pitä heidän Kuningans
oleman; sillä ci he tahdo itziäns käätä.

6. Sentähden pitä miekan tuleman heidän
Kaupunginsa päälle, ja heidän salpansa tem-
maman ylös, jasyömän ne, heidän neumonsatähden. l. 10: 6.

7. Minun Kansani wäsy käändymästä mi-
nun puoleeni, ehkä kuinga heille saarnataisin,
niin kengän hangitzi kuulemaan.

11. 8. Mitä minun pitä sinusta tekemän E-
phraim? warjelengo minä sinua Israel? Pi-däistö minun sinulle tekemän niinkuin Adamal-

Eeeeee le,
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le, ja asettaman sinun niinkuin Zeboimin'?
Muna minun sfdämettani on toinen mielsi
minun laupiudeni on 'elon palawa:
*

1 Mof. 19:24,25. 5 Mos. 29:2;. Am. 4: ".

9. Etten minä tee minun hirmuisen mihani
jälken, engä palajaEphraimia kadottamaan';
silla minä olen Jumala, ja en ihminen -s,
ja olen teidän keskellänne, jaen tahdo
tulla Kaupungiin. ' Hcs. ,8: 2). l. 33: 11.-s- 4 Mos. 23: 19. i Sam. 15: 29.

10. Silloin HERraa seuratan, ja hän on
kiljuma niinkuin jalopeura: Ia kosta hän kil-
ju, niin ne peljästymät, jotka lännesä omat.

n. Ia ne Egyptisä myös peljästymät niin,
kuin lindu, ja ne Assurin maasta niinkuin kyh-
kyinen, jäminä tahdon heitä asetta huonei-
siinsa, sano HERra.

12. Luku.
1. HERra puhu Israelin ja ludan huonen

käytöristä, nluistutta heille Jakobin ersimerkklä,
ja neuwo käändymyxeen. n. walitta että he
tunnottomalla menollansa, ja Jumalan hywy-
den unohtamisella, kehoitit hänen nuhaan.
I. on jokapaikasa malhe minua

wastan, jaIsraelin huonesa pecos: Mut-
ta luda hallitze wielä Jumalan kansa, ja on
uffollmen pyhäin kansa. 2 Kun. 18: 4. 5.

2. Ephraim ruokki itzens tuulella, ja samo
itätuulen perän, ja enändä jokapäiwä walhet,
ta, jawahingota: He tekewär Assurin kansa
liiton *, ja wiewät öljyä f Egyptiin.

' !. 5: i). l. 7: 'i- 1° Ies '7:9-
-3. On myös HERralla riita ludan kansa,

etziä Jakobia hänen menonsa jälken, jakosta
hänelle hanen ansionsa jälken.

4. Hän on äicms kohdusa polkenut alas wel,
jensä*; jakaikella wouliallans Jumalan kan-sa taistellut, f '

1 Mos. 25:26.
-s i Mos. ,2: 24»»c.
.

5. Hän paineli myös Engelin kansa ja moit-
ti: hän itki jarukoili händä: BelhElisa löysi
hän hanen*, ja siellähän on puhunut meidän
kansamme. '

1 Mos. 28: 18. l. ,^ : 7.
6. Mutta se HERra on Jumala Zebaoth,

HERra on hänen muistonimensä.
* »M»s. ;: 14. U. 8;: 19. les. 4»: ».

7. Niin käännä nyt sinuas sinun lumalastygö: tee laupius ja oikeus', ja turwa alatisinun lumalaas. ' Ps. 101: 1.

11.8. Mutta kauvpamiehellä on wäärä maa-ka kädesä, japettä mielellänsä.
9. Ia Ephraim sano: minä olenrikas, ml,

nutla on kyllä': ei yhdesakän minun työsäni
löytä pahateko, joka syndi olis. ' Ilm.K 3:17.

io. Mutta minä olen HERra sinun luma-las hamastEgyptin maasta: minä annan sinunwielä majoisa asua, niinkuin juhlina tapahtu.
' l. 13: 4.

11. Ia puhun Prophetaille, olen myös se jo,
ka niin monet ennustuxet annan, jaProphe-
tain kautta minuni julistan. Ebr.,: 1.

12. Sillä Gileadis on epäjumalan palmelus,
ja Gilgalis he uhramat härkiä huttan, ja heil-lä on niin monda Altarita, kuin kuhiloita on
pellolla.

iz. Jakobin täyty Syrian maahan paeta»;
ja Israelin täyty palwella waimon tähden i
waimon lähden tosin täyty hänenkarjaa taita.f
'

1 Mos. 27: 43. l.28: 5. -s > Mos. 29: »o, 27,30.
14. Mutta sitte wei HERra Israelin Egyp-

tistä* Prophetan kautta; ja andoi sen Pro-phetan kautta händä korjata, j-
*

2 Mos. 12: 37. l. 14.' 3°. f Ps. 77 - »i. .

1;. Waan Ephraim «ihoitta hänen nyi epä-
jumalillansa;ftynihden pila heidän »verensä tu-
leman heidän,päällens, ja heidän HENrans
on kostama heidän pilkkansa.

1?. Luku.
l: walitus Istaelin lasten epäjumalnden yliye.

v. Rangaistujen uhkaus, johon he iize olit syy.
in. lohdullinen ennustus lunsfty'
xcsta.
I. lNosta Ephraim puhui', niin siitä tuli pel-
"> ko: hän korotti itzens Israelisi», ja teki

syndiä Vaalimin kautta s, jakuoli.
'

, Kun. 12: 28, 29. -z- I Kun. 16: 31.
2. Mutta nytt he wielä enämmin syndia te-

kemät, ja »valamat kumia hopiastansa, ym-
märryxens jälken epäjumalita, joka kaikki se-
pän työ on *: joista he saarnamat: joka tahto
niiden »vasikkain suuta anda, sen pitä ihmisiä
uhraman. ' l. 2: l. 8:4.

11.3. Sen-
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11. 3. Sentähden pitä heidän oleman niinkuin

amu um, ja warahin langewa kaste, jokarau-
te: niinkuin akanat jotka puhalleta» pois lu-
wasta ja niinkuin siuvu totosta.

'Ps. ,:4. Dan. 2:35.
4. Mutta minä olen sinun HERras luma-

las hamasta Egyptin maasta": ei tosin sinunpidäis muulalumalata tundemanpaitzi minua,
eikä yhtän wapahtajata, »vaan minua ainoa-
ta, s * l.«: 9. -l) 2 Sam. 22: 3,. Ps. ,8:32.

les. 43:11. l. 45: 18.
5. Minä tunsin sinun korwesa, siinä kartia-

si» maasi». 5 Mos. 8: 15. l. 32: «, „.

6. Mutta että he olvat rawitut, ja fylläns
saanet*: he sait kyllänsäja heidän sydämens
paisui, sentähden he minun unohtamat.

* 5 Mos. 8: 12. l. 32: 15.
7. Minä myös tahdon olla heidän kohtaus

niinkuin jalopeura, ja tahdon heitä »väijyä niin-
kuin Pardi tiellä. Wal. w. 3: 9. Hos. 5: 14.

8- Minä tahdon heitä kohdata niinkuinKar-
hu' jonga pojat omat otetut pois, jaremaistä
heidän paatunen sydämensä rikki; ja tahdon
heidän siellä ylös syödä, niinkuin jalopeura:
metzän pedot pitä heidän rikki repimän.
'

2 Sam. 17: 8. San. l. 17: 12. Jer. 5: 6.
9. Iye sinä oler sinun kadomxes Isiael!

waan minusa on sinun apus.
,c>. Minä tahdon olla, kusa on sinun Kunin-

gas, joka sinua taidais autta kaikis sinun Kau-
pungeisas? ja sinun Duomaris, joistasinä sa-
noit: anna minulle Kuningas * jaPäämiehiä.

* iSam. 8: 5» 6.
11. Minä tosin annoin sinulle Kuningan *

minun mihasani, ja otan sen sinulda pois mi-
nun hitmuisudesani. ' 1 Sam. 8: 7.

12. Ephraimin pahateko on sidottu kokoon,
jahänen syndins omat salatut.

5 Mosip: 34. Job. 14: 17-
-lz. Hänellepitä tuleman synnyttäwäisen ki-

pu': hän on tyhmä lapsi: sillä ei hän taida
sitä aikaa lasten synnyttämisesä pysywäinen
olla. * les. 37: ~

Hl. 14. Murra minä «ahdon heira päästä
helwerin jawapahm heira kuo«
lemajia: minä tahdin olla si-
nulle myrkky, helwerri, mina rahdon sll^

sinulle surma Kuitengin on se lohdutus
minun silmäini edestä peitetty.
* les. 25: 8. lKor. '5: 54, 55. Ebr. 2: 14.

is. Sillä hänen pitä »veljesten waihella hedcl-
mätätekemän: HERran itätuulen' pitä, tu-
leman korwesta ,

ja hänen kalmonsa pitäkurch-
tuman, ja hänen lähtens tNiwuman , sen pitä
raateleman taittein kallimmat kalut ja tawa-
rat. ' Hes. 19:12.

14. Lnky.
l Samarialle julistetan rangaistus, ja neuwo»

tan käändymyxeen. »i. lupa armolla
heitä kohdata- ui. päätöxeri waroitetan waa-
rinottamisecn.
I. Samaria' pitä autiaxi tuleman: stllä hän

on Jumalallensa kowakorwainen ollut:
heidän pitä miekalla langeman, jaheidän nuo-
ret lapsensa paistattaman rikki, ja heidän rasi'
kat »vaimonsa pitä rewäistämän rikki.

*

i Kun. ,6: ,4.
2. Raänna sinus Israel, sinun HER-

ras lumalas tygö *; silla sina oler langen-
nut sinun pahain retois rahden.

' Joel. 2: ,2. Zak. 1:3, 4,. Mal 3:7.
3. Ottakat teillenne nämät sanat, jakään-

däkät teitänne HERran tygö, ja sanokat hä-
nelle: anna meille kaikki synnit andexi, ja
ree meille hywin, niin me uhramme sinulle
meidän buuldemme mullit. Ebr. ,3: 15.

4. Ei Assur meitä auta, en me myös tahdo
sillen astua orhitten päälle, engä sano enä mei-
dän käsialallemme: te oletta meidän Juma-
lamme; sillä sinun tykönäs loyrä orwoi ar-
mon.
.ii. 5. Niin minä taas olen parandawa hei-dän erhetyxensä, mielelläni minä heitä rakas-

tan; sillä minun wihana on käätty heistä pois.
6. Millä tahdon Israelille olla niinkuin tas->

te, että hän kukoista niinkuin kukkainen, Mhänen juurensalewiäwät niinkuin Libanon.
7: Hänen oxansa pitä hajoman, että..chän.

itze olis ihanainen niinkuin öljypuu*; jahänen
pitä HMMM niinkuin Libanon, f,

* Pf. 52: 1». -s, Kork. w. 4: n.
8- Jaheidän pitä taaH WMan häften war-
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jons ala ', ja jymistä heitäns rawitzemcm, ja
kukoistuman niinkuin miinapuu. Ia hänen
muistonsa pitä niinkuin Libanonin miina ole-
man. * Ps. 9!: I. les. 4: 6.

9. Ephraim (sanokan): mitä minun on enä
epäjumalain kansa? minä tahdon händä kuul-
la jakatzoa. Minä tahdon olla niinkuin wiher-

jäinen honga, minusa pitä sinun hedelmäs löyt-
tämän.

m. iv. Kuka on »viisas, että hännältä ym-
märräis? ja ymmärtamäinen , joka näitä huo-
maitzis'? Sillä HERran tiet owat oikiat, ja
wanhmlkat »vaeldawat niillä f, mutta ylitze-
käymärit niisä langemat. * Ps. 107: 43.

f 5 Mos. 1°: i2. Ps. 25: 9, 10.

Hosean Kirjan loppu.

Propheta Joel
Esipuhe

Ati Joel tee tiettäwäxi millä ajalla hän on elänyt ja saarnannut; mutta wanhat sanowat hanen ollen Hosean
V>> jaAmoxen aikana, niin se on myös meidängin mielestämme, ja en me taida sitä paremmaxi tehdä. Ia
hän on ollut fiwiä mies, eikä niin tiustu ja nuhtele kuin muut Prophetat, mutta surkuttele ja walitta: tah-
dois niin mielellänsKansaa hywäxi tehdä suloisilla ja yywillä sanoilla, ja heitä wanhingosta ja onnettomudes»
ta warata. Mutta hänelle on tapahtunut niinkuin muillekkin, ettei hänen sanans ole uskottu, waan o„ pidetty
tyhmänä. Mutta kuitengin on hän udesa Testamendisä suuresti ylistetty: silla P. Petari tuotta hänen edes
Ap.T. 2:17. ja täyty Joelin ensimmäisen saarnan anda, jrka Kristillisesa kirtosa tapahtunut o», Heluntainna
lerusalemisa, kosta Pyhä Hengi äsken annettu oli. P. Pawali puhu myös juuri kaunisti, ja sano: Joka HER-
ran nime anxens huuta, tule autuaxi,' joka puhe Joelin l. 2: 32. löytän.

Ensimmäisesa lugusa ennusta hän tulewaisesta rangaistuxesta Israelin päälle, että heidän piti Assyrialai-
silda häwitettämän ja wielämäu pois. Ia nimiltä Assyrialaiset ruohomadoixi, heinasirkoixi, par»noixi j«
turiloixi, »e. sillä Assyrialaiset söit Israelin waldakundaa. yhden kappale», toisen perän, niinkauwan kuin
he sen kaiken hänutit, josta Joel puhu !.«: so. kusa hän sano: Ia ne pohjaisesta tahdon mmä tauwas
teistä aja.

Toisexi ennusta hän l. 2. lopulla, ja wielä edemmä , Kristuxen waldakunnasta , jaPyhästä Hengestä, ja
myös ijankaikkisesta Jerusalemista. Ja että hän losaphatin laxosta puhu, kuinga HERra kaikki pakanat smck
oikeuden eteen asetta tahto, jonga wanhat Isäl ymmärtämät miimeisesiä duomiosta, jota ymmärrystä ei tule
lailta, kuitengin näky sopiman, että niinkuin Joel Kriilillisen seurakunnan kutzu ijankaikkisexi lentsalemixi,
niin kutzu hän myös sen losaphatin laxoxi, että koko mailma Kristilliseen seul-akuudaan sanan kautta kutzutan,
ja siinä duomitan, ja saarnan kautta nuhdellan, että he kaikki Jumalan edesä syndiset owat: Niinkuin Kristus
sano: totuden Hengi on mailmaa nuhtelewa synnin tähden. Sillä losaphatin lax» on oikiuden laxo: niin
myös Hoseatin l. 2: F. tntzu Kristillisen seurakunnan Äkorin laxoxi.

1. Luku.
i Joel ennusta ludaan maalle kowaa synnin

rangaistusta turilain kautta, il.kirjoitta sen sur»
keuden kuin siltä piti seuraman. iii. Neuwo
paasto jarukous paiwän pitämisellä HERraa le-
pyttämään.

on HERran sana, joka tapahtui
JoelillePethuelin pojalle.
2. Kuulkat tätä wanhimmat, jaotta-

kat korwiinne kaikki maan asuwaiset: jostä-
mä on teidän eli teidän Isäinne aikana tapah-
tunut.

3. Sanokat siitä teidän lapsillenne; ja an-
dakat teidän lastenne sitä heidän lapsillens sa-
noa, ja nekin lapset muille jälkentulemassillensc».

4. Mitä ruohomato jättä, sen heinäsirkka
syö, ja mitä heinäsirkka jättä, sen lehtimato
syö, jamitä lähtimato jättä, sen jywämato syö.

2 Mos. 10: 14, 15. Joel. 2: 25.
11. 5. Herätkät juopunet, ja itketät, ja ul-

tvokat kaikki wiinan juomarit, nuoren miinan
tähden; sillä se on temmattu pois teidän suus-
tanne. ,

,

6. Sillä
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6. Sillä wäkclvä Kansa mene ylös minun

maani päälle, jokaon lukematoin: hänen ham-
bans owat niinkuin Jalopeuran hambat, ja
syömähambat niinkuin julmalla Jalopeuralla.

7. He häwitit minun wiinamäkeni, ja mi-
nun fikunapuuni kalwoit, kuorit ja heitit pois,
että sen oxat walkiana oivat.

8. Walita niinkuin neitzy, joka säkin ylönsä
plike nuorudens yljän tähden.

9. Sillä ruokauhri ja juomauhri * on pois
HERran huonesta: ja Papit HERran pal-
weliat murehtimat. '

2 Mos. 29: 41.
10.Peldo on häwitetty, maa on murheisans,

että jywät owat turmellut: Wiina on poiskui-
wunut, jaöljy puuttunut.

n. Peldomiehet katzowat huonosti, ja »vii-
namäen miehet parkumat nisuin jaohrain täh-
den ettei »vainiosi» ole mitan tuloa.

les ,6: 10. Icr. 48: 3).

12. Wiinapuu kuimetui ja sikunapuu on la-
hoinut, Granatipuu, palmupuu, omenapuu,
jakaikki kedon puut omat kuimettunet; sillä ih-
misten riemu on surkiudexi tullut.

13. Sonnustakat teitänne, ja malittakat te
Papit, parkukat te Altarin palweliat, mengät
(Templiin), ja lewätkät te minun Jumalani
palweliat sakeisä yliyötä; sillä ruokauhri ja
juomauhri on pois teidän Jumalanne huonesta.

m. 14. Pyhittäkät paasto*, kutzukat seura-
kunda kokoon, jakootkat »vanhimmat, ja kaik-
ki maakunnan asuwaiset, HERran teidän Ju-
malanne huoneseen, ja huutatat HERran
tygö: * Joel. 2: ,5.

.15. Woi, woi sitä päiwää.' silla HERran
päiwä on juuri läsnä, ja tule niinkuin kadotus
Kaikkiwaldialda. les. 13: 6, 9. Joel. 2: ~

16. Eikö ruoka oteta pois meidän silmäin»
edestä; jameidän Jumalamme huonesta ilo ja
riemu?

17. Siemenet mätänit maasi», Iywä aitat
owat häwitetyt, riihet owat hajotetut; sillä
elo on poiskuiwunut.

iB. Woi kuinga karja huota, ja laumat am-
muivat*! ettei heillä ole laiduinda, ja lammas
laumat näändywät. * Ps. ,04: 27.

19. HERm, sinun tygös minä huudan; et-
tä kulo on polttanut laitumet korwesa, ja liek-
ki on kaikki puut »vainiosi» sytyttänyt.

20. Metzän eläimet myös sinun tygös huu-
tamat *; että wesiojat kuiwunet owat, jaet-
tä kulo on polttanut laitumet korwesa.

' Job. 33: 31. Ps- »47: ?. 1«n. ,: ».

2. lUktt.
». Lnetellan ne ludan maalle lähestvwäiset

wiyauret. v Osotetan totisen köändymisen ja
rukous päiwäin pitämisen muoto. m. tvakuu-
tetan käandywäisiä HVRran armosta, lv. lu-
listetan Uuden Lest. ihanaisus.
1. Basunalla ' Zionisa, huutatat

minun pyhällä muorellani: mapistatkaik-
ki maan asuwaiset; sillä HERran päiwä s tu-
le, jaon läsnä. * 4 Mos. io: 2. s Joel. 1: is.

2. Pimiä päiwä*, syngiä päiwä, sumui-
nen päiwä ja utuinen päiwä : niinkuin amurus-
ko itzens lewittä »vuorten ylitze: suuri jawäke-
wä Kansi», jongakaltaista ei ikänäns ole ollut,
eikä wasta tule ijankaikkiseen aikaan.

'Äin. 5:18. Zeph. 1: 14, »c.
z. Hänen edellensä käy kuluttawainen tuli,

jahänen jälisänspolttawainen liekki. Maa on
hänen edesäns niinkuin Edenin puutarha, mut-
ta hänen jälisäns niinkuin autia erämaa, ja
ei pidä kenengän pääsemän häneldä pois.

4. Hänen muotons on niinkuin hewoisten
muoto: jahe karkajawat niinkuinratzasmiehet.

s. He hyppäwäl ylhällä wuotten kukkuloilla
niinkuin rattat kituisit, niinkuin liekki korsisa
kihisis: niinkuin wäkewä Kansi» joka sotaan
on hangitta.

6. Kansat pitä hänen edesäns hämmästy-
män; että kaikki kasivot waljuri muuttumat.

Nah. 2: 10.

7. He juoxewat niinkuin uljat, ja tarttaja-
wat muurein ylitze niinkuin sotamiehet; ja ku-
kin käy kohdastans edes, ja ei poikke ulos ties-
tänsä.

8. Ei estä kengän kumpanitans, waan kukin
matkusta asetuxesansa; jakoska he sotaaseittenwalistä tungewat sisälle, niin ei heitä haawoiteta.

9. He ajelemat ymbärins Kaupungisa, ja
muurein päälle juoxewat, jakiipewät huonei-siin, jatulewat akkunista sisälle, niinkuin waras.

ie,. Hänen edesäns »vapisemaa, ja taiwas
wärise: Auringo ja Kuu pimenewät, ja läh,
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det peittäwät walkeudensa. 1c5. ,,: ,«».

Hes. 3»: 7. Matth. 14: ,7, 29. Mark. 13: 24.
Luk. 21: 25.

ii. Sillä HERra on panewa jylinänsä hä-
nen sotamäkms edellä: sillä hänen sotamäkens
on sangen suuri ja wäkewä, joka hänen kästyn-
lK toimitta : SilläHERran päiwä on suunja
sangen hirmuinen ', kuka sitä woi kärsiä ?

* Jer. 30: 7.
11. 12. Niin sano nyt HERra : kaandakär

«itänne kaikesta sydämestänne mmm» tygö-
ni, paastolla, itkulla ja murhetta.

San. l. :8 : 13. les. 45: 2,.

IZ. Aeitarkar teidän scdäntenne * ja alkär
reidän xvaatteiranne, ja palaitkar HGR-
ran reidän Jumalanne rygö ; silla han on
armollinen 1° ja laupias, pitkämielinen, ja
suuresta hywydesta, ja kacu rangaistusta.
' Ps. 51: I?. t 2 Mos. 34:6. Ps. «6: 15.

Ps. IQ3 : 8. Ps. 145: 8. Jon. 4: 2.

14. Kukaties, hänkäändy ja katu, ja jät-
tä jälkens siunauxen*, ruokauhrin ja juoma-
uhrin HERralle teidän Jumalallenne.

'Jer. i8:«. Jon. 3: 9.
15. Soittakat Basunalla Zionisa, pyhittä-

kät paasto ', kutzukat seurakunda kokoon.
" l.i: 14. Jon. 3: 5.

»6. Kootkat Kansa, pyhittäkät * kokous,
yhten kutzukat manhimmat, yhten saattakat
nuorukaiftt ja imemäiset f: ylkä lähtekän kam-
miostansa, ja morsian makaushuonestcmsa.

", Mos. ,9: 10. f Ps. 8:3.
17. Papit HERran palweliat, itketän esi-

huonen jaAltarin wälillä, ja sanokan: armah-
da HERra sinun Kansaas, ja älä laste sinun
perirundaas pilkkaan, niin ettei pakanat saisi
waldaa heidän päällens : mixi pidäis sanotta-
man Kansain seasa : kusa on nyt heidän Ju-
malansa? '

2 M05.32: i». P 5.79: 5» i°. Ps.",: 2.

m. »8. NiinHEßralla on kiiwaus maastan-sa ; ja hän armahta Kansaansa.
19. Ia HERra wasta, ja sano Kansallen-sa: katzo, minä lähetin teille jywiä, wiinaa ja

öljyä, että teillä piti niistä kyllä oleman ': ja
en salli teitä sillen häpiään tulla pakanain se-
kaan. » 5 M»s. 28: 11, 12.

20. Ia tahdon sen joka pohjaisesta tullut on,
teiloä kauwas saatta, ja aja hänen pois kar-

kiaan ja häwitettyyn maahan, hänen kastvonsidäistä merta päin, ja hänen loppunsa ärity,
maisen llleren puoleen: ja hänen pitä matane
män ja haiseman : sillä hän on suuria tehnyt.

2i. Älä pelkä sinä maa; waan iloitze jarje-
Muitze;, sillä HERra taita myös simria tehdä.

22. Alkät peljätkö te pedot kedolla; sillä lal-tumet korwesa pitä wiherjöitzeluän, ja pnui
hedelmänsä kandaman, fikunapuut ja »viina-
puut kyllä hedelmöitzemän.

23. Ia teZionin lapset, iloilkat jariemuitkat
HERrasa teidän Jumalalanne, joka teille an-
da wanhurstauden opettajanpa laste alas teille
amu ja ehto saten * niinkuin ennengin.

'

5 Mos. 11:14. Jer. 5:24.
24. Että aitat jywiä täynnäns olisit; ja

kuurnat nuoresta miinasta ja öljystä ylitze »vuo-
taisit. San. l. 3: «,.

25. Ia minä saatan teille jällens ne wuodet,
jotkaheinäsirkka, lehtimato, jymämato ja ruo,
homato söi; se minun suuri sotamäkeni, kuinminä teidän sekaanne lähetin. l. >: 4.

26. Että teidän pitä kyllä syömän jarawi-
tuxi tuleman, ja ylistämän HERran teidän
Jumalanne nime, joka teidän seasanne on
meitä tehnyt: ja ei minun Kansani pidä ikä-
näns häpiään tuleman.

27. Ia teidän pitä ymmärtämän, että mi-
nä olen Israelin kestellä, ja että minä olen
HERra teidän Jumalanne ja ei kengän muu';
eikä minun Kansani pidä ikänäns häpiään tu-
leman. ' les. 46: 9

IV. 28. Ia sitte pitä tapahtuman, että mi-
nä fahdon wuodarra minunHengeni* kai-
ken lihan päälle: ja «idän poikanne japft-
rarmne pirä ennustaman, reidän icvanhim-
banne pira unia unexuman , ja «idän nuo»
mkaistnne pira natoja nakemätf.

'les. 44: 3- Ap.T.2: 17.
29. Ia m»)ös. niinä päiwinä ahyon minä

patweliain ja piikain päälle wuodatta minun
Hengeni. Gal. 4: 6, 7.

zO.Ia tahdon anda tapahtua tunyustähdet
tgjjyasa jamaqsa; meren, tulen jasawun suitzpn.

31. Auringot, pitä muuttuman pimiäxi, j«
Kuun werexi; ew»enkuin ft suuri ja hirmujen
HGRran päiwä tule. 1.,:^.
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22. Ia on tapahtllwa, e«a jokainenkmn
nime auxenohuura si mle auru^>

ri*: sillä Zionin wuorellaf ja lerusalemisa
on wapaus olewa, niinkuin HERra on lu-
wannut, ja jäänyitten tykönä, jotkaHEN-
ra kutzmva on. ' Rom. 10:13. -rlts.2:,.

io. Tehkat teidän mannanne mleroixl ia m-
dän wikahtenne keihaixi. Ia joka heikko on,
se sanokan: minä olen wäkewä.

ii. Kootkat tietänne, ja mlkat tänne kaikki
pakanat, ymbäristöldä, kootkat teitänne: an-
na HERra sinun wäkewäs sinne alasastua.

Ps 2: 2, »e. Ies. z:y,io.
12. Nostat pakanat jomengät ylöslosapha-

tin laxoon; sillä minä tahdon siellä istua, ja
duomita kaikki pakanat ymbäristöldä.

13. Siwaltakat wikahtella, sillä elo on kop-
si ': mlkat ja astukat alas: sillä kuurnat owat
täydet, ja kuurnaastiat kuohumat; silla hei-
dän pahudens on suuri.
* Luk. 10: 2. loh. 4:35. Ilm. K. 14: 15, 18.

14. Paljo Kansaa pitä oleman ymbärillä jo-
kapaikasa duomion larosa; sillä HERran päi-
wä on läsnä duomion laxosa.

15. Auringo ja Kuu pimenewät; ja tähdet
peittämät walkeudensa. 1.,: ~.

11. 16. Ia HERra on Zionista kiljuma*,
ja anda kuulla änenfä Jerusalemista, että tal-
man ja maan pitä »vapiseman: Mutta HER-
ra on Kansansa rurwa f, ja linna Israelin
lapsille. * les. »: ;. Hos. II: 10. A»n. 1 :2.

Mik. 4: 2. -j-lak. 12:1.

17. Ia teidän pitä tietämän, että minä
HERra teidän Jumalanne asun Zionisa minun
Pchalla »vuorellani.- Silloin on Jerusalem py-
hän tulema, ja ei pidä muukalaisen käymän
sillen sen läpitze. Jim.K. 21: 27.

,8- Sillä ajalla pitä muoret makiata mii-
naa tiukkuman ", ja kukkulat rieskaa »vuota-
man : ja kaikki ludan ojat pitä wetta täynä
oleman. Ia lähde pitä HERran huonesta käy-
män f, jaSittimin ojaan juoxemcm. ' Am, 9:,;.

Hes. 47: l, 8. Zak. ,4: 8. Ilm. K. «: I.

19- Waan Egyptin pitä autiaxi tuleman, ja
Edon, syngiöxi erämaaxi; sen wääryden täh-
den kuin ludan lapsille tehty on, että he »viat-
toman weren heidän maasanS »vuodattanet o-
wat. Ps. 79:2, ~ Ilm. K. ,7: s.

20. Mutta ludasa pitä izankaikkisesti asut-
taman, ia lenisalemis ijankaikkiseen aikaan.

21. Ia minä tahdon puhdista heidän »veren-
sä, jota en minä ennen ole puhdistanut: IaHERra on asuwa Zionisa.

3. Luku.
Joel päättä ennustuxensa. ». Jumalan Duo-

Mioin lulistamisella Seurakunnan wihollisten y-
line n. Usiowaisten wakuturella, että Juma-
la on heidän ja tawaransa.
1.,«i11ä tatzo, niinä päiwinä ja ajalla,

>«/ kosta minä ludan ja lerusaleniin fan-
giuxen paläUtan.

...

2. Tahdon minä koota kaikki pakanat, ja
wiedä heitä alas losaphatin laxoon; ja tah-
don siellä heidän kansans riidellä, minun Kan-
sani ja minun perimiseni Israelin tähden, jon-
ga he pakanain sekaan hajotit, ja jaoit minun
maam heillens., «

. ,

z. Ia owat minunKansastani arpaa heittä-
net: Ia owat pojan porton edestä andanet, ja
piikan myynet »viinan edestä, ja sen juonet.

4. Mitä myös minun on teidän kansanne,
te Tyristä* ja Zidonista ia te taitti Philiste-
rein rajat? wai, tahdottako te minulle kaiketi
kosta? jos te minulle tahdotta kosta, niin nii-
nä tahdon sen äkistäja pian paM
ne päälle. * Ies.:»: ' '

5. Sillä te oletta minun hopian» ja kuldani
ottanet: ja minun kaunit kappaleni teidän tirk-
toinne wieyet. -

' '

,

6. Ia myynet ludan ja lernsälemin lapset
Grekiläisille, heitä tauwas heidän rajpistciiis
saattaxenne. ,

' -..>!«,

7. Katzo, minä tahdon heidän sieldä herat-
ta, johonga te heidän myynet oletta ja tah-
don sen kosta teidän päänne päälle.

K Ia tahdon niyydä jällensteidän poitattne
j>)!yttärenneHldan lasten kautta: ne pitä hei-
dän rikVafeen Arabiaan, kankaism maan Mn-
falle myymän; Mä HERra oN siNplitzunutl

9. lulistatat näitä pakanain i>»fa, pyhittä-
kät sota: herättäkät wäkewät, käykön edes,
M »nengöy ylHs kaiM sötgwM

Joelin Kirjan loppu.
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Propheta Amos
Esipuhe.

»Hsmos <n»b« itze aikansa tieti, että hän Hosean ja lesaian a'»kana on elänyt ja saarnannut, ja niitä wikoj«
<h. ja epijulnalan palwelusta wastan saarna kuin Hoseakin, ilmoitta myös Assyrian fanginden. Hm «,

myös «ngara, jalaitta Israelin Kansaa, enimmastl koko kirjasi», haman wiimeisen lugun loppuun, josa hän
jakirjansa sillä lopctta, niin ettei yhdelläkän Prophctalla ole

niin wähH lupausta, ja niin paljo laitosta ja uhkausta luin hänellä; ja niin hän oikein kutzutan Amoxexi, stsn, karwaxi taikka lowaxi ja suutnttawaisexi. Erilmmaisest, että han oli paimen jaei Prophetain joukosta,
niinkuin hän itze sano 7. Lug. Ia myös mene ludan sugusta Thekoasta'lsraelin walbatundaan, jasisllä saarn»niinkuin muukalainen. Sentähden sanotan myös, että Pappi Amazia, jota hän 7. lugusa nuhtele on hänen
korennolla kuoliaxi lyönyt.

Ensimmäisesä lugusa näky hän kyllä työlaxi ja pimexi, josa hän kolmesta ja neljästä synnistä puhu; jof«
moni itziäns waiwannut on, ja lankaa asian wttinut. Mutta texti sen kyllä selkiästi tietä anda , että nek»lm<
ja neljä syndia, ei enä ole tuin yxi syndi; sillä hän jokapaikasa yhden synnin nimitta: niinkuin DamaiZm
«lastan,nimitta hän ainoastans sen sy«lnin, että he Gileadin rautaisella mannulla runnellet owat, »c. Ia ni-
niitti stn synnin tölmexi ja neljäxi, «ttei he sitä syndiä tunne synnixi, mutta kerstawat siitä, niinkuin he olisit
hiMintehnet, niinkuin määrit puhit kaikki tekewät! Sillä ei sylidi taida pahemmaxi, suureminaxi ja kauhim-
»naxi tulla, kuin kosta se tahdota» pyhinä, ja jumalisna työni piti, janiin perkele lumalaxi ja Jumala pe»v
kelexi tehdän.

Tama Propheta mainitan kahdesti Udesa Tesiamendisa: Ensisti Np. T. 7: 24. josa P. Stephanus hänen
niainitze Juvalaisiawastan, 5. Lugusta, ja silla wahwista ettei he ikanans ole Jumalan kastyjä pitänet, alusi»
hamasta Egyptistä. Toisen kerran otta P. Jakob Ap. T. 15. ih. ensimmäises Apostolein kokouxesa hänestä to-
distuxeu, ettei pakanat ole Kristillisestä »vapaudesta welkapäät Mosexen Lakia pitämän, kosta ei Juvalaiset sitä
itzekkän ole pitänet, eikä taitanet pita. Niinkuin P. Petari Ap. T. 15: 10. saarna Ia ne owat taxi erin»,
maista hywää kappaletta Prophetasa Amoxesa.

i. Luk».
propheta Amos alka ennustuxensa i. Ro-

»valla uhkauxella Israelitaita wastan. n. Ju»
malan duomioin julistamisella, »viidenlaista pa-
kanallistaRansaa wastan; kuin owat Damastu,

Lyriläiset, «Ldomealaiset ja Ammo-
nitat.

on se kuin Amos, joka paimenit-
> ten seasa* Thekoas oli, näkilsraelis-

ta, Usian ludan Kuningan ajalla, ja
lerobeamin loaxen pojan IsraelinKuningan
ajalla, kahta wuotta ennen maan järistystä, f

' 1.7: 14. t Zak. 14: s.
2. Ia sanoi: HENra onZionista kiljuwa*,

ja Jerusalemista anda hän änensä kuulla; et-
tä paimenitten laiduin surkiana oleman pitä,
ja Karmeli ylhäldä kuiwuman.

* Jer. 25: 30. Joel. 3: 16.
11. 3. Näin sano HERra: kolmen ja neljän

Damastun wian tähden, en tahdo minä hän-
dä säästä; että he Gileadin rautaisilla Mau-
nuilla ruudelit. 2 Sam. l 2: 3,. les. 17: I.

Jer. 4?: 23.

4. Waan minä lähetän tulen Hasaelin huo-neseen; sen pitä Benhadadin huonet kulutta-
man. Icr. 49: 27.

5. Ia rikon Damastun salwat, ja häwitän
Aivenin laxon asuwaiset, ja sen joka waldikkaa
pitä* siitä kaunista huonesta; niin että Sy-
rianKansi» pitäKiriin wietämän, sano HER-
ra. '

2 Kun. is: 9.
6. Näin sano HENra: kolmen ja neljän

Gazan wian tähden, en minä tahdo händä
säästä, että he owat fangitut wielä fanginnet',
ja heidän Edomiin ajanet.

* 2 Aika K. 21: 16, 17. Icr. 47: s.
7. Waan minä lähetän tulen Gazan muu-

riin ; joka heidän huonensa pitä kuluttaman.
8. Ia tahdon Asdodin asuwaiset, ja sen jo-

ka waldikkaa pitä, Astalonista häwittä: Ia
minun käteni on olewa Akronia wastan ', niin
että hukkuman pitä mitä Philiftereistä jäänyt
on, sano HERra HERra. ' Icr. 25: «.

9. Näin sano HERra: kolmen ja neljän
Zorin (Kaupungin) wian tähden*, en tahdo

minä
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minä händä säästä; että he omat sangil edem-
mä Edomin maata ajanet, ja ei ole muistanet
weljesten liittoa. 'les.,,:' Hes. 28: '

Joel.;: 4.
10. Waan minä tahdon tulen Zorin muu-

riin läheltä; jonga hänen huonensa pitä kulut-
taman. Jer. 47: 4- Hes. 26: ;, 4. I. ,7:27.

11. Näin sano HERra : kolmen ja neljänE-
domin mian tähden, en tahdo minä händä sääs-
tä; että hän on meljeensä miekalla »vainonnut,
jaturmellut halunsa, ja on ollut aina hänelle

paha »vihoillansa ja alati hirmuisudensa näyt-
tänyt. 1 Mos. 27:40. 4 Mos. 20:20. les. 24:5

Jer. 49: 7. Hes. 25: 1,. Obad. v. 10, n.
12. Waan minä lähetän tulen Themaniin;

jongapitä Vozran huonet kuluttaman.
Hes. 25: 1,.

iz. Näin sano HERra: kolmen ja neljän
Ammonin ' lasten mian tähden, en tahdo mi-
nä heitä säästä; että he omat wastoinolewai-
set l» rikki hakannet Gileadisa, lemittärens
rajojansa. * Jer. 49: 1. Hes. 25:2.

(a) Ebr. Rastat waimot.
14. Waan minä sytytän tulen Rabban muu-

riin', sen pitä hänen huonensa kuluttaman:
Niinkuin sodan aikana parutan, ja niinkuin
tuuli tule tuulispään aikana: * 2 Sam. «: 1.

it. Niin vita myös heidän Kuningcms ja
Päämiehensä ynnä wietämän pois fangittuna,sano HERRA.

2. Lukn.
Edespäin ennusta Amos 1 Moabitaita mas-

tan li. ludata wastan. m. Rymmendä Israe»
lm sukukundaa wastan; joiden ilkeys japerira»
to, erittäin luetellan.
1. sano HERra : kolmen janeljän Moa-

bin mian tähden, en tahdo minä heitä
säästä; etta he ornat Edomin Kuningan luut
tuhwaxi polttanet. 2 Kun. z : 9, 26, 27.

2. Waan minä tahdon tulen Moabiin lä-
heltä', sen pitäKerijothisa huonet kuluttaman:
Ia Moab pitä metelisä kuoleman, huvdosa ja
wastitorwen helinäsä.

3. Ia minä tahdon Duomarin temmata pois
häneldä ; ja kaikki hänen Päämiehensä tappa,
ynnä hanen Kansans, sano HERra.

li. 4- Näin sano HERra: kolmen ja neljän
ludan wian tähden ', en tahdo minä säästä;
että he katzowat HERran Lain ylön, ja ei pi-
tänet hänen säätyjänsä, ja andawat heitänswalhella »vietellä, jota heidän Isans owat seu-
rannet. " Duom. 2: i, i:, 13.

5. Waan minä tahdon tulen ludaseen lä-
heltä; sen pitä Jerusaleminhuonet kuluttaman.

lii. 6. Näin sano HENra: kolmen ja
jän Israelin wian tähden, en minä tahdo sääs-
tä; että he wanhurstat rahaan, jaköyhät ken-
gä parihin myynet owat. l. 8: 6.

7. He tallawat waiwaiset maan tomuun, ja
estäwät raadollisia jokapaikasa: Poika ja Isämaka yhden waimon kansi», jolla he minun py-
hän nimeni häwässewät. Noin. 2: ,4.

8. Ia jokaitzen Altarin tykönä he pitoa pitä-
wät pantiwaatteista*: ja juowat wiinaa sak»korahoista, epäjumalainsa huonesa.

'

2 Mos. 2,: 16, ,7. 5 Mos. 24: 11.

9. Ia minä olen kuitengin Amorrerin heidän
edestänsä kadottanut', jonga korkeus oli niin-
kuin Sedripuiden korkeus, ja oli niin wahwakuin tammet: ja minä turmelin ylhäldä hänenhedelmänsä, jahänen juurens alhalda.

'

4 Mos. ,1: 24: 25. 5 Mos. 2: 33, 34.
Jos. 24:». Duoin. 11: ,3.

io. Minä olen se jokateitä Egyptin maalda
toin *; ja johdatinteitä korwesa neljäkymmen-
dä ajastaikaa, että te Amorrerein maan omis-
titte. '

2 Mos. 12: 51. l. 14: 21.
11. Ia olen teidän tapsistanne Prophetat

herättänyt, ja teidän nuorukaisistanne Naza-
reit: eikö se niin ole, te Israelin lapset? sanoHERra:

12. Mutta te annoitte Nazareille »viinaa juo-
da, ja Prophetaita te haastoitta', sanoden:
ei teidän pidä ennustaman. * les. 3°: 10.

Jer. ii: 2,. Am. 7: 13.
13. Katzo, minä tahdon teitä »uin ahdistakuin kuorma on kimitetty, eloja täynnä.
14. Että se joka nopia on, ei pidä pääse-

män pakenemaan, eikä wäkewä mitan moi-man; ja ei urhollisen pidä moiman hengeensä
mapahta.

is. Ia ei joutzimiesten pidä seisoman, ja jo-
ka nopia on juoxemaan, ei pidä pääsemän: ja

Ffffff joka
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joka hewoisella aja, ei pidä hengeensä, »vapah-
taman.

,6. Ia joka wäkewain seasa kaikkein miehul-
lisin on: sen pitä alasti pakeneman sillä ajalla,
sano HERRA.

3. luku.
« HVRra muistutta Israelin lapsille hänen

hywyttänsä, ja sitä wastan heidän ynseyttänsä,
ll Että heidän rangaisturensa pitä oleman sitä
angarambi.
l. Kuulkat tätä sanaa kuin HERra puhu teis-

"» ta te Israelin lapset: kaikista sukukun-
nista, jotka minä olen »vienyt ulos Egyptin
maalda, ja sanoin:

2. Kaikista sukukunnista maan päällä olen
minä teidän ainoastans korjannut': sentähden
tahdon minä myös teitä etziä, kaikisa teidän
pahvisi» töisänne. *

2 Mos. 19: s.
sMos. 4: 20. Ps. 147: 19, 20.

3. Taitako kaxi yhdesä waelda, ellei he yh,
teen sowi?

4. Kiljuko jalopeura metzäsä, koffa ei hä-
nellä ruokaa ole? Parkuko jalopeuranpenikka
luolastans, ellei hän jotakin saanut ole?

;. Mennekö lindu paulaan maan päälle, ku-
si» ei pyyttäiätä ole? Qttaneko hän paulansa
maasta, joka ei mitan wielä saanut ole?

6. Soitetango wastitorwi Kaupungisa, ja
eiKansa hämmästy? Ongo myös jotain pahaa
Kaupungisa, jotaei HERra tee?

les 45: 7- Icr. 11: n. Wal. w. 3: 38.
Mik 1: 12.

7. Sillä ei HERra HERra ree miran,
ellei hän ilmoira salamransä palwelioillens
prophetaille.

8- Jalopeura kilju, kuka ei pelkä? HER-
ra HERra puhu, kuka ei ennusta?

9. lulistakat Asdodin huoneisa, jaEgyptin
Maan huoneisa, ja sanokat: kootkat teitänne
Samarian muorille, jakatzokat, kuinga suuri
wäärys ja wnkiwalda siellä on.

ie». Ei he taida oikeutta tehdä, sano HER-
ra; waan kokowat tawaroita wäkiwallalla ja
ryöstämisillä heidän huonessansa.

il. 11. Sentähden näin sanoHEßra HER-
ra : tämä maa piiritetän; ja sinä paistatan

alas sinun wallastas, ja sinun huones raa-
della»,.

12. Näin sano HERra: Niinkuin paimen
temma ulos jalopeuran suusta kaxi reittä eli
korwan kappalen; niin myös Israelin lapset
pitä temmatun tuleman, jotka Samarias asu-
wat, wuoteen loukkusi», ja kehdon kulmasi».

iz. Kuulkat ja todistakat Jakobin huonesa,sano HERra HERra Jumala Zebaoth.
14. Sillä silloin koffa minä Israelin synnit

etzin, tahdon minä myös Bethelin Altaritetziä*; ja sen Altarin sarwetpitä poishakat-
taman, ja ne langeman maahan.

'

1 Kun 12: 33. 2KUN. 23: 15.
i;> Ia tahdon talwihuonen * ja suwihuonet,

maahan lyödäf; ja Elephandin luiset huonet §
pitä hukkuman, ja paljo huoneita pitä häwiä-män, sano HERra. ' Icr. 36: 2,.

f Duom. 3: 20. § 1 Kun. 22.- 39.

4. Luku.
1 Vnnustetan että rikkat, »voimalliset, jako»

ko Ransa, wäkiwallan jaynseyden rabden, piti
fangeuteen wietämän. n. Neuwotan, että he wie>
lakin armoa e»zisit
I. Auulkat tätä sanaa te lihawat lehmät',

jotkaSamarian wuorella olette, ja teet-
te köyhillä wääryttä, ja murennatte waiwai-
fen, ja sanottt teidän Herroillenne: tuos tän-
ne, anna meidän juoda. ' Ps. 22: 13.

2. HENra HERra on pyhydensä kautta
wannonut: katzo, se aika pitä tuleman teidän
päällenne; että te temmatan pois orjantappu-
roilla, jateidän jälkentulewaisenne kalain on-
gella. Jer. 16:16.

3. Ia itzekungin teistä pitä ulos menemän
särjetyn muurin läpitze, ja ylönandaman huo-nensa, sanoHEßra.

4- Tulkat Veth Elim, ja tehkät syndiä, ja
Gilgaliin', että te syndiä lisäisitte: ja tuokat
amulla teidän uhrinne, ja teidän kymmene-
renne kolmena päiwänä. "Hos. 4:15.

I. «: ii.

s. Ia suitzuttakat hapatuxesta kiitosuhrixi,
ja kuuluttakat ja kootkat wapaehdon uhreja;
sillä niin te sen mielellänne pidätte, te Israelinlapset, sano HERra HERra.

6. Sen-
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6. Sentähden minä myös olen kaikisa Kau-

pungeisa teille joutilat hambat andanut, ja lei-
wän puuttumisen * jokaihisi» teidän paikoisim-
ne: ja et te sittekän käändänet teitänne minun
tygöni, sano HERra. ',««».6:25.

l. 8: l.

7. Olen mnös minä pitänyt teildä pois sa-
ten, koska wielä kolme kuukautta oli elonai-
kaan, ja minä annoin sata yhden Kaupungin
päälle, ja toisen Kaupungin päälle en andanut-
kan sata: Yhden saraan päälle satoi, ja toi»
nen sarka, jonga päälle ei satanut, kui-
wetui.

8. Ia kaxi eli kolme Kaupungita meni yhten
Kaupungiin wettä juomaan, ja ei saanet tar-
wettansa: ja et te sittekän käändänet teitänne
minun tygöni, sanoHEßra.

9. Minä rangaisin teitä poudalla ja Nokipä-
illä, ja ruohomadot söit' kaikki mitä teidän
yrtitarhoisanne, wiinamäesän, fikunapuisanne
ja öljypuisanne kaswoi : et te sittekän käändä-
net teitänne minun tygöni, sano HERra.

' Joel 1: 4.
10. Minä lähetin ruton teidän sikaanne niin-

kuin Egyptiin ': ja tapoin miekalla teidän nuo-
ret f miehenne, ja annoin teidän hewoisenne
wiedä pois fangina; ja annoin haisun teidän
leirisänne teidän sieramihinne mennä: et te sit-
tekän käändänet teitänne minun tygöni, sano
HERra. '2 Mos. 9:3 1-2 Mos. 12:29.

11. Minäkukistin ylös alaisin muutamat teis-
tä, niinkuin Jumala Sodoman ja Gomor-
ran kukisti *, että te olitta niinkuin tulesta otet-
tu kekäle f: et te sittekän käändänet teitänne
minun tygöni, sano HERra. '

1 Mos. 19: ,4.

les. 13:19. Jer. 49:18- f Zak. 3:2.
11.. 12. Sentähden tahdon minä sinulle näin

tehdä Israel: että minä nyt näin sinulle tehdä
tahdon, niin walmista sinuas, Israel, ja
mene lumalaras wastan.

13. Sillä katzo, hän on se, joka on tehnyt
wuoret', ja luonut Mulen f, ja ilmoitta ih-
miselle mitä häl,en puhuman pitä: hän teke
amuruskon japimeyden §, hän käy maan kor-
keusten päällä -*: hänen nimens on HERraJumala Zebaoth. ' Ps. 65: 7. -r Ps. i,s: 7.

§.Ps.«4: »o. '*Mik.i:,.

5. Luku.
1. walitus Israelin häwityxen yliye v. Ju-

malan neuwo käändymyreen ,
ja synnistä luo-

pumisee», joita tasa usiat nimitellän. «< Ros-
ton julistus räändymättömilla. »v. Ulkokultai-sen Jumalan palweluxe»» hylkäys lumalalda.
1. «Muulkat te Israelin huone, näitä sanoja;

sillä minun täyty tämän walitusweisun
teistä nosta.

2. Neitzy Israel on langennut, niin ettei
hän woi jällens ylösnosta: hän on kukistettumaahan, ja ei kengän händä ylösauta.

3. Silla näin sano HERra HERra: siihen
Kaupungiin, josta tuhanen käy ulos, pitä ai-
noastans sata jäämän: ja josta sata käy ulos,
pitä kymmenen jäämän, Israelin huonesta.

n. 4. Sentähden näin sano HERra Israe-
lin huonelle: etzikät minua, niin te saatte elä.

5. Ia älkät BethEliä etzikö, ja älkät tulko
Gilgaliin, älkät myös BerSebaan mcngö:
sillä Gilgal pitä mietämän fangittuna pois, ja
BethEl tyhjäxi tuleman. 1.4:4.

6. Etzikät HERraa/ niin te saatte elä: ettei
tuli Josephin huoneseen sytytettäis, jakulutais,
ja ei olis sammuttajata BethElisä.

7. Te käännätte oikeuden koiruohori *, ia
kukistatte maahan wanhurstauden. 'l. 6: ,2

8. Hän teke otawan jakointähden*, jamuut-
ta kuoleman warjon amuri, ja päiwästä Pi-miän yön teke: joka wedet meresä kutzu, ja
kaata ne maan piirin päälle, hänen nimens on
HERra. f «300.9:8.9. «.,8:31.

les. l3:i<». f Am. 4:13. 1.9:6.
§. Jokaraateluxen asetta wakewän ylitze, ja

etta raatelia uskalda wahwan Kaupungin
päälle karata. .

io. Mutta he wihawar sira, joka heira
julkisesti nuhrele; ja sira he kauhisiuwar,
joka oikein «perra.

ii. SeMhden että te köyhää sorratte, ja
otatte häneldä suuret kuormat jywiä, ei pidä
teidän niisä huoneisa asuman, jotka te wuo-
jonkiwistä rakendanet oletta: te oletta istutta-
net kaunit »viinamäet, waan ei teidän pidä
niistä miinaa juoman. s Mos. ,8: ,<,. 3?.

Zeph. 1 : iz.
12. SilläFfffff»
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i2. Sillä minä tiedän teidän pahat tekonna,

joitapaljo on, ja teidän syndinne, jotka ras-
kat owat: te ahdistatte wanhursraita, ja
otatte sowinnon, waiwaisita myös duomion
edesä soratte.

13. Sentähden täyty ymmartäwäisen sillä
«jalla »vaiketa; sillä se on paha aika.
. 14. Etzikät hywää, ja älkät pahaa, että te
eläisitte; niin HERra Jumala Zebaoth on tei-
dän kansanne, niinkuin te kerskattakin.

15. Wchatkat pahaa, jarakastakat hywää*,
toimittakat oikeus porteisa; niin HERra Ju-
mala Zebaothon armollinen Josephin jääneille.

' Ps. 34:15. Ps. 9?: io. Roni. »2: 9.m. 16. Sentähden näin sano HERra Ju-
mala, HERra Zebaoth: jokaitzella kalulla pi-
tä parku oleman, ja jokailzesa kujasi» sanotta-
man: woi.' ja peldomies kutzutan murheseen
parkumaan, niiden kansa jotkawalitus weisun
taitawat. Jer. 9:17,18,19.
. 17. Niin myös jokaitzes wiinamaesä pitä
parku oleman; sillä minä tahdon sinun kauttas
waelda, sanoHEßra.

18.Woi niitä jotkaHERranpäiwää pyytä-
mät *

: sillä mitasta se teille? se HERran päi-
wä on pimeys ja ei walkeus. f * les. s:'?.

Jer. 17: is. . f Jer. 3«: 7. Ivel. 2:2, n.
Zeph.,: 14,15.

19. Niinkuin joku pakenis jalopeman edestä,
jakarhu kohtais händä: ja niinkuin joku tulis
l>uoneseen, ja nojais kätens seinälle, ja kär-
meldä pistetäisin.

2Q. Eikö HERran päiwä ole pimiä, ja ei
lvMa, syngiä ja ei selke?

IV. 2i. Minä wihan ja hyljan teidän juhla-
päiwänne; en myös tahdo haista teidän uhri-
anne. 3 Mos. 26: 31. les. 1-11. Icr. 6:20.

7: ».

22. Ia waikka te minulle uhraisitte, poltto-
uhria jaruokauhria, en minä kuitengan ota
niitä otöllifexi; engä katzo teidän lihawata kii-
tosuhrianne. «

23. Wie pois minun edestäni sinun lvlttes
jyrinä; sillä en minä woi sinun kandelittes
laulua kuullella.
'

24. Mutta oikeus pitä julistettaman niinkuin
wesi, ja wanhurskaus niinkuin wäkewä »virta.

25. Olettako te Israelin huone minulle teu-ras uhria jaruokauhria tehnet, neljänäkymme-
nenä wuotena korwesa ? 5 Mos. 3»: ,7.

Ap. T. 7:42,43.
26. Te kannoitta teidän Melekinne majoia,

ja teidän epäjumalainne kuwia, teidän juma-
lainne Tähte, jotka te itze teillenne tehnetolitta.

27. Niin minä siis annan teidän tästä
mä Damastua wiedä, sanoHEßra, jonga
nimi on Jumala Zebaoth.

6. Luku.
I. Saarnatan ludan jaIsraelin surutoinda ja

irstasta elämätä wastan. v. Ilmoitetan heillesen kautta ansaittu rangaistus.
1. cXAoi suruttomia Zionisa , ja niitä jotka

heitäns Samarian »vuoreen luotta-
mat! jotkakutzutan ylimmäisixi " pakanain se-asa, ja Israelin huonesa hallitzemat.

'In-. 2:,.

2. Mengät Kalneen, ja katzokat, ja men-
gät sieldä suureen Hemctthin Kaupungiin, ja
sieldä käykät alas Philisterein Gathiin: jos
ne parammat omat kuin nämät maldakunnat,
jos heidän rajans omat lawiammat, kuin tei-
dän rajanne.

z. Te jotka luuletta itzenne kaukana olewan
pahoista päitvistä *: ja »vedettä puoleenne wä«
kimaldaisen istuimen. 'Hcs. 12:22. Am. ?: ,o.

4. Ia makatte Elephcmdin luisesa muoteja,
ja koreiletta ylönpaldisudesa teidän makaus si-
allanne: ja syötte parahimmat laumasta, ja
syötetyt masikat karjan seasta.

5. Ia soitatte Plaltarilla, ja ajatteletta teil-
lenne lauluja * niinkuinDamid. * les. 5: ,2.

6. Ia juotta miinaa maljoista, jawoiteletta
teitänne parhalla moitella: Ia ei kengän su-
re losiphin wahinFosta. iMos.")7:«4.

11. 7. Sentähden pitä heidän nyt käymän
niiden edellä, jotkawiedän pois fangittuna, ja
öykkäritten mieras pito pitä lakkaman.

8. Sillä HERra HERra on »vannonut itze
kauttansa*, sanoHEßra Jumala Zebaoty:
Minua kauhista Jakobin ylpeys, ia minä wi-
han hanen koreita huoneitansa, jatahdon sen

Kaupun-
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Kaupungin hyljätä, ja kaikki kuin hänes on.

'Jer. 51:14.
9. Ia pitä tapahtuman, että waikka kymme-

nen miestä yhteen huoneseen jäisit; niin pitä
heidän kuitengin kuoleman.

10. Että hänen setäns ja enoinsa weis hänen
luunsa ulos huonesta, ja sanois sille joka sen
huonen wieres on.- »vieläkö sinun tykönäs ke-
tän on? ja se wasta: jo owat kaikki pois. Ia
niiden pitä sanoman: ole wait, sillä ei he tah-
tonet, että HERran nime olis muistettu.

11. Sillä katzo, HERra on kästenyt lyödä
sumia huoneita rikki, ja»vähiä huoneita hajo-
maan.

12. Taitawaiko hewoiset kalliolla samoita?
taitango se härjillä kynnettä? sillä te muutte-
letta oikeuden saperi, ja wanhurstauden hedel-
män Koiruohoxi. l. 5: 7.

13. Ia iloitzette tyhjästä asiasta, ja sanotte:
engö me kyllä wäkewät ole meidän särmil-
lämme?

14. Sentähden katzo, minä tahdon teidän
päällenne, te Israelin huone, Kansan heratta,
sanoHEßra Jumala Zebaoth; joka teitä pitä
siitä paikasta ahdistaman, kuin Hemathiin
mennan, haman korwen ojaan asti.

4 Mos. 34: s, 8, 9. Jos. 13:3.

7. Luku.
1. Amos nake kolme näkyä Israelin huonen

hawityrrstä. v. Amazia pyytä hända estä en-
nustamasta, m. Amos juttele kuyumisensa, ja
ilmoita Amaziallekkinrangaisturen.

i.W'in HERra HERra osotti minulle näy-
»" sä; ja katzo, yxi seisoi joka heinäsirk-

koja teki, iuuri silloin kosta oras rupeis ylös-
käymään, toisen kerran sittekum Kuningas oli
andanut niittä.

2. Kosta ne niin tahdoit kaikki tulon syödä
maalda, sanoin minä: Ab HERra HERra,
ole armollmen! kuka tahto Jakobia taas autta?
sillä hän on aiwan wähä.

z. Niin HERra katui * sitä: ei sen pidä ta-
pahtuman, sanoi HERra. 'iMos. 6: 6.

4. Niin HERra HERra osotti minulle nä-
ysä, ja katzo, HERra HERra kutzui tulen
rangaisemaan; joka piti svuren sywyden syö-
män, ja se söi joparhan osan.

5. Niin minä sanoin; Ah HERra HERra,
lakka nyt, kuka tahto Jakobia taas autta?
sillä hän on aiwan wähä.

6. Niin HERra katui myös sitä: ei sengän
pidä tapahtuman, sanoi HERra HERra.

7. Mutta hän osotti minulle tämän näysä,
ja katzo, HENra seisoi muurin päällä, joka
mittanuoralla mitattu, oli, ja hän piti mitta-
nuoran kädesänsä.

8. Ia HERra sanoi minulle: mitäs näet A-
mos? minä sanoin: mittanuoran, HENra sa-
noi: Katzo, minä tahdon wetä mittanuoran
keskelle minun Kansaani Israelia, ja en käy
sillen händä ohitze. l. 8:2.

9. Waan Isaakin korkeudet pitä autiari tu-
leman, ja Israelin pyhydet pitä häwitettä-
män*: ja minä tahdon nosta miekan lerobea-
min huonetta wastan. f '2 Kun. 16:" l, 17:'

-x, Kun. 15: 10.
11. io. Niin VethElin Pappi Amazia lä-

hetti IsraelinKuningan tygo, sanoden: Amos
teke kapinan sinua wastan Israelin huonesa,
eipä maakan »voi kaikkia hänen sanojansa
kärsiä.

11. Sillä näin sano Amos: lerobeamin
täyty miekalla kuolla: jaIsrael pitä mietämän
fangittuna pois maastansa.

12. Ia Amazia sanoi Amoxelle: sinä Näkiä"
mene pois, japakene ludan maalle, ja elätä
sinus siellä, ja ennusta siellä. '

1 Sam. 9: 9.
13. Ia älä BethElisä sillen ennusta *: se on

Kuningan pyhä sia f, ja waldakunnan huone.
*l.::«. 51.5:26.m. 14. Amos wastais, ja sanoi Amazialle:

en minä ole Propheta, engä Prophetan poika;
waan minä olen karjan paimen', ja marjam
hakia. ' l. 1: ~

15. Mutta HERra otti minun karjasta, ja
sanoi minuUe: mene, sa ennusta minun Kan-
saani Israelia wastan. '

16. Niin kuule siis HERran sanaa: Sinä sa-
not: älä ennusta" Israelia mastan, älä myös
puhu Isaakin huonetta wastan. * Hes. 2, -. 2.

15 Sentähden sano HERra näin: sinun
emändas pitä Kaupungisa raiffattaman, ja
sinun poikas ia lyttäres pitä miekalla lange-
man, ja sinun peldos pitä nuoralla jaettaman:

Fssfffz Mutta
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Mutta itze sinun pitä saastaisesa maasa kuole-
man, ja Israel pitä ajettaman peräti pois
maastansa. , Kun. 17:6,18,24.

8. luku.
1. propheta näke wielä näyn Israelin perika-

dosta i». Saarna ahneita ja pettureita wastan,
julistain heille sekä ruumillisen että hengellisen

rangaisturen.

I. ?>ERra HERra osotti minulle näysä, ja
katzo, siellä oliKori sumituloa.

2 Sam. 16: 1.

2. Ia hän sanoi: mitäs näet Amos? minä
mustaisin: Korin sumituloa. Niin HERra sa-
noi minulle: minun Kansani Israelin loppu on
tullut, en mina tahdo sillen mennä händä ohi-
tzen. l. 7: «.

Z. Ia sina päimänä pitä messut Templeisä
itkuxi käändymän, sano HERra HERra:
monda kuollutta ruumista pitä jokapaikasa
makaman, jotka miedän salasa pois.

il. 4. Kuulkat tätä te jotka köyhää sorratte,
ja wäiwaisia maakunnasa hämitätte.

5. Ia sanotte: kosta usi Kuu ' loppu, että
me saisimma jywiä myyda : jaSabbathi, että
me ohria kauppaisimme, ja mitan mähennäi-
simme -s, ja hinnan korotaisimme, ja waagat
wääräxi tekisimme. '4Mos. ,o:,°. 1.2z:«.

-x 5 Mos. 25:1;, 14,15. Hos. 12: 7.
6. Että me saisimme köyhät rahallam hal-

dumme, ja hätäynnet kengaparilla ; ja myi-
simme akanat jymäin edestä. 1.2:6.

7. HERra on »vannonut Jakobin korkeutta
mastan: mitämax, jos minä ikänäns kaikki ne
heidän työnsä unohdan.

8. Eikö maan sen tähden pidäis »vapiseman,
ja kaikki sen asuwaiset murehtiman? Ia pitä
nouseman kaiken sen päälle niinkuin wirta
wietämän pois ja upocettaman niinkuin Egyp-
tin »virralla. 'Ps-?l:6. Am. 9: -f.

9. Sillä ajalla, sano HERra HERra, tah-
don minä laskea Auringon alas ' puolipäimä-
stä, japimittä maan walkialla päimällä.

"Ps. 19: 6, 7.
10. Minä tahdon teidän juhlapäiwänne kä-

ätä murhexi ', jakaikki teidän mcisunne wali-

tuxexi, ja tahdon anda säkin jokaitzen kupeisii»
tulla, ja kaikki päät paljaxi tehdä f; ja tah-don heille murhen saatta, niinkuin joku ainoatapoikaa murhetti§: ja heidän pitä snrkian lo-
pun saaman. *Tob. ,:6. i Makk. 1:41.

-x Icr. 4« l )7> § Icr. 6: »s. Zach. 1,: i«.
n.Katzo, nepäimät tulemat, sanoHEßraHERra, että minä lähetän näljän maan pääl?

le: ei nälkää leiman perän, eli janoa »veden pe,
rän, waan HERran sanan kuulemisen jälkeä
i2. Niin että heidän pitä juoxemcm yhdestä

merestä niin toiseen, pohjasta niin itään: hei-
dän pitä juoxendeleman etzimään HERraysanaa , ja ei kuitengan pidä löytämän. ~

13. Sinä päiwänä, pitä kaunit neitzet ja nuo-
rukaiset näändymän janosta:

14. Ia jotka nyt Samarian rikoxen kautta
wannowat, ja sanomat: niin totta kuin sinu»
lumalas niin totta kuin sinun
lumalas BerSebas.elä: niiden pitä niin lan»
geman, ettei he moi jällens ylös nosta, j

*

1 Knn. v: »3. ?Am ..

9. Luku.
Awo« päättä ennustuxensa 1. Angaralla L.ai»

saarnalla. N- jLwangeUumin lohdullisilla ly»
pauxilla.
1. zsNinä näin HERran seisoman Marilla,
"l ja hän sanoi : lyö owen päälliseen, niin

etta pihtipielet ivärisewät': sillä minä tahdon
haawoitta niitä kaikkia, jotka heillä päänä
owat, jaheidän alammaisens miekalla tappa.
Ei sen pidä pääsemän joka paennut on, eikä
itziäns pelastaman joka wälttänyt on. f

'Hes. 9:5, 6. 2:14.
2. Ia maikka he heitäns haman Helmettiin

kaiwaisit, niin minun käteni on kuitengin hei-
tä sieldäkin hakewa: Ia jos he astuisit ylös
taiwaseen, niin mina kuitengin tahdon syöstä
heidän sieldä alas. Obad. ».4.

3. Za jos he lymytäisit itzens Karmelin kuk-
kulalle, niin minä tahdon heidän sieldäkin etziä,
ja temmata pois: Ia jos he heitäns minun sil-
mäini edestä kätkisit meren symyteen, niin mi-na kasken karmetta, etta se heitä siellä pistäis.

4. Ia jos he wihollisillensa fangixi tulemat,
niin minä sieldä kasten miekkaa, että se hetta

tav-
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tappais: sillä minä pidän silmäni heidän ylitzens
pahari , ja en hymäxi. Ps. ,4:17. Jer. 44: ».

;. Sillä kosta HERra HERra Zebaoth maa-
han rupe, niin se sula, että kaikki asuwaiset
murehtiman pitä; ja että se pitä nouseman sen
päälle niinkuin wirta, ja se upotettaman, niin-
kuin Egyptin »virralla. l. 8:8.

6. Hän on se joka Salinsa taiwaseen raken-
da *, ja perusta majansa maan päälle: hän ku-
tzu meren medet, ja muodatta maan päälle,
hänen nimens on HERra. f 'Ps. 104: 3.

les. 66:2. f Am. 5:8.
7. Ettäkö te Israelin lapset minulle ole niin-

kuin Ethiopialcuset? sano HERra: engö minä
»vienyt Israelia ulos Egyptin maalda, ja Phi-
listeritKaphthorista *, ja SyrialaisetKiristä?

*iMof. 10:14. 5 Mos 2:23.
8. Katzo, HERran HERran silmät näke-

mät syndisen waldakunnan, niin että minä sen
jumi maan pääldä peräti kadotan: maikka en
minä kuitengan Jakobin huonetta ratki kado-
ta *, sano HERra. * Jer. 3°: n.

9. Sillä katzo, minä tahdon käskeä, ja Is-
raelin huonen kaikkein pakanain seasa anda sm,
lotta, niinkuin seulalla seulotan, ja ei jywan-
gän pidä langeman maan päälle.

ia. Kaikki syndiset minun Kansasani pitä

miekalla kuolctettaman, jotkasanowat: ei on-
nettomus ole niin läsnä, eikä kohta meitä.

l. 6: 3.
11. 11. Sillä ajalla tahdon minä taas kaatu-

nen Dawidin majan raketa, ja hänen reikänsä
paikata, ja parata jällens mitä särjetty on, ja
lahdon sen raketa, niinkuin se endisellä ajalla
ollut on. Ap. T. 15: 15, 16.

12 Että he saawat nautitaEdomin jäänet,m
kaikki pakanat, joiden seasa minun nimeni mtä
saarnattaman * ; sano HERra, joka naita
teke. 'les 44:5. .

13. Katzo, se aika mle, sanoHEßra, että
yhtä haamaa kynnetän ja niitetän, ja yhtä
haamaa miinamarjat sotkutan ja kylmetan, ja
wuoret makiata miinaa tiukkumat, ja kaikki
mäet omat hedelmälliset. Joel. 3-'B.

14. Sillä minä käännän minun Kansani Is-
raelin fangiuxen, että he rakendamat autiat
Kaupungit, ja niisä asumat: istuttamat mu-
napuita, ja niistä miinaa juomat, tekemät puu-
tarhoja, janiistä hedelmita syömät.

15. Ia minä tahdon heitä heidän maasans
istutta'; niin ettei heitä sillen temmata pois
maastansa, jonga minä heille andanut olen,
sano HERra sinun lumalas. '2Mos. 15:17.

Jer. 32: 41.
Am oxen kirjan lovvu.

Propheta ObadJa
Esipuhe.

ei anna t»eta millä ajalla hän on elänyt, mutta lianen ennustuxens osotta Babelin fangiuben:
sillä ha» lohdutta ludan Kansaa että heidän pila tuleman jällens Zloniin. Ia ennusta erinomaisesti

Edomita wastan, jotka aina kadehdit ja wlhaisil Israelia ja ludan Kansaa, niinkuin tapahtu, koska sukulai-
set tulewat cripuiaisexi, lijatengin weljexet, silloin on wiha kaikkein pahin.

Niin olit E. omealaisct ludalaisie,, angaiammat wihamiehet, ja se ol» heidän suuri ilonsa, että he olisitnähnet ludalaisteu fangiuden, jota he pintit, ja pilkkaisit heitä heidän surkeudesans ja radollisudesansa: niin-
kuin enimmästi kaikki Prophetat Edomealaisia senkaltaisen angaran pahuden tähden laittamat. Niinkuin 137.
Psalmi v. 7. walitta, ja sano: HERra muista Edomin lapsia lerusaleinin päiwänä, jotka sanowat: repikät
maahan, repikät maahan, kai M hänen perustuxeens asti.

Että se ylitze määrän mielen karwaxi teke, krska radollisia ja murhellisia (joita lohduttaman pidäis)
heidän waiwasans ja ahdistuxesansa wielä päällisexi pilkatan, naureta» ja pitttellän, jolla usto Jumalan
päälle, suuresti kiusata,,, ja joka ihmifn» kowm epällyrecn wetä pyytä: asetta Jumala tasa erinomaisen Pro-
pheta,'. senkaltaisia tuimia pilktaitta wastan, loddutta »nurhellisia ja heidän uskoansa wahwista, ukkaurella ja
nuktelemlsella wajloin nii.ä julmia Edomealaisia, se on, radollisten piltkaita, ja lupauxella tulewaisesta awus»ta jawapahduiesta. Joka on sangen tarpellinen lohdutus ja hywä Obadla fenkaldaisesa onnettomudesa.

Lopulla
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Lopulla ennusta hän Chrlstuxen waldakunnasta, ettei se ole ainoastans olewa lerusalemisa, mutta jokapai,

kasa: sillä hän sekoitta taikli Kansat toinen toiseens, Ephraimin, Benlaminin, Gileadin, Philisterit, Ka.
«anelit, Zarphat, joka ei taita Israelin ajalllststa waldakunnasta ym»närrettä, josa senkaltaiset sukukunnat ja
Kansat piti eroitetut olematt, Mosexen Lain jälken.

i. Obadla ennusta Edomealaisille armotoin»
da rangaistusta heidän öykkämisens ja armotto-
mudensa tähden, li. kohdutta ludan Ransaa
Jumalan mvulla, ja Rriftuxen waldakunnan
lähenemisellä.
I. on Obadlan näky. Nain sano

H HERra HERra Edomista ': me
olemma HERralda sanoman kuullet,

että sanansattaja on pakanain sekaan lähetet-
ty : nostat, ja käykämme händä wastan so-
taan. 'Jer. 4?: 7. Am.i: 11.

2. Katzo, minä olen sinun alendanut paka-
nain seasa, ja sangen ylönkatzoturi tehnyt.

Jer. 49: 15.
3. Sinun sydämes ylpeys on sinun wietellyt,

ettäs wuorten rotkois asut, sinun korkeisi» lin-
noisas, ja sanot sydämesäs: kuka taita mmun
syöstä maahan? Jer. 49:16.

4. Waikkas ylös korkialle menisit niinkuin
kotka, ja tekisit pesäs tähtein keskelle; niin mi-
nä kuitengin syöxen sinun alassieldä', sano
HERra. 'Ps. »;?: 7, 8, 9 Am. 9: 2

5. Los markat eli raateliat tulemat yöllä si-
nun tygös, kuinga sinä niin lyöty olet? Eikö
he marasta niin paljo että heillä kyllä on? Jos
miinan hakiat tulemat sinun tygös, eikö he jä-
tä winnamarjan oxia. Jer. 4?:?-

-6. Ah kuinga heidän pitä Esaun tutkiman *,

ja hänen kätketyt tawamns etzimän.
'Jer. 4?: '°-

7. Kaikki jotka sinun kansas liitos owat, pi-
tä ajaman sinun pois maaldas: miehet, joi-
hins turmat, pettämät sinun, ja moittamat
sinun: jotka sinun leipäs syömät, pettämät si-
nun: ei sinulla ole ymmärrustä.

8. Mitämax, sano HERra, mina kadotan
silloin Edomin'Miisat, ja ymmärryxen' Esaun
wuorelda. "Iss »?- »4.

.

.

9. Sillä sinun wäkewäs, Theman, pttä
hämmästymän; että heidän kaikkein pitä mur-
hasta Esaun »vuorella hukkuman.

io. Sen wäaryden tähden kuins weljelles
Jakobille tehnyt olet', pitä sinun häpiaän tv-

leman, ja ijankaikkisesti häwitettämän.
* Mos. 27: 4». Hes. 25: 1,. l. 35: 5.

11. Silloin sinä seisoit hända wastan, kossa
muukalaiset hänen sotawäkensä weit pois fan-
gittunc», ja wierat menit sisälle hänen porte-
istansa, ja Jerusalemista arwan heilit *; silloin
sinä olit niinkuin yri heistä. ' Joel. 3:3

12. Ei sinun pidä mielelläs katzeieman weljes
wiheljäisyden aikaa, eikä riemuitzeman Juda-
laisten * surkeuden aikana, ei myös sinun suus
pidä niin suuria sanoja puhuman heidän tus.
kans aikana. *Ps. 58:12.

13. Ei sinun pidä menemän sisälle minun Can-
sani porteista heidän surkiudens aikana, eikH
mielelläs katzeleman ' heidän onnettomuttansa,
heidän waiwans aikana: eikä kättäs ojenda-
man heidän kaluunsa, heidän surkeudens ai-
kana. *Ps. 137:7.

14. Ei sinun pidä teiden haaroisi» seisoman,
murhamasa heidän pakenewaisiansa; ei myös
kiinni ottaman heidän jäänyttänsä ahdistuxens
aikana.

1;. Sillä HERran päiwä on läsnä kaikkia
pakanoita: niinkuin sinä tehnyt olet, niin pitä
sinulle jällens tapahtuman: ja niinkuin sinä
ansainnut olet, niin pitä sinun pääs päälle jäl-
lens tulemam »Mof. 21:24. Hes. ;s:is.

Luk. s: 38.
16. Sillä niinkuin te oletta minun pyhällä

»vuorellani juonet, niin pitä kaikki pakanat
alati juoman, ryyppämän ja nielemän*, ja
oleman niinkuin ei he olletkan olis.

'Jer. 25:15. 1.49:12.
N. 17. Murra Zionin wuorella pirä wa-

paus oleman, ja heidän pira ole-
man; ja Jakobin huonen pira perindonsä
omijiaman.

18. Ia Jakobin huone pitä tuli oleman, ja
Josephin huone tulen liekki: mutta Esaun huo-
ne kortena, jonga heidän pitä sytyttämän ja
kuluttaman; niin ettei Esaun huonesta pidä
mitan jäämän; sillä HERra on sen puhunut.

19. Ia heidän pitä perimän koko etelän puo-
Lisen
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lisen maan, ynnä Emun »vuoren kansa, ja
sen lakeuden Philisterein kansa, ja heidän pitä
myös Ephraimin ja Samarian kedon omista-
man, ja Venlaminin Gileadin.

20. Ia ne miedyt pois Israelin lasten sota-
tväestä, jotka Kancmerein seasa haman Zar-
palhiin asti omat, ja ne miedyt pois lerusale-

min Kaupungista, jotka Zepharadisa owat,
pitä ne Kaupungit etelään pam omistaman.

21. Ia wapahtajat pitä Zionin »vuorelle tu-
leman *, duomitzemaan Esaun wuona: Ia
niin pitä waldakunda HERran oleman, f

»Luk. i. 71,71. tLuk. i:,,.

Obadlan kirjan loppu.

Propheta Jona
Esipuhe.

«prophetan lonan lahtowat muutamat sano Zarpan lesten pojaxi Sidonisa, jokaProphetan Elian ruokkei ko--4' walla ajalla, i.Kun. 17. ja Luk. 4. Siitä ottain tilan, että hän tasa kutzu hänens Amithain pojaxi, se
«n totisen eli waan pojax». Sillä hänen äitins sanoi Elialle, kosta hän kuolluista hänen herättänyt oli: nyt
minä tiedän että sinun suus puhe on totinen. Joka ei kuitengan näy oikein olewan: mutta hänen Isäns ku-
tzuttin Amtthai, latinaxi vc«x. suomexi waka eli totinen, ja on ollut Gath Hepheristä, jokaKaupungi on Se-
bulonin sukukunnasa, los. 19: 13. Sillä näin on kirjoitettu, 2 Kun. 14: 5, Kuningas lerobeam sai jäl-
lens Israelin rajat, Hemathisia haman Badon mereen asti, HERran Israelin Jumalan sanan jälken, jonga
hän o» puhunut palweliansa lonan Prophetan kautta Amithain pojan joka oli Gath Hepheristä. Zarpan les-
ki on myös ollut pakanallinen »vainio, niinkuin Kristus sano, Luk. 4: 26» Mutta Io»ul tunnusta ensimmäises
lugusa hänens olewan Hebrealaisen.

Täfia me siis näemme että Jona on ollut lerobeamm aikan», jongllIsoisä Kuningas Jehu on ollut, ja
silloin on Kuningas Usia ludan hallinut; silloin myös owat ollet Israelin wabdakunnasa Propheta Hosea,
Amos >a Joel, muisa paikoisa ja Kaupungeisa. Näistä kyllä hywin ymmärretan, kuinga jalo ja kallis mies
tämä Jona Israelin waldakunnasi» on ollut, ja Jumala on suuret asiat hänen lauttaus tehnnt, nimittäin, että
Kuningas lerobeam hänen saarnansa kautta oli niin onnellinen, että hän »voitti kaikki jällens, mitä Hasael
SyrianKuningas oli saanut alans Israelin waldakunnasi».

Mutia tämä ou kaikkein ylitze niistä kuin hän oman Kansans seasa teki, että hän siihen suureen ja wäke-
«ain waldakundaan Assyriaan rohkeis ruweta, ja saarnais »iin hyödyllisesti pakanain seasa, joka omainsa tykönä
«i wolnnt niin paljo monella saarnalla toimitta, jolla Jumala tahdo, osotta Prophetan lesaian sanan: Joka ei
sila kuullut ole, niin hänen pitä sen kuuleman. Opixi että kaikki joilla Jumalan sana runsasii on, ne sen
pian hyljäwät, ja joille ei se tarjona ole, ne ottawat sen wastan hywällä mielellä; niinkuin Kristus itze sano,
Matth. 21: 43. Imnalan waldakunda pitä teildä otettaman pois ja annettaman pakandille, jotka sen he-delmän tekewät.

1. Lnk».
i. propheta Jonas saa kästpn lumalalda,

mennä saarnamaan Niniwehen; mutta hän pa-
kene hahteen. i». Hahti joutuwaaraan lonaxen
tähden, m. Jonas heitetän mereen.
i. HERran sana tapahdui lonalle * A-

t mithain pojalle, sanoden:
' »Kun. 14: 15.

2. Nouse, ja mene siihen suureen Kaupun-
giin Niniween', ja saarna siinä; sillä heidän
pahudensa on tullut minun kastvoini eteen, f
'iMos.io:«. Jon. 3:;. -siMos. iz:». l.i?:iz.

z. Mutta Jona nousi ja tahdoi paeta Tar-
siin, HERran kasivoin edestä: ja hän tuli la-
phoon", ja kuin hän löysi hahden, joka tah-
doi Tarsiin mennä, andoi hän palkan, ja as-tui siihen, menemään heidän kansans Tarsiin,
HERran kasivoin edestä. '

, Aika «.2:16
Ap T.9: ,6.

11.4. Niin HERra andoi suuren tuulen tul-
la merelle, ja suuri ilma nousi merellä; niin
että haaxi luultin rikkaundunen.

5. Ia haaximiehet pelkäisit, jakukin huusi
jumalansa tygö, ja he heitit kalut, jotka hah-Gggggg des
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des olit, mereen, kewiämmäxi tullaxensi»'.Mutta Jona oli astunut alas hahden toiselle
puolelle, ja makais uneen nukkunut.

' Ap.T. 27: iz: 19.
6. Niin hahdenhaldia meni hänen tygöns, ja

sanoi hänelle: mixis makar? nouse, ja ru-
koile lumalaras, että Jumala muisiais
Meitä, erren me hukkuisi. -

7. Niin he sanoit toinen toisellensa: tulkat,
ja heittäkäm arpaa, tietäxemme kenengä täh-
den tämä onnettomus meillä on: ja kuin he
heitit arpaa, langeis arpa lonan päälle.

San. l. 16: 33.
8. Niin he sanoit hänelle: ilmoita nyt meille,

kenen tähden tämä onnettomus meillä on: mi-
kä sinun tekos on? jakustas tulet? kusta maa-
kunnasta eli Kansasta sinä olet?

9. Hän sanoi heille: minä olenHebrealainen,
ja minä pelkän sitä HERraa lumalata tai-
wasta/ joka meren jakarktan on tehnyt.

ic>. Niin ne miehet pelkäisit suuresti, jasanoit
hänelle: mixis näin teit? sillä ne miehet tiesit
hänen HERran edestä paennen, sillä hän oli
heille sen sanonut.

11. Niin he sanoit hänelle: mitä meidän pi-
tä sinulle tekemän, että meri meille tywennyis?
sillä merikäwi ja lainehti heidän ylitzensä.

m. 12. Hän sanoi heille: ottakat minua ja
heittäkät mereen, niin meri teille tywene: sillä
minä tiedän, että tämä suuri ilma tule teidän
päällenne minun tähteni.

iz. Ia ne miehet soudit, että he olisit maan
jällens saanet: mutta ei he »voinet: sillä meri
käwi wäkewästi heidän ylitzensä.

14. Niin he huusit HERran tygö, ja sanoit:
Ah HERra! ala anna meidän hukkua tämän
miehen sielun tähden, ja älä lue meillen tätä
wiatoinda werta* ; sillä sinäHERra teet niin
kuins tahdot. * Duom. 9: 24.

15. Niin he otit lonan, jaheitit mereen; ja
meri asetui lainehtimasta.

16. Ia ne miehet pelkäisit HERraa suuresti;
jateit HERralle uhria ja lupausta.

2. Luku.
i5Jonas tule nieldyri kalalda, jongawayasa

hän rviipy kolme wuorokautta, ja rukoile Ju-
malala, v. Rala oxenda hänen maalla.

1. HHutta HERra toimitti suuren kalan, nie-
lemään Konala: Ia Jona oli kalanwatzasa kolme päiwää ja kolme yötä.

Matti). 12: ;y. 1.16:4. Luk. «:zo.
2. Ia Jona rukoili HERraa Jumalalansa,

kalan mahasta.
3. Ia sanoi: Minä huusin HERraa minun

ahdlstuxesani, ja hän wastais minua: minä
paruin Helmetin mahasta, ja sinä kuulit mi-
nun äneni. Ps. 77:;. 4. Ps.«°: 1. Ps. i,o: 1.

4. Sinä heitit minun symyteen kestelle merta,
niin että aallotminua pyörsit ymbärins: kaikkisinun laines ja aldos kämit minunpäällitzeni.

s. Minä ajattelin minuni hyljätyxi sinun sil,
mäis edestä ; kuitengin saan minä wielä nähdäsinun pyhän Templis.

6. Wedet piirsit minua ymbärins sieluuni
asti, symydet piiritit minun: kaisilisto peitti
minun pääni. Pf 69: 2.

7. Minä Majoisin wuortenZ perustuxeen asti,
maa salpais minun teljilläns ijankaikkisesti;
mutta sinä otit minun elämäni ulos kadotu-
xesta, HE3lra minun Jumalani.

8. Kosta minun sieluni epäili minusa, niinminä muistin HERran päälle: ja minun rukou-
xeni tuli sinun tygös, sinun pyhäch» Templiis.

9. Mutta jotka luottamat turhaan mal-
heseen , ne hyljämät laupiuden itze kohtansa.

iv. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiito-
xella, minä tahdon maxa lupauxeni ': HEH
ran tykönä on apu. f * Ps. 50:14. Ps. «s : 7.

tPs. 3: 5.
li. n. Ia HERra sanoi kalalle, että hän

oxensi lonan maan päälle.
3. Luku.

1 Jonas saatuansa wastuutisen käskyn, saarna
Niniwesä. v Niniwen miehet tekewät katu»
muxen , ja saawat armon.
I» A>iin HERran sana tapahdui toisen kerran

jasanoi:
2, Nouse, mene siihen suureen Kaupungiinsaarnamaan siellä sitä saarnaa,

jonga mina sinulle sanon.
3. Silloin Jona nousi, ja meni Niniwew'

HERran sanan jälken. Ia Niniwe oli Ju-malan suuri Kaupungi > kolmen päiwäkunnan
matka. "l. 1:2. 4. Ia
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4. Ia kosta Jona rupe,s sima !>»!)!. aan yh-

den päiwäkunnan matkan, huusi hau. ja sa-
noi: wielä on neljäkymmendä päiwää ; niin
Niniwen pitä hukkuman.

il. s. Niin Niniwen miehet uffoit * Juma-
lan päälle, jaannoit saarnata, että paastotai-
sinss, japuit säkit ylönsä, sekä pienet että suu-
ret. Matth 12: 4,. Luk. i, : 3,. f Joel. 2: ,5.

6. Ia kosta Niniwen Kuningas sen kuuli,
nousi hän istuimeldansa, ja riisui kallit waat-
tensa, käärei itzens säkkiin ja istui tuhkaan.

Job. 2:8. Matti).»:». Luk. 10:13.
7. Ia andoi kuulutta ja sanoa Niniwesä,

Kuningan tahdosta, ja hänen Sangareins
käffystä; sanoden: ettei yritän ihminen taikka
eläin, karja eli lambat pidä mitan maistaman,
eikä laituimelle ajettaman, ja ei wettäkän juo-
man.

8. Waan ihmiset ja eläimet pitä säkkiin pu-
etettaman, ja heidän pitä lujasti Jumalan ty-
gö huutaman. Ia jokainen palairkan pa-
hasta tiestänsä, jakärrens wakiwallasia.

9. Kuka ties, Jumala taita käändyä jaka-
lua *; ja lakata hirmuisesta »vihastansa, etten
me huku. 'Jer. ,z:8. Joel. 2:14.

ie,. Koffq,lumala näki heidän työnsä, että
he palaisit pahasta tiestänsä; katui Jumala *

sitä pahaa, jota hän oli puhunut heille lehvä-
sensä , ja ei tehnytkän. '

i Mos. s: 6.

m,os Torstin paeta; sillä mmä nedan, ei-
tä sina Jumala oler armollinen, laupias,
pitkämielinen, suuresta ' ja ka-
dur pahaa. *2 Mos. ,4: 6. Neh. 9: ,7.

Ps. 86:5. Ps. ioz:8. Ps. 145:8. Joel. »:iz.
3. Niin ota nyt HERra minun sieluni mi-

nusta pois ; sillä minä kuolisin paremmin kuin
eläisin.

11.4. Mutta HERra sanoi: luuletkos oikein
wihastunes?

5. Ia Jona läxi Kaupungista, ia istui Kau-
pungista itään päin, ja teki siellä hänellens ma-
jan; ja istui sen alla warjosa, siihenasti kuin
hän näkis mitä Kaupungille tapahduis.

6. Mutta HERra Jumala toimitti yhden
pensan, jokakasivoi lonan ylitze, että se olis
hänen päänsä warjonnut, ja wirwottanut
händä hänen waiwasans: ja Jona riemuitzi
siitä pensasta suurella ilolla.

7. Mutta HERra toimitti madon huome-
neltain, kuin amurusto koitti, joka söi siitä
pensasta, että se kuimetui.

8 Mutta kosta Auringo nosnut oli, toimitti
Jumala suuren itätuulen, ja Auringo paisti
lonan päähän, että hän tuli moimattomaxi :

Niin hän! loimotti sielullensa kuolemata, ja
sanoi : minä kuolisin ennenkuin minä eläisin.

9. Niin Jumala sanoi Ionalle: luuletkos
oikein wihastunes siitä pensasta? Ia hän sanoi:
minä mihastun haman kuolemaan asti.

10. Ia HERra sanoi : sinä armahdat pen-
sasta, jostas et mitan maimaa nähnyt, etkä
sitä kasmattanut, joka yönä kasivoi, ja yönä
katois.

11. Eiköstä minun pidäis armahtaman sitä
suurta Kaupungita Ninimetä? josa on enämbi
kuin sata tuhatta ja kaxikymmendä tuhatta ih-
mistä, jotka ei tiedä eroittakumbi oikia eli kum-
bi masen käsi on, niin myös paljo eläimitä.

4. Luku.
'. Jonas närkästy, että Niniwetä armah»

dettin ja toiwotta iyellene kuolemata. n.
HERra nuhtele händä, ja osotta merkillä hänennärkästvnusensä sopimattomasi.
i-H)iin Jona pani sen komin pahaxensa, ja

mihastui.
2. Rukoili HERraa, jasanoi: ah HER-ra! sepä se on kuin minä sanoin, kosta minä

olin mielä maasani, sentähden mina tahdoin
lonan Kirjan loppu.

Propheta Mika
Esipuhe.

HVwpheta Mika on ollut Esaian aitana, hän mainitze myös sen Prophetan sana», jotka »oisesa luguft
V owat, josta hywin ymmänetän, että ne jotka yhteen aikaan elänet owat, lik» y>illa

Gggggg 2 sanoilla
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sanoilla owat Kristuxesta saarnannet, niinkain he olisit ollet siitä yhdesä neuwosi» toinen loisenstai-.si».

Mutta hän on yxi n»istä jalommistaProphetaista, joka Kansaa epäjumalan palweluxen tähden wäkewästi
nuhtele, ja sen tulewaisen Kristuxen ja hänen waldakundans aina mulstutta. Ia on ylitze kaikkein muiden
siinä kappalesa erinomainen Propheta, että hän Bethlehemin Kaupungin niin wiisusii osotta ja nimittä, josa
K«stus syndywä oli. Jonga tähden hän myös Udesi» Testa»uendisä suuresti ylistetä»,, niinkuin Pyhä Mat-
theus toisesa lugusa tietä anda. Hän nuhtele, ennusta ja saarna, mutta lopulla ajattele hän, että jos wielä
muut kaikki langeisit maahan, ja sekä Israel että ludaiaiset hukkuisit, kuitengin oliKristus tulewa, jokakaikki
01, hywäxi tekewä. Niin myös meidän nyt pitä nuhteleman, lohduttaman ja saarnaman, ja wielä sitte sano,
mau: jos nyt kaikki muut hukkuisit, kuitengln on Kristus tulewa wiimeisnä päiwänä, ja auttawa meitä lai-
kesic» pahasta.

Ensimmäisesi, lugusa on hän kyllä työläs, ettei hän puhu niin selkiästi muutamisa sanoisi», kuin on: Za«-
nan, Akisib ja Maresa, «. jotka hän pahoin päin käändä ja ristiin pane, niinkuin sanotaisin: Suomi: sinub
len on paljon hywää suotu; mutta kiittämättömydes tähden sinä suomitan.

i. Luku.
i. propheta Mika alka ennustuxensa wa-

roitllxeUa «?aarin ottamiseen. n. Julista
ludalle ja Israelille synnin rangaistusta, m.
Rirjoitta walituren, rangaistuxen surkeuden
liye.
K ämä on HERran sana, joka tapahdui

Mikqlle Maresasta', lothamin, A-
haxen, ja lehistian, ludan Kunin-

gasten aikana; jonga hän näki Samariasta ja
Jerusalemista. * Jer. ,6: H

2. Kuulkat* kaikki Kansat: sinä maa, ota
waari, jakakki kuin siinä on: jaHERra Ju-
mala olkon todistaja teitä wastan/HERra py-
hästä Templistänsä. f- * 5 Mos. 32:1.

les. 1:2. f Pf. 11:4.
11. 3. Katzo, HERra lähte siastansa,.astu

alas 6 ja polke maan korkeuria. -s
» i Mos. 11:7. les. 26: 21. -75 Mos. ,2: i),

l. 33: 29. ' Am. 4: 13.
4. Niin että wuoret pitä sulaman * hänen

nilansa, ja larot halkeman; niinkuinlmeden-
waha sula tulen edesä, ja niinkuin ne wedet, jot-
ka korkialda alas wuotawat.

'» Mos. ,9: 18. Pf. 97- 5. Am y: 5.
5. Kaikki nämät tapahtumat Jakobin ylitze-

käymisen tähden, ja Israelin huonen syndein
tähden. Kuka siis on Jakobin ylitzekäymys?
eikö Samaria? jn kutka owat ludan korkeu-
xet? eikö Jerusalem?

6. Minä teen Samarian kiwiraunioxi kedol-
la, jokapannan wiinamäen ymbärins; ja »vie-
ritän hänen knvensä laxoon, ia särjen Mustu-
zeen asti maahan.

7. Kaikki heidän epäjumalansa pitä rikotta-
man, jakaikki heidän palkkansa tulella poldet-
taman, jaminä häwitän kaikki heidän tuman-sa; sillä he owat porton palkasta kootut": sen-tähden pitä heidän jällens porton palkaxi tule-
man. '

5 Mos. 2,: ,8. Hos. 2: 5.
lii. 8. Sitä minuntäyty walitta ja parkua*,

minun täyty riisuttuna ja alasti käydä f: mi-
nun pitä lvalittaman niinkuin LolMrmet ja
murehtiman niinkuin nälkakurki. §
* Icr 4: 1?. t les. 20: 3. § Job. 30: 28,29.

9. Sillä tähän witzauxeen ei ole yhtän neu,
woa; joka jo ludahan asti on tuljut, japitä
ulottuman minun Kansani ponnin asti, leru-
falemiin.asti. 2 Kun. ,8:13.

10. Alkät sitä Gathisa iln,oittako', älkät
andako kuulla teidän itkuanne; waan mengät
tuhkahuoneseen ja istukat tuhkaan, -s

*
, Sam. 1: 20. f Job 2: 8.. Icr. 6: 26. 1

11. Lähde pois sinä kaunin Kaupungin asu-
wainen, hapiällä paljastettu *. Kariakau-
pungin asuwaiset ei tule ulos, että walitus on
lähipaikoisi», jolka saawat teildä ylöspitami-sens " 1c5.,47: 3.

12. Se surullinen Kaupungi murehti sen hy-
wän tähden; silla onnettomus pitä HERral,
da tuleman haman Jerusaleminporttiin.

'>Am. 3:6. H,.,
iz. SinäKaupungi LalsMvaljasta ratas-

ten eteen liufkat. hewoiset' jaWene matkaas:
sinä olet Zionin tyttärelle synnin alku ollut, sil-
lä sinus on löytty Israelin rikoxia.

' Jos.io: i. 15: 39. 2 Kust. 19:«.
14. Sinun täyty niin lahjat anda kuin Ga-

thikin:
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thikin: Aksibin huonen' pitä Israelin Kunin-
gasten liitosta luopuman. ' los. ,5:44. l. 19:29.

15. Minä saatan sinulle Maresa oikian peril-
lisen, ja Israelin kunnian pitä Adullamiin asti
tuleman.

16. Tee pääs paljaxi, jakeritze sinus, sinun
kaunisten lästes tähden: ajele pääs paljaxi niin-
kuin kotka, sillä he olvat wiedyt sinulda pois
fangittuna.

2. HMt.
1. Mika uhka JumalanRanska ahneudentäh-

hen. v. Rowakorwaisuden tähden Saarnamie-
hia wastan. m. kohdutta ustowaisia lupauxel-
laßristuxesta.
l.e«>oi niitä jotka wahingota ajattelemat,

<«0 ja pahojn juonia wuoteisans ahkeroi-
tzewat*! että he sen täyttäisit kuin amu »valis-
ta; sillä heittäpä walda on. * Ps. ,6: s.

2. He ahnehtimat peldoja *, jotka he wäki-
wallalla ottamat, ja huoneita, jotka he omis-
tamat ; ja tekemät ylöllistä jokaitzen huonen
kansa, ja jokaitzen perinnön kansa.

'

1 Kun. 21: * les. 5: 8.
z. Sentähden sano HERra näin : katzo, mi,

nä ajattelen tälle sukukunnalle pahaa ; josta
ci teidän pidä woiman petä pois teidän kau-
laanne, eikä teidän pidä niin ylpia käymän;
sillä paha aika tule.

4. Sillä ajalla pitä teistä sananlasku otetta-
man, ja surkia malitus malitettaman, sano-
den: me olemma peräti häwitetyt: minunKan-
sani osa on muutettu s.- kuinga hän meildä pel-
lot otta pois , jane jaka? '

» Kun. 17: 24.
5. Ia tosin ei teillä pidä osaa HERran seu-

rakunnasa oleman.
11.6. Ei teidän pidä (sanomat he) saarna-

man*, muiden pitä saarnaman: ei niiden pidäsaarnaman niin kvin te: en me niin ratki hä-piään tule. * Ies. ;o: «,. Am. 7: »6.
7. Niin Jakein huone itziäns lohdutta: luu-

HERrctn hengen tyhetyxi'?eikö hänen
näitä pidäis itkemän j? eikö minun puheni ole
hywä Me joka oikein waelda? ' 1e5. ,«.:».

Ics 23: «.

8. MuttH minun Kansani on joennen tätä
lxmginnut niiukuin wihollinen: Heryöstäwät*

sekä hamen että pääliswaatten niinkuinsodasa,
niildä jotkasuruttomasti waeldawat.

' Hes. 22: 29.
9- Te ajatte pois minun Kansani waimot

kauneista huoneistansa*; ja alati otatte pois
heidän nuorukaisildansi» minun kaunistureni.

* Matth. 23: 14.
10. Sentähden noffat jamengät pois; sillä

et te saa tasa olla: heidän saastaisudensa täh-
den, pitä heidän armottomasi hätviämän.

3 Mos. 13:25.
11. Jos joku lipilaari olis ja walhen jaar-

naja *, (»oka sanois: ) minä rahdon saar,
nara kuinga reidän pira wiinaa ja wäke-
wätä juomaa juoman; senkaltainen jaar-
naja olisralle kansalle jowelias. *l. 3 -

ill. 12. Mutta minä tahdon sinua Jakob
kokonans koota, ja jäänet Israelis saatta ko-
koon: ja tahdon heitä, niinkuin Bozran lau-
man, yhteen saatta': niinkuin lauma pihato-sa, niin myös sen pitä ihmisistä kopiseman.

"Jer. 31:10. loh. »o: ,6.

iz. Rxi särkiä pirä astuman ylös heidänedellensa, heidän pira särkemän läpiye, ja
käymän porusta ulos ja sisälle; ja heidän
kuningansa pirä käymän heidän edelläns,
jaHGRra kaMein esin heira.

3. Luku.
1. Mika uhka päämiehiä wäkiwallan tähden,

n. prophetaita, jotka ennuftawat oman hyödy-
tyxensä jälken. ill. Saarna rohkiasti Ransiza,
päämiehiä ja opettaita wastan.
I. minä sanoin: kuulkat siis te JakobinPäämiehet, ja te Israelin huonesa esi-
miehet: Eikö teidän pidäis oikeutta tietämän?.

Jer. 5: 4, 5.
2. Mutta te wihattö hywää jarakastatte pa-

haa: Te kistotta heildä heidän nahkansa, ja
kalwatte lilMn heidän luistansa.
.3- Ia syötte minunKansani lihan', jakos-ka te oletta heildä nahan nylkenet, niin te fär-jettä heidän luuns, ja hakkatte rikki ne niin-
kuin pataan, ja niinkuin lihan kattilaan.

»Pf. 14.'4.
4. Sentähden kosta te HERmn tygö huu-

datte, niin ei hän teitä kuule, waan peittä sil
G g g g g g 3 loin
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loin teistä kastoonsa, niinkuin te oletta teidän
pahalla menollanne ansainnet. San. 1.1:28.

les. 1: 15. Icr. II : ,1. l. 14: 11. Hes. 8: 18.
11. 5. Näin sano HERra niistä Prophetais-

ta, jotka minun Kansani wiettelewät: he
saarnalvat rauhaa ' kosta heille syötäwätä
annetan, mutta kosta ei heidän suuhunsa
mitan anneta: saarnawat he sodan tulewan.

'Hes. 13. ,8» 19. Mik. 2:».

6. Sentähden pitä teidän näkynne yöxi, ja
teidän awlstuxenne pimeydexi tuleman. Au-
ringon pitä lasteman niiden Prophetain ylitze,
ja päiwän pitä pimenemän heidän pääldänsä.

Icr. ,5:9. Joel. 2: io. Am. 8:9.
7. Ia näkiät pitä häpiään tuleman, ja ennus-

tajat häpemän, ja kaikkein täyty suunsa peit-
tä *, ettei siellä ole Jumalan sanaa.

*3 Mos. 13:45. Hes. 24:17.
m. 8. Mutta minä olen täynäns HERran

hengen woimaa, ja oikeutta ja wäkewyttä;
että minä tohdin ilmoitta Jakobille plltzekäy-
misens, ja Israelille syndinsa.

9. Niin kuulkat siis tätä te Jakobin huonen
Päämiehet, ja te Israelin huonen esimiehet:
te jotka oikeutta kauhistutte, ja käännätte toi-
sin kaikki mitä toimellinen on. Am. 5:7.

l. s: 12.

iv. Te jotka Zionin merellä rakennatte, ja
Jerusalemin wäärydellä. Jer. 22: 13.

Hes. 22: 27.
11. Hänen Päämiehensä duomitzewat lahjain

tähden, hänen pappins opettamat palkan täh-
den, ja heidän Prophetans awistawat rahan
lähden*: Luottamat heitäns kuitengin HER-
raan, ja sanowat: eikö HERra ole meidänsecssamme s? ei taida onnettomus meitä kä-
siltä. 'Zeph. 3:3,4. s Jer. 7:4.

12. Sentähden pitä Zion kynnettämän tei-
dän tähtenne niinkuin peldo, ja Jerusalem
pitä tuleman kiwiraunioxi, ja Templin wuori
metzän kukkulari. ' Jer. »s:«.

4. luku.
i. Ennustus pakanain käändymisestä Rris-

turen Seurakunnan yhteyteen, n Neumo Iv«
Malisille, kärsiwaisyteen waiwan alla, wa»
kuutuxella pelastuxesta.

1. Hautta wiimeisinä päiwinä pitä sen wuo,«"l ren, jolla HERran huone on, wah,wistuman, ja oleman korkeimman kaikkiamuita muoria, ja koroitettaman kukkulainylltze: ja Kansat pitä sinne juoxeman.
les. 2: ~

2. Ia monilaistt pakanat sinne menemän jasanoman.- rulkar ja astutamme yiös HER,
ran wuorelle, ja Jakobin Jumalan huhnen tygö, erra hän operrais meille hänen
reirano, ja me waellaisimme hänen pol-
guillensa: silla Zionista on Laki tulewa,
ia H>LRran sana Jerusalemista. les. 2:3.

3. Ia hän on duomihewa paljon Kansansea»a, ja rangaisewa wäkewät pakanat kau-
kaisis maakunnisa: Silloin pitä heidän miek-
kansa wannaixi tekemän, jakeihäns wikahdexi.Ei yhdengän Kansan pidä toista Kansaa was.tan miekkaa nostaman, eikä sillen tottumansotimaan. les. 2: 4.

4. Jokaitzen pitä wiinapuunsa ja fikunapu-
uns alla pelkämätä asuman'; sillä HERranZebaothin suu on sen puhunut.

'1Kun. 4:25. les. n:6.
5. Jokainen Kansa pitä lumalans nimesawaeldaman; mutta meidän pitä »vaeldaman

HERran meidän Jumalamme nimeen, aina
ja ijankaikkisesti.

6. Sillä ajalla, sano HERra, tahdon minä
onduwaiset koota, ja saatta hyljätyt kokoon*,
ja sen jota minä waiwannltt olen.

'5 Mos. 30:3. Hes. 34:16. Zeph. 3:1?.
7- Ia tahdon onduwaiselle perillisiä saatta,

ja heikon juurexiKansaxi tehdä*. Ia HErra
on iye olewa heldan kuningansa Zioninwuorella, tästä ajasta haman ijanlkikkisu-
teen. f *les. 6o:«. fDan. 7: »4. Luk. 1:33.

8. Ia sinä Ederin torni *, Zionin tyttären
linna, sinun tygös pitä tuleman: ja pitä tu-
leman se endinen esiwalda, Jerusalemin tyttä-
ren waldakunda. '

1 Mos. 3;: 21. Neh. 3:,.
il. 9. Miris nyt niin lakkamata huudat?eiköstä Kuningas ole sinun kansas* ? omatko

sinun Neuwonandajas hukkunet? että kipu
tartui sinuun niinkuin spnnyttäwäiseen.

'Jer. 8: 19.
w. Murehdi ja huoka sinä Zionin tytär,

niin-
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niinkuin synnnttäwäinen; sillä sinun täyty
mennä ulos Kaupungista ja kedolla asua, ja
mennä haman Babeliin: Mutta sinä pääste-
tän taas sieldä, siellä on HERra sinun pääs-
tälvä sinun wihollises kädestä. Ps. 54: ?.

11. Sillä monet pakanat pitä kokonduman
sinua wastan, ja sanoman: hän on aldixi
annettu, me tahdomme meidän himomme
nähdä Zionista.

i2. Mutta ei he HERran ajatuxista mitan
tiedä, eikä ota waaria hänen neuwostansa;
sillä hän on hakenut heitä kokoon, niinkuin
lyhtet riiheen. Jer. 51: 33.

iz. Sentähden nouse ja tapa rihtä sinä Zio-
nin tytär: sillä minä tahdon sinulle tehdä rau-
taiset sarwet ja maskiset kynnet, ettäs paljo
Kansaa rundelet. Niin minä tahdon myös
heidän tawarcms aldixi anda HERralle, ja
heidän hywydensä kaiken mailman haUitzialle.

14. Mutta hangitze nyt sinä sotanainen: sillä
meitä piiritetä,»; ja Israelin Duomarita
witzalla postelle lyödän. Job. 16:10.

Wal. w. 3:30.

5. Luku.
l. Ennustus Rristuxen syndymapaikasta, niin

myös hallituresta. n Seurakunnan pelastu-
xesta ja wahwudesta. ui. Jumalan palweluxen
estettcn poisperkamisesta.
i. stza sina Berhlehem Ephrara, joka

wähainen oler (») ludan ruhan-
den siasa! sinusta on minuUe se rulewa,
jota Israelisi» on halliyia olewa jonga
ulostaymys on ollur alusta s ja ijankail4i-
sudefta. 'Matth. 2:6. loh. 7:4».

t loh. 1: 1.

1» Sille, joka tämän luule olewan mastoin Matth.
»: e. snldi Hebr. texti tämän selityxen: wähä se
on ollapes , eli oletkos »vähäinen.

2. Hän anda heitä siihen aikaan asti wai-
watta, kuin se on synnyttänyt, jokapitä syn-
liyltämän: Ia jäänet hänen weljistänsä pitä
tuleman jällens Israelin lasten tygö.

z. Mutta hän on astuma edes, ia kaitzewa'HERran wäkewyden kautta, ja HERran ha-
i»en Jumalansa nimen korkeuden kautta, ja
heidän pitä lewosa asuman; sillä hän on nyt

kuuluisaxi tulewa, niin lawialda kuin mailma
on.

il. 4. Me saamme myös rauhan Assuristc»,
joka nyt meidän maalien, tullut on ', ja mei-
dän huonemme tallanut on.- Sillä händä was-
tan pitä seitzemän paimenda jakahdexan Pää-miestä herätettämän. '

2 Kun. ,8: ,3,25.
5. Jotka Assurin maan pitä miekalla häwit-tämän, jaNimrodin maan' heidän owisansa :

Niin me Assurista päästetyxi tulemma, joka
meidän maallemme tullut on, ja meidän ra-
jamme tallannut on. '

1 Mos. ic>: 10, 11.

6. Ia jäänet Jakobisi» pitä myös monen
Kansan seasa oleman, niinkuin kaste * HER-
ralda, ja niinkuin saten pisarat ruoholla; jo-
ka ei ketän odota, eikä ihmistä tottele.

'Ps. 1,0:3. iKor. 3:6, 7.
7. Ia jäänet Jakobista pitä pakanain seasa,

monen Kansan tykönä oleman, niinkuin jalo-
peura metzän petoin seasa, ja niinkuin nuori
Jalopeura lammaslauman seasa; jota ei ken-
gän woi karkotta, kosta hän mene läpitzen,
sotku jarepele.

8. Sinun kätes saa woiton kaikkia wiholli-
sias wastan; että kaikki sinun wihollises' häwi-
tetän.

m. 9. Sillä ajalla, sano HERra, tahdonminä otta sinulda pois sinun helvoises, jaka-
dotta sinun rattaas.

ic>. Ia tahdon sinun maas kaupungit hä-wittä, jakaikki sinun linnas särke.
11. Ia tahdon welhot sinusa häwittä;, ettei

yxikän tietäjä pidä sinun tykönäs oleman.
12. Minä tahdon temmata pois sinun kuwas

ja epäjumalas sinusta; ettei sinun pidä sillenkumartaman sinun kättes tekoja.
13. Ia tahdon hakata maahan sinun metzis-tös, ja sinun Kaupungis häwittä.
14. Ia minä tahdon kosta hirmuisudella ja

»vihalla, kaikki pakanat, jotka ei tahdo kuulla.
6. Luku.

I Nuhdellan kiittamattömyttä Jumalan hy«
wytta wastan. «.Neuwotan otolliseen Juma-
lan palweluxeen. m. Uhatan waarintekiöitä
rangaistuxella.
I. Kuulkat mitä HERra sano: nouse
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ja nuhtele »vuoria, ja kuulkan kukkulat sinun
ändäs.

2. Kuulkat te wuoret HERran riitaa*, ia
te wäkewät maan perusturet; sillä HERralla
on riita Kansans kansa, ja Israelin kansa
tahto hän kampailla. ' Hos. 4: 1.

z. Minun Kansani, mitä minä olen sinulle
tehnyt ? eli millä minä olensinuarastauttanut?sanos minuUe. Jer. 2: 5.

4. Minä olen kuitengin sinun Egyptin
maalda ylöswienyt *, ja lunastin sinun orju-
den huonesta: ja lähetin sinun etees Mosexen,Aaronin jaMirlamin. "-, Mos. 15:25. .

5. MinunKansani muista siis mitä neuwoa
Balak Moabin Kuningas piti', ja mitä Bi-
leam Peorin poika händä wastais f, Sittimis-
lä haman Gilgaliin asti §, että te tiedäisitte
HERran »vanhurskaita töitä.

'

4 Mos. ,2:5. 1.23:7. 54 Mos. 24:15.
§ I°s. 5: ?.

li. 6. Millä minun pitä HERraa lepyttä-
män? kumarruxellako sen korkian Jumalan
edesä? pitäkö minun händä lepyttämän polt-
touhrilla jawuosikunnaisilta »vasikoilla?

7. Luuletkos että HERra mielisty moneen
tuhandeen oinasten'? taikka öljyyn, waikka
sitä epälukmset wirrat täynäns olisit? eli,
pitäkö minun andaman minun esikoisen poikani
minun ylitzekäymiseni tähden? eli minun ruu->
mini hedelmän minun sieluni synnin tähden?

'P5.50:9. P5.51:18. les. i:li.
z. Se on sinulle länorru ihminen, mikä

hywä on, ja mira HGRra sinulda waari,
nimittäin, etras kätker Jumalan sanan,
ja harjoirar rakkautta, ja oler nöyrä sinun
lumalas edesa. 5 Mos. 10:12.

m. 9. HERran änen pitä kuuluman Kau-
pungin ylitze, mutta joka sinun nimeäs pelkä,
pitä menestymän. Kuulkat witzaä, ja kukasen on toimittanut.

iQ.Eikä wielä ole wäärä tawara jumalatto-
main huoneisa, jawähä mitta kauhistuxexi?

11. Eli pidäistö minun wäärät waat ja pe-
tolliset pundarit säkeisä, kohmllisexi anvaa-
man? 3 Mos. ,5:36. Hos. ,2:7.

12. Joiden kautta hänen rikkansa paljo wää-
ryttä tekewät, ja hänen asuwaisenS walhet-

telewat; ja pettäwäinen kieli on heidän suu,sans. Icr. 9: «.

iz Sentähden minä rupen myös sinua rangai,semaan, ja häwitän sinua sinun syndeis täh,
den.

14. Sinä syöt, ja et taida rawituxi tulla,
ja sinä pitä sinusas nöyrytettäman *: Mitä<kätket, ei sen pidä pääsemän, ja mitä pääse,sen minä miekalle annan. ' Hos 4: ,«».

15. Sinä kylwät, ja et leikka: sinä sotkutOljypuica, jaet saa itziäs Oliyllä woidella: j«
kuurnitzet miinaa, ja et saa sitä juoda.

5 Mos. 28: 38, 3?. Am. 5: 11. Zeph. I : IZ.
Hogg. ,:6.

16. Sillä Omrin säädyt ahkerasti pidetän,
ja kaikki Ahabin huonen teot, ja te »vaellatte
heidän neuwoisans: Sentähden tahdon minH
sinua autiaxi tebdä, ja sen maan asuwaiset pil,
kaxi*: ja teidän pitä minun Kansani häpiän
kandaman. ' Jer. 51:37.

7. tuku.
1. Mikawalitta, että jumalattomus onwal»

lan saanut kaikisa säädyisä. il. kohdutta luma<
lan lapsia waiwan alla, Jumalan awun wakw
tuxella. m. paatöxexi, ylistä Jumalan armoa
ja hywytta.
I. ttt>oi minua! sillä minulle tapahtu niinkuin

sille joka tviinamäesä tähteitä hake,kil-sa ei wiinamarjoja löytä syötä: ja minun
sieluni himoitzi warhaista hedelmätä.

' Matth. »i : 19.
2. Hywät owat maasta kadonet pois ', ja

wanhurstat ei ole sillen ihmisten seasa: kaikki he
wäjywät werta wuodattaxensa, jokainen iva-
koi toista, käsittäxensä händä. ' Ps.«: 2.

Hos. 4: 1.

3. Ia luulemat hywästi tekewänsä, koffa he
pahasti tekewät '. Mitä Päämies tahto, sitä
Duomari sano, että se hänelle jotakin hywää
jällens tekis: Wäkewät puhuwat oman tah-
tons jälken wanhingoittarensa, ja wäändele-
wät niinkuin he tahtowat. ' les. 5: «>.

Mik.,: I. 1.3: 11.

4.Kaikkein paras on heidän seasans niinkuin
orjantappurojakaikkeintoimellisin on niinkuin
ohdakket: Mutta kosta sinun saarnajais pai-

wät



wät tulewat, ja sinä tulet rangaNturi, silloin
ej he tiedä kuhunga heidän menemän pitä.

5. Hlkön kengän uskoko Mimmäistänsä: äl-
kön kengän uskaldako Päämiesten päälle: kät-
ke sinun suus owi sildä kuin maka helmasas.

5 Mos. 13: 6.
6. Silla poika katzo ylön Isänsä, tytär kar-

ta äitiänsä »vastan, ja miniä anoppiansa was-
tan "; ja ihmisen wiholliset owat hänen oma
perheissä. ' Hes. 22: 7. Match. i«: 35, 36.

Luk. 12: 53.
11. 7. Mutta minä tahdon katzoa HERran

päälle, ja minun autuudeni Jumalala odotta:
miliun.lumalani on minua kuulema.

8. Ala iloitze minun wiholliseni minusta että
minä langeisin, minä olen taas nousema; ja
waikka minä pimeydes istun, niin HERra on
kuitcngin minun »valkeuteni.

9. Minä tahdon kanda HERran wihan;
silla minä olen händä wastan syndiä tehnyt;
siihenasti kuin hän minun asiani toimitta', ja
saana minuUe oikeuden: Hän »vie minun ulos
»valkeuteen, että minä.saan nähdä hänen lvan-
hurstaudensi». ' Jer. sa: 34.

10. Minun »viholliseni pitä sen näkemän, ja
peräti häpiään tuleman, joka nyt sano minul-
le: kusa on HERra sinun lumalas *? Minun
silmäni pitä hänen näkemän, että hän pitä niin-
kuin loka kaluilla poljettaman.

'Ps. 4»:4, „. Joel. 2:17.
ii. Sillä ajalla pitä raketlaman jällens si-

nun muuris, ja Jumalan sana lawialda julis-
tettaman.

12. Sillä ajalla pitä sinun tygös Assyriasta
ja wahwoistaKaupungeista tuldaman; hamas-

ta wahwoista Kaupungeista niin wirtaan asti,
yhdestä merestä niin toiseen, yhdestä wuoresta
niin toiseen. les »9: 23.

13. Sillä maan pitä autiaxi tuleman asu-
waistensa tähden, heidän töidensä hedelmän
tähden.

14. Kaitze Kansaas sinun sauwallas, sinun
perimises laumaa, joka asu yxinäns, metzä-sä mainioin kestellä : Anna heitä kaitaMasani-sa jaGileadisa, niinkuin endiseen aikaan.

15. Minä annan heidän ihmeitä nähds*,
niinkuin muinen kosta he Egyptin maalda läxit.

* Joel. 2: 26.
16. Että pakanat sen näkisit, ja ssaikkl hei-dän woimallijens häpeisit, ja panisit kätenSsuunsa päälle, ja korwansa tukitzisit,
17. Heidän pitä tomua nuoleman'- niinkuin

kärme, ja niinkuin madot maan päällä pesäs-
täns liikkuman. Heidän pitä pelkämän HER-raa meidän ja »vapiseman si-
nun edesäs. ' Ps. 72: 9. les. 4?: 23.m. iB. Ruka on sinkalrainen Jumalakuin sinä oler*, joka
hän Mene ohiye perimisinsä jaanyrren ri-
koxia: ei pidä wihaa ijari; silla hä-nellä on halu laupiureen. s ' 10: 6.

-Z- 2 Mos 34: 6. Ps. 103: 8, Y.
»9. hänkäändy, ja armahra meidän

päällemme , ja polke alay meidän pahnr re-
komma*, ja kaikki meidän sondimme me-
ren sywyteen heirra. 'Ap T. »o : 43.

20. Sinä pidät Jakobille sen ustollisuden,
jaAbrahamille sen armon, jongas muinen mei-
dän Isillemme wannonut oltt.

Mikan Kirjan loppu.

Propheta Nahum
Esipuhe.

propheta Nalmm ennusta, kuinga Assyrialaiset piti Israelin ja ludan hawittaman, niinkuin Salmanassa-
rin ja Sennakeribin kautta tapahtui , heidän suurten syndeiusä tähden. Kuittngin että jäänet hurstat piti

talleja oleman, niinkuin lehistialle ja hänen werlaisillensa tapahdui. Sentähden ymmanetän, että hän on
lesaian edellä taikka juuri hänen aikanans ollut.

Sitte hän ennusta Assyrian waldakunnan bawityxestä ja lijatengin NiniwenKaupungin, jotka mmm»»
lonan aikana sangen jalot olit, nmtta sitte tulit taas mwan pahani, ja Is»a<lin fangeja ylönpaiblsesii wai^

Hhh h h h waisit:

977Mika.7. Luk.
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waisst: jonga tähden Toviakin Keille pabaa loppua awista, 14. Lug. Ia niin bän lohdutta, niinkuin se myözhänen nimellaufä sopi ( sillä Nahum o» suomexi lohduttaja) Jumalan Kansaa, että heidän wihollisensnalaiset pita jalle,'s häwitettämän. -

Enilinlliäisel, lugun lopusa ennusta hän .ssl isturessa, ja niinkuin lesaiakin, 52. Lug. niistä hywistä saae«»ajissciv jotka w»o>ella rauhaa ja terweyttä jnlistawat, ja niin kaste ludan iloita, että ludasa pitä se hyw§sanoma, ja ilqilien Jumalan palwelus hänen sanans tantta oleman opetettu ja wahwistettu. Sentähden o»hän kyllä oikia Nahum, se on, lohduttaia.
1. Luku.

propheta Nahum saarna HVRran kiiwau»
desta ju«»alattomia wastan, ja armosi
ta,rsa Jumalisia kohtaan v Jullsta Niniwe-
läisille peVkatoa, ja JudalaisiUe tLwangeliu-
mita.
l!. on Niniwen kuorma * ja Nahu-

, min sen Elkosilaisen ennustus kirja.
'les. 13: 1.

2. HERra on kiiwäs Jumala ja kostaia *,

ja HERra on kostaja ja wihamen: HERra
on kostaja wihollisiansa wastan, joka ei wai-
nollisiansa unohda. '

2 Mos. 20: 5.

3. HERra on pitkämielinen ' ja suuri »voi-
masta f , jonga edesä ei kengän ole wiatoin:
HERran tie on tuuleja ja tuulispääsä §, jon-
ga jalkain tomu pilwi on. *» Mos. ,4:6,7.

-Z-les. 5»: 2. §Ps iB:i4>. Ps. 114'^
4. Joka nuhtele merta, jakuiwa sen *, ja

teke kaikki wlrrat kuiwaxi f : Basan jaKan-
nel taipu, ja se näändy mitä Libanonin »vuo-
rella kukoista. *2 Mos. 14:«. Ps. i<,6: 9.

! t Jos. ;: is.
f. Wuoret wapijewat hänen edesäns, ja kuk-

kulat sulamat: maa pala ' hänen edesäns, ja
maan piiri, ja kaikki jotka siinä asuwat.

-2 Mos.'?: n. Ps. iz.-8. J0e1. ,: is.
6. Ia kuka seiso hänen wihans edesä? eli ku-

ka woi pysyä hänen hirmuisudens edesä ? hänen
wihansa pala niinkuin tuli, ja kalliot lohkewat
hänen, edesäns.

7. HERra on laupias, ja eurwa hädän
aikana *: ja runde ne jotka ustaldawar
hänen päällensä, "Ps 9:10.

11. 8. Kosta »vedenpaisumus iuoxe, niin hän
ftn lovetta: mutta hänen wihollisians hän wai-
no pinieydrllä.

9. Mira te ajatteletta HERraa wastan?
hän on se joka kuitengin teke lopun: ei ahdi-
stus kahdesti tule.

ic>. Sillä niinkuin oriantappurar" jotka se,kaseuraisin kaswawat, ia kaikkein tuorremmat
owat, poldetan niinkuin kuiwat korret.

' Ps 58. ,°.

ii. Niin pitä oleman se kawala juoni, joka
sinusta ulos tule, ja pahaa ajattele HERraawastan.

i2. Näin sa»w HERra: waikka he owatrauhasi», ja heila on tosin monda, kuitenMheidän pitä maahan hakatuxi tuleman ja mene-
män pois; sillä minä olen sinua nöyryttänyt,
mutta en tahdo kuitengan enä waiwata.

13. Waan tahdon silloin hänen ikensä sinustasärke, ,a rewäistä rikki sinun sitees.
14. Mutta sinua wastan on HERra käste-

nyt, ettei yxikän sinun nimes siemen pysymänpidä. Sinun lumalas huonesta tahdon minä
hukutta sinun epäjumalas ', ja kuivas tahdonminä sinulle haudaxi tehdä; sillä sinä olet ty<>
jäxi tullut. '

2 Kun 19.37. les.,'.- ,z.
1;. Aayo, suloisten saarnalleen jalat o«

war wuorilla*, niiden jorka rauhaa julisl
rawar: pidä sinun juhlapäiwäs, Juda, jn
maxa lupauxes; sillä ei se jumalatoin pidä sil-
len tuleman sinun päälles, jokaon kokonans
häwitetty. f * les. 52: 7. Non,. 1°: 15.

f Tob. 1: 24.

2. Luku.
i 'Rilioitetan Ninivven piiritys ja ryöstö, Va,

bylonialaisten kautta, n. Osoteta»» syyt siehen»
I. haastaja*pitä astuman ylös sinua wastan,
'V japiirittämän linnan: mutta ota ahke-

rasti waari teistäs, hangitze itzes jalosti, ja
wahwista sinun woimas wakewästi. j-

'les. ,°: ,2. '-sles. B.:> >o.
2. Silla HERra tuo jällenslakobinsuuren

kunnian, niinkuin Israelingin simren kunnian:'
waikka ryöstäjät owat hanen tylssendänet, ja-
hänen wiinapuun, a orat turmellet.

3- Ha-



2. Hänen wäkewäinsä kllivet owat punaiset,
hänen sotawäkens on niinkuin purpura, hänen
rattaissa walistawat niinkuin mlisoitot, kosta
sotaan mennän: heidän keihänsä häälywät.

4. Rattat wieriiäwät kaluilla, ja kolisewat
kujilla: he wälkkywät niinkuin tulisoitto, ja
juxewat niinkuin pitkäisin leimaus.

5. Mutta hän ajattele wäkewitensä, kuiten-
gin heidän pitä langeman, waikka kuhunga he
tahtomat: ja heidän pitä riendämän muu-
reihinsa päin, ja siihen warieluxeen, kusa he
irstana olisit.

6. Mutta portit »virtain tykönä kuitengin
awcttcm, ja huone hajotetan.^

7. Drotningi pitä mietämän pois sanailtu-
na, ja hänen piikansa huokuman niinkuin Met-
tiset, jarindoilssa lyömän.

8. Niniwe on ollut aikanans niinkuin kala
lammikko wettä täynäns, mutta nyt he pake-
nemat. Seisokat, ftisokat, (pitä heitä huut-
taman); waan ei ole ketän joka'takansa katzo.

9. Niin ryöstäkät hopiata, ryöstäkät kul»
daa: sillä tasa on tawarata ilman loppumata,
jakaikkinaisten kalleitten kappalein paljous.

10. Mutta nyt sen täyty tyhjetnxi, peräti
paliastetuxi, ja häwitetyxi tulla: sydän on pois-
rauwenut, polwet horjumat, ja kaikki lan-
det wapisewat; ja kaikkein kasivot mustaxi
Mlmnduwat. Ies 13:7. Hss 7:17. l. 21: 7.

loei. 2: 6.
11. 11. Kusi» nyt on Jalopeurain asuinsia, ja

nuorten Jalopeurain laiduin? johonga Jalo-
peura meni, ja naaras Jalopeura, jalopeu-
ran penikan kansa, ja ei tohtinut kengän hei-
tä karkotta. Hcs. >y: *

12. Waan jalopeura raateli kyllä penikoil-
lensa, ja mursi naaras jalopeuroillensa; ja
täytti luolansa raateluxesta ja pesänsä ryöstä-
misestä.

13. Katzo, minä tulen sinun tygös, sano
HErra Zebaoth: ja sytytän sinun rattaas sa-
lvuun, ja miekan pitä sinun nuoret Jalopeu-

ras syömän; ja minä teen lopun sinun ryösta-
misestäs maasa, ettei sillen pidä sinun sanan-
saattajas ändä kuuluman.

H. Luku.
1 L.awiambi Niniwen teloituxesta.

v. Oiotaan heidän »varustuxensa awmtomus.

1. «Hoi sitä Murhakaupungita '! zoka on
"«> täynäns walhetta ja ryöftäyttä; eira

tahdo ryöstäyxestäns lakata.
*Hes. 24:6, 9. Hab. 2:12.

2. Sillä siinä kuullan ruoM winisewän/ jg
ratasten pyörät kitisemän: hewoiset hjrnUwaN)
jarattat wieriwän. "

.
z. Hän wie ratzastaiat wälNMäisillä mi.e-

koilla, ja kiildäwillä keihäillä: Siillä möndä
tapettua maka, ja suuret ruumisten läjät; niin
että ruumit owat lukemattomat, ja nWn täy-
ty langeta.

4. Kaikki nämH sen kaunin jarakkan por-
ton suurcn huoruden tähden, joka vn taitawa
noita; joka huorudellans pakanat, ja wel-
houllansa maat jaKansat myynyt ott.

5. Katzo, minä tulen sinun kimpuus, sano
HERra Zebaoth: minä awan sinun waattes
palden sinun kasivoistas, ja näytän sinun häpys
pakanoille, ja sinun häpiäs waldakunniile
osotan. '

Ies. 47:2.3. Jer. 13:2,. Hes. ,6:37.
6. Ia teen sinun sangen kauhistawaisexi, ja

hälväisen sinun, ja teen sinun saastaisudexi. '
7. Ia pitä tapahtuman, että kaikki'jotka,

sinun näkemät, pitä sinua pakeneman, ja sa-
noman: Niniwe on raadeltu, ja.kuka
händä armahta? jakusta minun pidäis sinulle
lohduttajata, etzimän? . .

8. Oletkos parambi kuin hallitziain Kau-
pungi No*? joka mittain kestellä oli, ja wesi
juoxi hänen ymbärilläns, jonga muurit ja
wahwistuxet olit meren reunasi»i *lex^4s:,2s.

9. Ethiopic» jaEgypti olt.Wnen lukomaDiq
wäkensä: Put jaLydia olit sinun apunas.

2 Aika K. 14.9. Icr. 46:9. :l
10. Ia kuitengin hänen täytyi pois ajettuna

olla, ja mennä pois fangittuna, ja hänen
lapsens owat kaikkein kaluin suisa lyödyt, ja
hänen kunniallisistansa heitettin arpaa > ja
kaikki hänen ylimmäisensä pandin-kahleisiin. !

11. Juuri niin täyty sinun myös juopua, jct
sinuas lymyttä; ja turmaa wihollistes edestäetziä. ,

11. 12 Kaikki sinun wahwat Kaupungis o-
wat niinkuin fikunapuut, joisa kypset sikunat
owat: kosta nijtä pudistetan, niin he putowatsen suuhun joka nijtä syödä tahto.

Hhhhhh 2 13. Katzo,

9792. 3. Luk. Nahum.
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13- Katzo, sinun Kansas pitä tuleman niin-

kuin waimot *, ja sinun maas owet pitä sinunwihollisilles kokonans aukeneman, ja tulen pi-
tä sinun salpas syömän. *Icr. 50:,7- l. 51: zo.

14. Ammunna sinulles »vettä, siinä kuin
sinä pijritetän : wahwista sinun linnas , menesaween ja sotke sitä, ja tee wahwoja tijlejä.

15. Mutta tulen pitä sinua syömän, ja mie-
kan sinua surmaman: sen pitä sinun syömän
niinkuin pannat : sen pitä langeman sinun pä-
älles niinkuin ruohomadot.

»6. Enämbi sinulla on kauppamiehiä kuin
tähtiä taitvaasa : Mutta nyt heidän pitä itzens
hajottaman niinkuin pannat, ja lendämän
sijtä pois.

17. Sinun ylimmäistäs on niin monda niin-

kuin ruohomatoja, ja PäämichiäS niinkuin
parmoja, jotka heitäns aidoille wilun aikana
sioittawat: Mutta kosta Auringo nouse, niin
he sieldä lähtewät, ettei smakan tuta, kusa
olit.

18. Sinun paimenes, sinä Assurin Kuniw
gas, pitä makaman": ja sinun woimallises
pitä maata paneman : sinun Kansas pitä muo-
rille hajotettaman, ja ei pidä kenengän heitH
kokoman. 'Jer.»,:«. l. 25:34.

19. Ei pidä kenengän sinun wahingotas pa»
randaman, eikä sinun rangaistuxestas sure»
man; waan kaikki jotka näitä sinusta kuule-
mat, pitä käsiäns sinusta yhteen lyömän: sil,
la ketä ei ole sinun pcchudes ilman lakkama-
ta kohdannut? !

Nahumin kirjan lovuu.

Propheta Habakuk
Esipuhe-

Habakuk on lohdullinen Propheta, jokaKansaa wahwista ja tuke, ettei he epäilis Kristuxen tulemi»
sesta, ehkä kuinga kamalasti se käwis; sentähden hän kaikke teke kuin siiheu sopi, että usko pysyis lujana

heidän sydämisäns siitä luwatusta Kristuxesta, ja näin saarna: se on kyllä tosi, että maa pitä syudeinsä täh-
den Babelin Kuningalda häwitettämän, mutta ei sentädden pidä Kristuxen ja hänen waloakundausa hukkuman,
waan sen häwittäjä», Baselin Kuningan ei pidä siitä paljo hyötymän, mutta täyty myös sortuxi lulla: sillä
fe on aina Jumalan luondo ja tapa, että hän autta kosta hätä on, ja joutu juuri parhalla ajalla, niiukuin ha»
nen wnsusans on : hän nuusia laupiuden, kosta murhe käsisä on: Niinkuin myös sananlastusa sanotan: kosta
löysi enimmin pingoteta», niin se pikemmin kätke, niinkuin myös meidängin tule Knstltyitä Jumalan sanalla
lohdutta ja wahwista, wiimeiseen päiwään asti. Ia ehkä se »iin näky, eitä Kristus on kauwan wiipywänän-
sa; ja on niinkuin ci ollengan tulistaa, kvin hän myös itze sano: etta hän on silloin tulewa, kosta wähin sii-
tä ajatellan, he rakendawat, istuttamat, myywät, ostawat, syöwät, juomat, naiwat, huolcwat, :c. etti
muutamatkin, ellei kaikki, ustosa olisit pysywäiset: sillä tasa tarwitan, että ustotan ja saarnatan, nimkum
jokapäiwä silmäin edesä on.

Näistä kaikista kyllä näky, että Habakuk on ollut ennen Vabelin fangeutta lähes Jeremian aikana.
On myös huolia ymmärtä, mitä hän tahto ja ajattele.

1. Luku.
1. propheta Habakuk walitta Juvalaisten jm

malattomutta. v. Saa tietä Babelin fangiu-.
den hetlle rangaifturexi joutuman, m. Rukoile
heille liewitystä rangaisturen alla-
1. (Ll»ämä on se raskaus*, jongaPropheta

Habakuk on nähnyt: 'les. ,;: 1.

2. HERra, kuinga kauwan minun
pitä huutaman, ja et sinä tahdo kuulla ? kuin-
ga kauwan minun pitä parkuman wäkiwallan
tähden, jaet sina tahdo autta?

z. Mixis minuUe tvailvaa ja työtä osotat'?
mixis minun annat nähdä ryöwyttä ja wäki-
waldaa, minun ymbärillani? riita ja tora saa
wallan. ' Ps.!°: 14.

4.. Sentähden hyljätän laki, ja oikeus ei
kostan saa edes käydä; sillä jumalatoin sotta
wanhurstasta, sentähden tehdän »väärät duo-
miot.

11. 5. Katzokat pakanain seasa, katzokat ja
ihmetelkät, ,a hämmästykät; sillä minä teen
työn teidän aikananne, jota ei teidän pidä

usto-
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ustoman, kosta siitä puhutan.

Ap. T. i, : 41.
s. Sillä katzo, minä herätän Kaldealaiset,

haikian ja nopian Kansan ; jonga pitä waelda-
man niin lewiäldä kuin maa on, ja omista-
man ne asumiset, jotka ei heidän omans ole.

7. Joka pitä hirmuinen ja julma oleman,
käskemän jamaaliman, niinkuin hän tahto.

8. Hänen hewoisens owat nopiammat kuin
Pardit", ja purewaisemmat kuin sudet eh«
tolla f: hänen ratzasmiehensä waeldawat la-
wialda: jahänen ratzasmiehensä tulewat kau-
kaa; ja lendäwät niinkuin kotka § riendä raa-
dolle." 'Jer. 5: 6. t Zeph. ;:;. § Jer. 4.'')

" Matth. 24: 28.
9. He tulewat kaikki wahingoittamaan: he

käcindäwat kaswonsa itään päin , ja kokowat
fangeja niinkuin sandaq. 1 Mos. 32: ».

Hos. 1: io.

10. Heidän pitä Kuningoita pilkkaman ja
Päämiehiä nauraman, kaikki linnat pitä hei-
dän leikkinäns oleman : sillä he tekewät wähät
wallit, jawoittawat ne.

11. Silloin he muuttamat mielensä, ylitze-
käywät jarikkomat ; että he kerstawat heidän
woimans olewan heidän Jumalansa.

Dan. 5:4. ' "

m. 12. Etkös sinä HERra ole alusta, mi-
nun Jumalani, minun pyhäni: älä anna mei-
tä kuolla, waan anna heidän olla, o HERra,
meille ainoastans rangaistuxexi : ja anna hei-
dän, o meidän turmamme ", meitä ainoastans
kuritta. * 5 Mos, 22:4.

13. Sinun silmäs owat puhtat, niin ettes
woi pahaa nähdä', ja et tahdo katzoa surkiut-
ta: Mixis katzot siis ylönkatzoita, ja »vaikenet
kosta jumalaloin sen niele, joka händä hurstam-
Vi on?f "Ps. 5:5,6. f Job. 21:7. Jer. «: 1.

14. Ia mixis teet ihmiset niinkuin kalat me,
resä, niinkuin madot, joilla ei haldiata ole?

1;. He ongiwat kaikki ongella, ja wetäwät
nuotallansa ja saawar werkoillansa; josta heiloitzewat >a rieinultzewat.

16. Sentähden he uhrawat nuotillensa ja sui-
huttawat werkoillensa'; että heidän osansa nii-
den kautm lihawaxi tullut on, ja ruokansaynkullisexi. 'les. 10: iz.

17.Sentähden he wielä alati heittämät nuot-
tans ulos , eikä lakkaKansaa tappamasta.

2. Luku.
i. propheta odotta ja saa HNRralda wastaw

xen, että heidän piti rangaistuxen alla kärsimäl
lisesti, usiolla odottaman pelastltfta v. Että Ba-
bylonialaiset Heidin armottomudensa tähden pi-
tä armottomudella rangaistaman.
I. A ässä minä seison minun wartiosani *, ja

astun minun linnaani; ja katzelen näh-
däxeni mitä miilulle sanotan, ja mitä minä si-
tä wastan, joka minua nuhtele.

' Ies. HI: 8. Hes. 3: 17. l. 33: 7.
2. Mutta HERra wastais minua, ja sa-

noi: kirjoita se näky, ja piirrä tauluun*, että
ohitze käypä sen lukis. " Ies. 3°: 8.

3. Sillä se ennustus pitä ajallans täytettä-
män, japitä sillekin ilmanduman ja ei wilpes-
telemän. Jos se wiipy, niin odota händä, hän
tule totisesti, ja ei wiiwyttele. Ebr. 10: 37.

4: Mutta joka sitä wastan on, ei hänen sie-
lunsa pidä menestymän: sillä wanhurstas on
eläwä ustosiansa. loh. 3: 36. Nom. 1: 17.

Gal. 3:11. Ebr. 10: 38.
11. 5. Mutta wiina teke ylpiän miehen petol-

lisexi*, ettei hän taida pysyä siasansi»; joka
sielunS leivittä niinkuin hellvetti, jaon niinkuin
kuolema, jokatytymätöin on: hän temma puo-
leensa kaikki pakanat, ja koko tygöns kaikki
Kansat. 'Iss.i,:' l.14: '

6. Mitämax, nämät kaikki pitä hänestä sa-
nanlaskun tekemän, japuhen ja tapauxen, jasanoman: Moi sitä, joka koko tawaransa mui-
den hywydestä! kuinga kauwan se kestä? ja sä-
llittä paljo lokaa päällensä.

7. O kuinga akista ne pitä tuleman, jotka
sinua puremat, ja ne herawät, jotka sinun syö-
xewät pois! ja sinun täyty tulla heille saalixi.

8. Että sinä olet monet pakanat ryöivännyt,
niin pitä kaikki jäänet Kansoista * taas sinuaryöwämän f, ihmisten weren tähden, ja maan
ja Kaupungin ja kaikkein sen asuwaisten täh-
den, kuin ryöstetyt owat. ' Jer. 51: 27, 28.

5 Iss. 3).''.
9. Woi sitä, joka ahne* on omcll, huonen-sa pahudexi, että hän panis pe,ans korkemeenf,
Hhhhhh 3 ja
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ic>. Mutta sinun neulyos pitä sinun huoneshäpiäri joumman; sillä sinä olet ylön paljo
Kansoja lyönyt, ja ylpWi syndiä tehnyt.

11. Sillä kiwetkin seinäsH pitä huutaman,
ja malat harjalda pitä h«itä wastaman.

12. Woisirä, joka Kaupungin merellä ra-
kenda, ja walmista Kcnwungita wäarydellä.

Jer. 22: 13. Hes, 24: 9. !

13. Katzo, eikö närnät HERralda Zebao-
thilda tapahdu? MitäKansat owat sinulle teh-
net, se poldetan tulesa, ja jonga täyden ihmi-
set owarwäsytetyt, se täyty hlikutetta.

14. Silla maan pica olottt<u» rännans
HERran kunnian rundoa; niinkuin
weder jorka meren peittäwar.

les. 11: 9.
15. Woi sinua, joka lähimmäiseUss panet

sisälle, sekoitat siihen sinun juimudes ja juowm
mt händä, ettäs hänen häpiäusn nWstt. l ~!i

16. Sinua pitä häpiällä rmvittaman kun-
nian edestä: Niin juo sinä myös nyt ettäs hä-
pys paljastaisit; sillä HERran oikian käden
malja picä sinun tygös poikkeman, ja sinun
täyty häpiallisesti oxenda sinun kunniatas »vas-
tan. Jer. 25: 15, 27.

17. Sillä se wäkiwalda kuin Libanonisi»*
tehty on, pitä langeman sinun päälles, ja haas-
katut eläimet f pitä sinua peljättämän, ihmis-
ten meren tähden, ja maan jaKaupungin ja
kaikkein sen asuwaisten tähden, kuin ryöstetyt
owat. '

5 Mos. 3: »s. Zak. 11: 1.

-x 5 Mos. 32:24. Hes. 14: 15.
iB. Mitä siis kuwa autta täitä, jonga puu-

seppä tehnyt on? eli »valettu kuwa jawalhen
saarnaja? Mixi se jokaniitä teke, luotta itzens
siihen, että hän mykkiä epäjumalita tehdä tai-
ta? les.44:y, «. Jer. 10: 14, 15.

..

19. Woi sitä joka sano kannolle: heraja:
jamykälle kiwelle: nouse: sengö pidäis opetta-
man? Katzo, se on kullalla ja hopialla silattu,
ja ei ole siinä ensingän henge.

2Q. Mutta HERra on pyhäsä Tampissan-
sa s-, waiketkon kaikki mailma hänen kaswoinS
edesä. s * Ps. «- 4. t T 46: n. Zeph.»: 7.

Zqk.t:i3.

3- Luku.
1. propheta kuUlduansa wiyauxen walttamit-tömvven, rukoile HVRran wlhasa muistamäanlaupultta. 1.. luettele endlsiä Jumalan hywiHtöitä fangeille lohdutuxexi ja pelasturen toiwoii.m. Surunsa alla turrva lunastajaansa.

on prophetan Habakukin rukouswiattomain edestä.
2. HERra minä kuulin sinun sanomas, ja

hämmästyin: HERra, wirwota sinun käsialaswuosikautten kestellä, ja tee se tiettäwäxi wuo,
sikautten kestellä: wihasa muista laupmtta.

N. 3- Jumala tuli etelästä ja pyhä Parani»wuorelda*,.Sela! Hanen kunniansa peitti
taiwat, ja hänen kiitoxens täytti maan.

'2 Mos.,19:16. 5 Mof. ;;: ~ Duom. 5: 4.
. 4. Hänen paistens oli niinkuin walkeus',
fätet käwit hänen käsistänsä: siellä yli hänenwäkelvydens salattu. * 2 Mos. 24: 17.

5- Hänen edellänsä käwi rutto', jawitzausshänen jalkaius edesH. '
, Mos. 9: ;.

f,Mos. ,«: ,9.
6. Hän seisoi ja mittais maan , hän kahelija hajotti pakanat, niin että ijankaikkiset muo-

ret muserruit, ja ijäisetkukkulat notkistuit;.kosi
ka hän mailmasa wqelsi.

7. Minä näin Ethiopian majat surkim»a;
jaMidicmi.lcnWn -testat waptfewan. -

'

- Duom.?: 21.

8. Etkös HERra ollut »vihainen wirrasa?
ja sinun hirmuisudes wesisä. ja närkästyxes me,resa '?.Kostas ajoit hewoisillas, ja sinun rat»
tas sait »voiton, s-.

'

2 Mos. 14:26, 29.
f. 2 Mos. 15:;.

9. Sinä weit sinun joutzes edes, niinkuins
vkt sukukunnille »vannonut, ja sanonut Selal
ja jaoit wirrat maasa. Jos. ;: 16.

10. Wuoret näit sinun, jawapisit*, wirta
meni pois: sywyys annoi itzestäns änen, ja
nosti snvunsa korkeuteen. ' Ps. 77: ,9.

li. Auringo jaKuu seisoit siallansa*: sinun
nuoles menit kirkkaudella, ja sinunKauwas pit-
käisen leimauxella. ' Jos. 10: «, 1;.

12. Sinä tallaisit maan wihasas, ja surwoitrikki pakanat hirmuisudesas.
13. Sinä läxit Kansaas auttamaan, aut-

tamaan woideltus kgnsa. Sinä särjit pään
juma-
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jumalattomain huonesa, ja paljastit perustu-
net, kaulaan asti. Sela!

14. JMa sinä »vielä kiroisit pään waldikata
kylinensa ! jotka tulemat niinkuin tuulispää mi-
nua hajottamaan; ia iloitzewat niinkuin he o-
lisit köyhän syönet salaisesti.

»5. Sinä aioit hewoisillas meresä, suurten
wetten loasa.

m. ,6. Että minä sen kuulen, niin minun
shdämeni murehti, minun huuleni wärisewät
huudosta, märkä on mennyt minun luihini,
minä olen murhellinen minusani : josta minä
saisin lewälä wcuwani ajalla,kosta me menem--
mä sen Kansan tygö, joka soti meitä wastan:

17. Sillä ei fikunapuun pidä wihottamm,,
eikä wiinapuusa pidä hedelmätä oleman:
jvpUiden työ wilpistele, ja ei pellot anna elatus-
ta: Ia lambat pitä pihatosta karkotettaman,
eikä karjaa pidä nawetosa oleman.

18. Murca minä iloiyen HERrasi», ja
riemuiyen Jumalala minun lunastajajani.

Ps. 4<: 4: 5.
19. HERra HERra on minun woimani,

joka asetta minun jalkani niinkuin peurain ja-
lat*: Ia wie minun korkiallen, niin että mi-
nä soitan minun kandeleitani.

'
2 Sam. 2»: 34..

Habakukm kirjau loppu.

Propheta ZephanJa
Esivllhe.

AepKanla on ollut Prophetan Jeremian ajalla; silla HZn ennusti Kuningas losian aikana, niinkuin hauen
H nimensi sen osotia. Semähdeu ennusta hän myös siitä knin Jeremiakin, nunittäin, että Jerusalem ja
luoan Kansa piti häwitettämän. ja nnetamän pois kalumattomudensa tähden. Mutta ei hän nimittH Ba-
belin Kuningasta, joka heidän häwtttänlän, ,a fangiuteen wiemän piti, niinkuin lere>»»la teke, waan muutoin
sano Jumalan cmdawau heidän päällel.sä tulla onnettomuden ja tustan, käätaxensä heitä kammuxeen. Sillä
ei kaikii prophetat woinu saada sitä Kansaa uskomaan »a ajattelemaan, etla Jumala oli heidän päällensä wi-
hainen. «e luotit aina itzensä si.hen, että he olu ,a kutzuttin lilmalan Kansaxi, ja joka saarnais Jumalan
olewa» heille wihalsen, se pidetiiu wäärana Prophetana, wainottin ja tapetiin. Sillä ei he tah onel ustoa,
«ttä Jumalan piti min Kansansa liyljämän, »»llnkuiu nytkin mitä wihatan ja tapeian, jotkafaa:nawat scura-
knnna» erhetyxiä ja syndiä, ja eitä Jumala on heitä rangaisewa. Mutta ei h»« ainoastans Judalaisille sin-
laltaista witzausta ennusta, waa» myös talkille lähimaakunnille ja läsnä asuwaisille, niinkuin Philistcr lie,
Moabiterille, Et >iopialassl'lle,a Ass)r:alais«Ue: sillä Badelin Kuningas pili oleman Jumalan witza loko maalle.

Kolmanneia lugusa ennusta l,äi, »'elkiajll ja kaunisti, iloisesta ja aumasta Kristuxen waldakunnasta, joka
koko mailmaan piii lewenemän. Ia waikka hän on niistä wähe»n»nista Prophetaista, »im l,än kuitengin paljo
einnnman puhu Kristuxesta, kutn ioku suurista Prophetaista, ja liki enä kun» Jereuna. Sillä hän lohdutta
Kansaa, ettei he Babelin fangiudesa ja murnesa epäilisi Jumalasta, kuin hän heidän ijäxi olis hyljännyt,
mutta että heidän senkaltaisen rangaiftuxen jällen pin jällens armon ja luwawn WapahtajM Kristuxen hänen
iamii!» waldakundansa kansa saaman.

1. Luku.
!. propbeta Zephania ennusta ludan Ran-

lalle hawitvsta heidän monmaisten t h»
den. li. Oiotta sen bäwitvxen oleman läsnä,
kanhian ja »välttämättömän.
l. äiliä on HENran sana, joka tapahdui

Zephanlalle Kusin pojalle, Gedalian
pojalle, A narian pojalle, Jehifflan

«ojalle; losian Amonm poian, ludal» Ku-ningan ajalla.

2. Mlnä tahdon kaikki maalda otta peräti
pois, sanoHEßra.

z. Minä tahdon otta pois ihmiset jakarjan*,
linnut taiwan alda, jakalat merestä oian mi-
nä pois, niin n,l)ös pahennuxen ja jumalatto-
man, ja minä tahdon ihmsset maan pääldä
häwittä , sano HERra. ' Hos. 4: 3.

4 Minä ojennan minunkäteni ludan päälle,
ja kaikkein niiden päälle, jotta Jerusalems
asuwat: ia hawlcan VaaliminMner, »a Munk-

ke:n
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kein jaPappein nimen tästä paikasta.

, Kun. y: 4, ?.

5. Ia ne jotkakaltoin päällä ' taiwan sota-
wäke kumartamat; sa jotka kumartamat ja
wcmnowat HERran kautta f, ja wannowat
myös Malkomin kautta.

'
, Kun. 2,: i,' Jer. 19: ~. f Hos 4: »s.

6. Ia ne jotka HENrasta luopuwctt; ja jot-
ka ei HERraa ensingän etzi, eikä händä tot-
tele.

7. Waiketkat* HERran HERran edesä;
sillä HERran päiwä f on läsnä, jaHERra
on teurasuhrin walmistanut§, ja wierans sii-
hen kutzunut. 'Hab. ,: 20.

-f Icr. 46:10. §.lef. >4i<. /

8. Ia HERran teuras uhrin päiwänä on
tapahtuma, että minä etzin Päämiehiä jaKu-
ningan lapsia '; jakaikkia jotka outoja »vaat-
teita kandamat. *»Kun. 25:' 7. Jer, ,3: 6.

9. Minä etzin myös niitä sillä cualla, jotka
hyppäwät kynnyxen ylitze; jotka heidäu Her-
rainsa huonet warkaudella ja petoxeUa täyttä-
wät.

»Q. Sillä ajalla, sano HERra, pitä huu-
don ani kuuluman kalaportisa *, ja ulwomi-
nm toisella puolella, ja suuri surkeus kukkuloil-
la. "Neh. ,:,.

11. Ulwokat te jotka myllysä asutte; sillä
kaikki kaupitziain Kansa on häwitetty, jakaik-
ki jotka rahaa kokowat, owat kadotetut.

12. Sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin
kyntilällä etziä, jaetziffellä niitä miehiä, jotka
rahkansa päällä makawat', ja sanomat syda-
mesäns: ei HERra tee hywästi eikä pahasti.

* Jer. 4« : «.

iz.la heidän tawarcmsa pitäraateluxexi tu-
leman, ja huonens autioxi: he rakendawat
huoneita, ja ei saa niisä asua: Ia istuttamat
»viinapulla, mutta ei he saa niistä wiinaa
juoda. sMvs. 2«:z8»;y. Am. 5: li.

11. 14. Sillä HERran suuri päiwä on läs-
nä, ss on läsnä sangenkiirusti: kosta HERran
päiwan parku on tulewa, niin wäkewitten
pitä silloin haikiasti huutaman.

15. Sillä se päiwä on kauhiuden päiwä *,
waiwcm ja ahdistuxen päiwä, tuulen ja tuulis-
väan päiwä, pimeyden ja syngeyden päiwä.

pilwen ja sumun päiwä. * Jer.,», 7.
Joel. 2: 2, ,1. Am. 5: ,8.

16.Basunan jawastitorwen päiwä, wcchwo,
jaKaupungeita ja korkeita linnoja wastan.

17. Minä tahdon ihmisille ahdistuxen tehdä,ja heidän pitä käymän niinkuin sokictt, että he
owat HERraawastan syndiä tehnet: Heidänwerensä pitä wuodatettaman, niinkuin tomut
ja heidän lihansa niinkuin loka.

18. Gi heidän hopians eikä kuldansa pi-
dä heira fina HERran wihan päiwänH
woiman auna"; waan koko maa pitä ha«nen kiiwaudensa tulelda knlutettaman: sillHhän teke nopiasti lopun f kaikkein kansa jotka
maasa asuwat. ' San. 1. „: 4. Hes. 7 -»,.

Syr. 5: »o. f Zeph.;:».

2. Luku.
i. Zephania neuwo Judalaisiakäändymvxeen,

ennen kuin rangaistuxen pälwä tule. v 2lawisi
tele heidän ymbärilläns asuwtlle pakanoille
myös häwitystä.
I. Kootkat teitänne ja tulkat tänne, te wi-

"> hattawc» Kansa.
2. Ennenkuin duomio tule: Että te siwalle-

tan päiwallä pois niinkuin akanat, ennenkuin
HERran hirmuinen wiha tule teidän pääl-
lenne, ennenkuin HERran wihan päiwä mle
teidän päällenne.

3. Etzikät HERraa kaikki siwiät maasi», te
jotka hanen oikeudensi» pidätte: etzikät wan-
hurskautta, etzikät nöyrvttä, että te HERran
wihan päiwänä warjeluxi tulisitta.

il. 4. Sillä Gaza pitä hyliättämän, ja A-
stalon autiaxi tehtämän: Asdod pitä puoiipäi-
wästä ajettaman pois, ja Ekron häwitettä-
män.

s. Woi niitä jotka meren puoles asuwat,
ja owat wahwat sotamiehet! HERran sana
on tulewa teidän päällenne, te Kananerit Phi-
listerein maakunnasi»: minä tahdon sinun hu-
kutta, ettei kenengän pidä sinus asuman.

Hes. 25: is.
6. Se maa merta liki pitä paimenden majoiri

ja lammasten pihatoixi ja laitnmixi tuleman.
7. Ia se maa pitä ludan huonen jäänette»

oma oleman, joisi» heidän pitä kaitzeman, m
Asta-
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Astalonin huoneisa ehtona makaman; sillä
HERra heidän Jumalansa on heitä etzinyt, ja
heidän fangeudensi» palauttanut.

8. Minä olen Moabin pilkan, ja Ammonin
lasten häwäistyxen kuullut', kuin he minun
Kansaani häwäisnet owat, ja kerskannet hei-
täns heidän rajoistansa. * Ps. 35: »s. Ps. 38:17.

Am. .»: 13.
9. Niil, totta kuin minä elän, sano HERra

Zebaoth/ Israelin Jumala: Moab pitä tule-
man niinkuin Sodoma, ja Ammonin lapset
niinkuin Gomorra*, janiinkuin nokulas pen-
san ja suolakuopcm, ja ijankaikkisesti häwitet-
tynä oleman f: jäänet minun Kansastani pitä
heitä ryöstämän; ja jäänet minun Kansastani
pitä heitä perimän. '

1 Mos. 19: ,8.

f Jer. 48: 1.

10. Sen pitä heille tapahtuman heidän ylpey-
densä tähden; että he owat HERran Zebao-
thin Kansaa pilkannet, ja heitäns siitä kers-
kannet.

. . «

11. HENra on hirmuinen heitä wastan ole-
wa; sillä hän on kaikki Jumalat maan pääldä
kadottawa: ja kaikki pakanain luodot pitä
händä kumartaman, kukin paikastansa.

12. Elhiopialaiset pitä myös minun miekal-
lani tapettaman.

iz. Ia hänen pitä kätensä pohjaa päin ojen-
daman ja Assurin kadottaman: Niniwen on
hän tekewä autiaxi' ,a karkiari niinkuin kor-
wen. ' Noh. 1: 14. l. 2: ,0. l. 3: 15.

14. Ia laumat pitä kestellä sitä makaman;
niiden pakanain kaikkinaiset eläimet'; niin
moös ruowonpäristäjät ja tarhapöllöit pitä
heidän torneisans asuman, ja änen pitä lau-
laman heidän akkunisans, ja hämitys heidän
tynnyrillänsä; sillä Sedrilaudat pitä rewittä-
mänpois. 'les. 13:21. l. 34:1,, 14.

Jer. s°: 39.
15. Tämä on se iloinen Kaupungi, joka

niin irstana asui, ja sanoi sydämesänsä: minä
olen', jaei yxikän muu. Kuinga hän on niin
autiaxi tehty? että eläimet siinä makawat, ja
joka käy sen ohitze, hän wiheldä händä, ja
paukutta käsiänsä.-s '34 47-8.

f 1 Kun. 9:8.

3. Luku.
i propheta walitta ludalaisten pahutta j<t

paatumusta joka säädysä, rangatstuxen uhkau-
xella. n Saarna sitä lohdnWstaiLwangeliuMto;
Rristuxesta.
i. HAoi sitä kauhiata, rietasta ja «väkiwal-

«-"5 laista Kaupungia!
2. Ei hän tahdo kuulla, eikä anda händäns

kuritta: Ei hän tahdo ustalda HERran päälle/
eikä pidä itziäns Jumalansatygö.

z. Hänen Päämiehens owat hänesä niinkuin
kiljuwat jalopeurat, ja hänen Duomarinfa
niinkuin sudet ' ehtolla, jotka ei mitan jätä
huomeneri. "5,in.1.'28: is. ,Hes. 22: 6, 27..

Hab. 1: z.
4. Hänen Prophetansi» owat irstaiset ja pet-

turit: hänen Pappins saastuttamat pyhyden,
jakäändäwät Lain »väkiwallaisesti.

Jer. 23: n, 32. Hes. 22: 26. Hos. 9: 7. '
Mik. 3: 11.

5. Mutra HGRra, joka heidän siajans
on, on wanhurstas , ja ei ree mira»» waa-
rin waan anda jokaamulla oikeudensajulkisesti operra, eitä lakka; waan waa-
rinrekia ei raida häwetä. f

'5 Mos. 32:4. fler. 8:12.
6. Minä olen andanut pakanat häivittä, ja

heidän linnans autiaxi tehdä, ja heidän katun-sa niin tyhjetä, ettei kengän nijtä pidä käy-
män. Heidän Kaupungins owat häwitetyt,
ettei kenengän pidä niisä sillen asuman.

7. Minä annoin sinulle sanoa: kuitengin pitä
sinun minua pelkämän, ja andaman sinuas
kuritta, niin ei pidä hänen asuinsiansa häwi-tettämän, eikä mitan, josta niinä olen händä
nuhdellut: mutta he ahkeroitzewat kaikkinaista
pahutta.

8. Sentähden, sano HERra, täyty myös
teidän minua odotta, siihenasti kuin minäkin
aikanans nousen saalille: kosta minä myös
duomitzen, ja kokon pakanat, jawaldaknn-
nat yhteen saatan, ja»vihani heidän päällens
»vuodatan, jakaiken minun nuhani hirmuisu-
den: sillä koko maan pitä minun kiiwaudem
tuli syömän. l. i : ,8.

11. 9- Silloin minä tahdon Kansoille toisu»
anda saarnata suloisilla huulilla *; että heidänlii i i i kaik'
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kaikkein pitä HERran nimeauxens huutaman,
ja hända ylimielisesti palweleman. * les. 6: 5.

io. Jotka minua kumartamat, ne Kajotetut
sildä pmolelda Cchiopian wirtoja, pita minuUe
lnhjaxi tuotaman.

11. Suhen aikaan el pidä sinun sillen häpe-
män kaikkia sinun tekojas, joillas minua was-
tan olet! syndia tehnyt: sillä minä tahdon ne
ylpiät pyhät silloin sinun seastas otta pois, niin
ettes enämbi tohdi itziäs korotta minun »vuo-
reni tähden. Jer. 7: 4.

12.Minä tahdon sinusta anda jäädäköyhän*
ia halwan Kansan: heidän pitä HERran ni-
meen ttnwaman. * Matth. 5:3.

iz. Jäänet Israelista ei pidä mitan pahaa
tekemän ", eikä »valhetta puhuman, ja ei hei-
dän suusans pidä miekasta kieldä löyttämän;
waan he elätetän lewosa, ia ei ole ketän pel-
jättäjätä. '»loh. 5.18.

14. Riemuitze sinä Zionin tytär, huuda Is-
rael: iloitze jariemuitze kaikesta sydämestäs,
sinä tytär Jerusalem. les. 12: s. Zak. 9.- 9.

15. Sillä HERra on sinun rangaistures
ottanut pois, ja sinun wihollises käändänyt
pois: HENra Israelin Kuningas on sinun

tykönäs, ettes sillen pelkä onnettomutta.
Ps 'N-

Siihen aikaan sanotan Jerusalemille-
ala pelkä: jaZionille: älä käsiäs lasse alas.

'

< 17. Sillä HERra sinun lumalas on sinuntykonäs, wäkewä »vapahtaja: Hän on sinustasuuresti riemuitzewa, ja on olewa sinulle suloi-nen, ja andawa andexi, ja sinusta pitä kiito-
xella riemuittaman.

18. Jotka murehtimat sitä ettei he ole tulletjuhlan kokouxeen, ja owat sinusta, ne minHtahdon koota: tämä pilkka on heille kuormaxu
19- Katz», minä tahdon siihen aikaan kaittllopetta, jotka sinua waiwawat, ja tahdonondumaista autta, ja hyljätyt koota', ja saa-

tan heidän kiitoxexi ja nimexi, kaikesa maasa,
josa he katzottin ylön. * Mik. 4:6.

20. Siihen aikaan tahdon minä teidän tähän
tuoda, ja sillä ajalla teitä koota: sillä minH
asetan teidän nimexi ja ylistyxexi kaikkein Kan-
sain seasa maan päälle, kosta minä teidän
fangiuxenne * käännän teidän silmäinne edesa,sano HENra. *2Kun. 2»: 12.

2 Aika K. 33: i'- l. 36:7.

Zephcmlan kirjan loppu.

Propheta Haggai
Esivuhe.

haggai en ensimmäinen Propheta, joka Kansalle Babelin fangeuxen jälkm oli annettu, jongaennust»M
kauttta Templi ja Jumalan palwelus parattin ja Sitte annettu, Zakarla, kahden kuukauden

herasta hänen kumpanixensa, että Jumala» sana kakden todistajan suusta piti paremmin ustottaman: sillä Kawsa oli lnliut suureen epäillyxeen, jos Templi piti ikänans enä raketuxi tulemal,.
Ia me ajattelemme, että tästä Prophetasta puhutanDan. y. kusa näin on: Siitä ajastakuin kästy käy ulos,

että Jerusalem raketan jällens, aina siihen päämiehen Kristuxeen, on seitzemän wiikkoa, :c. Ia waikka jo en-
nen Kuningas Korexen kautta oli kästy käynyt ulos, että Kuningan kuluturella Templi piti rakettaman, kui»
tengin se estyi aina Haggai,, ja Zakarlan aikaan asti, kesta Jumalankäsky heidän ennusiuxensa kantta käwi
»los , että se piti toimeen tuleman.

Mutta hän nuhtele Kansaa, ettei he pitänet »vaaria, kuinga Templi ja Jumalan palwelus piti paratta-
nmn, waan kaikki olit ahkerat ja ahnet omafa kalusans ja huonesausa. Sentähden myös heitä waiwatti», ko-
walla wnodella, wiinan, jywäin ja kaikkein hedelmäin wakingolla, kaikille jumalattomille tudoxi, jotka.ej
Jumalan sanasta ja palweluxesta lnkua pidä, waan pikemmin on,aan sätkiinsä päin owat. Niihin kaikkiin
tämä! text» tule niinkuin hän sano: heidän säkkinsä pitä awojoin ja pohjatöin oleman. Se !ö»/tä„ myös kaikista
Historioista, että kusa ei Jumalan palweliata tahdora holhota «li autta, hänen Sanaansa ylös pitämään, niin
hän temtna heidän äkilda pois, ja anda heidän niin itzelläns horjua, ja saldi kyllä koota, multa wiimeiftldä
katwa hän läwen säkkiin, niin että siitä laittt warise ja»vuota pois, ettei kengän tiedä kunga se tule, eikä syö»
Mlstätän pidä lähes köyttämän.

Hän
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Ha» ennuua »nyos toisesa lukuja Kriiluxe!:a, etta han oli p»a»« tulewa talkkia pakanoita lohduttamaa!,.

«7osa dan myös salaisesti tietä anda, ena ludan walda ja laki piti saaman lopun, ja kaikki mailman »valda-
tunnat hawllettämäl», ja Kristuxella knllllaisexi ,uleman, ,oka aina tähän asti on niin tapalMnut, ja wiimeisee»
päiwään saakka tapahtu; ja silloin pitä kaikki täytettämän.

i. Luku.
»propheta Haggai, Babelin fangiuden jäl-

ken, osotta Lempiin, rakennuxen unohtamisen
tähden, olcwan kövhyden ja waiwaisuden maa-
kunnan päällä. >l. Ransa hänen kehoituxestan»
saneuwottu, rupe rakendamaan Lempliä.

l. Lossna Kuningas Dariuxen wuonna,
> kuudendenaKuukautena, ensimmäisnä

päiwänä Kuusta, tapahdui HErransana Prophetan Haggain kautta Serubabelille
Sealthielin pojalle, ludan Päämiehelle, ja
lesualle lozadakin pojalle, ylimmäiselle Pa-
pille', jasanoi: "Esr. 5: i.

2. Näin puhu HERra Zebaoth, sanoden:
tämä Kansa sano: ei aika wielä ole tullut
HERran huonetta raketa.

3. Ia HERran sana tapahdui Prophetan
Haggain kautta, sanoden:

4. Kylläpä teidän aikanne on tullut asua tei-
dän kaunistetussa huoneisanne; ja tämän huo-
nen täyty autiana olla?

5.Nyt siis sano HERra Zebaoth näin; katzo-
kat kuinga teille käy.

6. Te kylmälle paljon, ja wähän »viette ait-
taan: te syötte, jaet te tule rawituxi: te juot-
ta, ja et te saa kylläänny te »verhotta teitän-
ne, ja et te tule lämbymäri: ja joka rahaa
ansaitze, hän pane sen läwilliseen kukkaroon.

3Mos. ,6:,6. 5 Mos. 28:33. Mik. 6 .'l5.
HaM. 2: 17.

7. Näin sano HERra Zebaoth: katzokat
siis kuinga teille käy.

8. Mengät muorille ja hakekat puita, jara-
kendakat huone: se on minulle otollinen olewa,
ja minä tahdon minun kunniani osotta.

Hagg. 2: 8, 10.

9. Kyllä tosin te paljo toiwotte, waan se
Mle wähäxi: Ia waikka te parhallansa kotia
»veisitte, niin minä sen kuitengin puhallan pois.
Mixi niin? sano HERra Zebaoth: minun
nuoneni lähden, erra si on amiana: jaku-
linnisiä rienda oman huonensa kansi».

iv. Senrahden on raiwas teilda kasienpidättänyt, ja maakieldanyr hedelmänsä.
2 Mos. ,6: ly, 20. 5 Mos. 28: ~.

11. Ia minä olen poudan kuyunur ", se-ka maan e«a wuo«en päälle, jywain,
wiinan, öljyn, ja kaiten päälle tuin maas-
ta «»le; ihmisten ja karjan päälle, ja kai-
ken karren ryön päälle.

'

i K»n. 17: i 2 Kun. 8: i. Hag. »: i«.
11. i2. Niin kuuli Sernbabel SealtKielin

poika, ja lesua lozadakin poika ylimmäinen
Pappi, jakaikki jäänet Kansasta, HERranheidän Jumalansa änen, ia Prophetan Hag-
gain sanat, niinkuu, HERra heidän lumai»lansa hänen lähettänyt oli : jaKansa pelkäis
HERraa.

iz.Niin sanoi Hagaai HERran sanansaatta-ja, HERran kästystä Kansan tygö: Minä
olen teidän kansanne *, sano HERra. «.2:5.

14- Ia HERra herätti Serubabelin Seal-
thielin pojan, ludan Päämiehen hengen, ja
lesuan lozadakin pojan, ylimmäisin Papin
hengen, ja kaiken jäänen Kansan hengen; tu-
lemaan ja työtä tekemään HERran Zebao-
thin heidän Jumalansa huonesa :

15. Neljändenä päiwänä kolmattakymmen-
dä, kuudendena Kuukautena, Kuningas Da-
riuxen toisna wuonna.

2. Luku.
1. Haggai kehoitta wielä suuttumattomaan

rakennuxeen, ja sanoChrisiuxen tähän Lempliin
tulewan 11. waroitta heitä, estämästä siunaus-ta, ulkokullaisuHeUa ja hitaudella- «l. Lohdut,
ta päämiestä Zerubabelia,
I. kolmattakymmentä,seitzemändenä Kuukautena, tavahdutHERran sana Prophetan Haggain kaurta,
ja sanoi.

2. Puhu nyt Serubabelille Sealthielin po-
jalleludan päämiehelle, ja lesualle lozada-kin pojalle, ylimmäiselle Papille, ja jätetylle
kansalle: jasano:
liiiii 2 3- Kuka
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z. Kuka on jäänyisä, joka tämän huonenendisesä kunniasans nähnyt on'? ja kuinga se

nyt teille näyttä? eikö se ole sen suhteen niin-
kuin ei mitan teidän silmäinne edesä.

'Esr 3:12.
4. Ia nyt Serubabel, ole hnwäsä turwasa,sano HERra: ole sinäkin hywasä turwasa le-

fM lozadakin poika ylimmäinen Pappi: ol-
kat kaikki Kansa maakunnasa hywäsä turwasa,
sanoHEßra, ja tehkät työtä: sillä minä olen
teidän kansanne', sano HERra Zebaoth:

'Haag.,:, 3.
s. Sen sanan jälken, kuin minä tein teidän

kansanne lijton*, kosta te Egyptistä waelsitta,
ja minun hengeni pnä teidän keskellänne pysy-
män: älkät peljätkö. '2 Mos. ,9: 5.

6. Sillä näin sano HERra Zebaoth: wielä
«n waha aikaa, kuin mina taiwan, maan,
Meren ja mande»en saaran liikkumaan.

Ebr. ,2: 26.
7. Ia rahdon saarra kaikki pakanat liik-

kumaan: Silloin rulekaikke»npakanam roi-
wo, ja minä rämän huonen kun-
nialla , sano HERra Zebaorh.

Sillä minun on hopia ja minun on kulda,
ftlnö HERra Zebaoth.

y. Camän jälkimmasen huonen kuNnia
pira suurcmbi oleman, tuin ensimmäisin,
sano HERra Zebaorh: Ia minä rahdon
anda rauhan ralle paikalle, sano HERra
Zebaoth.! ' Hagg: 1: 8.

11. io. Neljändenä päiwänä kolmattakym-
mendä yhdexändenä Kuukautena, toisna Da-
riuren wuonna, HERran sana Pro-
phetalle Haggaille, ja sanoi:

11. Niin sano HERra Zebaoth: kysy Papeil-
da Laista*, ja sano: ,

'3 Mos. 10: i», i».

12. Los jokukaunais pyhitettyä lihaa helma-
sgnfa, ja satutat sitte waastVils helman lei-
pään, puuroon, wijnaan, Öljyyn, eli mikä
ruoka se olis, tulisto se moös pchäxi? Ia Pa-
pit wastaisit, ja sanoit: Ei.

iZ.lHaggai sanoi: jos joku saastutettu raa-
dosta yhceen -näistä lattuis, tulisto st saaftai-

sexi? Papit wastaisit, jasanoit: se tule saas,
raisexi. 4MO! 19:11,'6.

14. Niin Haagai mastais, ja sanoi: juuri
niin on tämä Kansa, ja nämät ihmiset minunedesäni, sano HERra: ja kaikki heidän köt-
tens työt, ja mjtä he uhramat on saastainen.

15- Ia katzokat, kuinga mlle käynyt on tastHpäimästä ia ennenkuin ,okv kiwi pandm toisenpäälle HERran Templisä.
16. Että kosta joku tuli ohraläjän tygö, jolla

piti kaxikymmendä mittaa oleman, niin siellä
oli kymmenen: kosta hän tuli mijnakuurnan
tygö, ja luuli wijsikymmendä Amia täyttä-
mänsä, niin siellä oli kaxikymmendä.

5 Mos. ,8:38. Mik. 6 .-15. Hagg. 1: 6.
17. Sillä minä maimaisinteitä poudalla, no,

kipäillä ja rakehilla, kaikisa teidän kättenne
töisä: Et te kuitengan kaändänet teitänne mi,
nun tygöni, sanoHEßra. *Am.4:9. Hagg.,:i,.

18. Niin pangat nyt mieleenne tästä päiwWsaennen, nimittäin, neljännesta päimästä kol-
mattakymmenda, yhdexändenä Kuukautena,
haman sijhen päiwään, kuin HERran Templi
perustettin, pangat mieleen.

19. Sillä siemenet omat wielä salwosa, ja ei
wielä mitan kasma, ei wiinapuu, fikimapuH
granatipuu, eikä öljypuu: mutta tämän päi-
wän perästä tahdon nnna anda siunauxen.

il. 20. Ia HERran sana tapahdui toisen
kerran Haggaille, neljändenä päimänä kol-
mattakymmendä sijnä Kuukaudesa, ja sanoi:

21. Sanos Serubabelille ludal» Päämie-helle: minä tahdon mitvan ja maan lijkutta'
22. la'tahdon maldakuudain isruimet kukis-

ta , ja pakanain moimalmst maldakunnat ka-
dotta; jakukistanrattat ja ratzasmiehet, mm
että hemoinen jamies pitä kukistettaman, ku-
kin kumpaninsa miekalla.

23. Sillä ajalla, sano HERra Zebaoth,
tahdon minä sinua korjata sinäSerubabelSe-
althieiin poika, minun Palmeltani, sano. HER-
ra: ja tahdon sinun pitä niinkuin sinetti sor-
muxsn *; sillä minä olen sinun »valinnut, sa-
no HERra Zebaoth. 'Jer. «: 24.

Syr. 43: '3- Luk/ 3 i »7!
Haggain kirjan loppu.

Prophe-
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Propheta ZakarJa

Esipuhe.
Propheta saarnais, niinkuin Haggaikin Babelin fangeuxen jällen, että Templi pidäis jällens WMH> laman, za se Halol«tn Kansa koottaman, että yxi waldakunda ja asetus siinä maakwmosa

Ia hän on tosin taittein lohdullisimmista Prophetaista ; sillä hän tuo edes monet suloiset ja
ja anda monet ystäwälliset ja mallat sanat, joilla hän sitä murhellista ja hajotettua Kansaa IoMsDMHjM
wista, rakennusta ja hallitusta alkamaan, jotka haman siihen aikaan asti olit suuren j«moniiiMmHiDW»käymisen kärsinet. Täta hän teke wiidendeen Lukuun asti. Wiidennesa l ennusta hän yhden lirM» »a MM
näyn alla määristä Keitaista, jotka tulewat olit ludan Kansaan kieldämään pois Kristusta, joka näky wielä
tänäpänä ludalalsisa täytettämän. Kuudennesa l. ennusta hän Kristuxen Ewangeliumisia, ja hengellisin
Templin rakendamisesta, että Juvalaisetmyös hänen kielsit ja hyljäisit. Seitzemänuesä ja kahdexannesa ky-
sytän, ja Pro»)yetawasa, lohduttaja neumo heitä taas rakendamaan, ja hallitzemaan, ja niin tämän en-
nustmcn päättä rakendamisesta. Mdexennesä l. tule hän myös tulewaiseen aikaan, ja ennusta ensisti, ie,Lug.
kuinga se suur, Alexander oli Tvruren, Sidonin ja Philisterit woittawa, että koko mailma tulewaiselle Kris-
tuxelle olis awoi, ja aasi wie Kuningan Kristuxen Jerusalemiin. Mutta ensimmäisefä lugusa toistakymmen-
da ennusta hän Kristuxen Judalaisilda kolmeenkymmeneen hopiapenningiin myytawan, jonga tähden hän. hei»
oän oli hyljäwä, ia Jerusalem pitiwiimein häwicettämän, ja ludalaisct exyxisä paatuman ja hajotettaman.
Janiin oli Ewangelium ja Kristuren waldakunda tulewa pakanain sekaan, hänen kärsimisensä jällen, että
händä ennen lyötin niinkuin paimenda, jaApostolit nimkuiu lambat haMeUin; silla hänen täydyi ensisti kär-
siä ja niin kunniaansa käydä. Wnmeisesä lugusa lopetta hän, Jerusalemin häwityxen jälken, Lewin Pap-
pmden, ja koto hänen menoina, kaluns ja luh:apäiwä»sä< ja sano, että ka,M hengelliset wirat pitä yhteiset
oleman, Jumalala palwclda au, za ei sillen Lewin sugust» pitänyt wisia Pappeja tnleinan, toisia juhlia,
toisia toisia Jumalan lpalwrlusta. Jota mnös mm,tkin sukukunnat taisit toimitta, niinkuln Egypti
ja taitti pakanat: se on, Wanha Testau,euti piti pandaman peräti pois j« hyljättämän.

1. Luku.
... .« <-. «.1. Zalanas all?a ennustuxensa fatumuxen

saarnamisella. " Näke monikaddat näyt leru-
salemin wasiiuutisefta rakendamisesta, jawiyol-
listen hämmendämlsestä.
l. /«.ahdexandena kuukautena, toifna Da-
' « riuxen wuonna tavahdui HERransana Zakarlalle ' Berekian pojalle,
Iddon pojalle, Prophetalle, sanoden :

" Eft. 5: i. Hagg. »: l.
'

2. HERra on ollut »vihainen teidän Isillen-
ne, sangen kowasti..

z. Sano sijsheille: nain sano HERra Ze-
baorh: Mndäkät teitänne minun iyyönl, sa-
No HERra Zebaoth; niin minä käännän mi-
nuni teidän tygönne ', sano HERra Zebaoth.

'Malak. ,: 7.
4. Älkät olko niinkuin teidän Isänne joilleen-

diset Prophetat saarnaisit , sanoden : näin sa-
no HERra Zebaoth : palaitkat teidän pahois-
ta teistänne', ja teiden» häjystä menostanne:
Mutta ei he kuullet, eikä totellet minua, sano
HERra. * les. ,». s. Jer.,: «.

Hcs.iz: zi. Hos. 14-». Joel. 2:12.

5- Kusi» nyt owat teidän Isänne? ja »vielä-
kö Prophetat elächät,?

6. Eikö nijn ole tapahtyyur, että minun sa-
nani ja oikeMm, jorka niinä minun palweli-
ainr Prophetain kautta kassin, '

owat teidän
Isiinne sattmm?.Mä. heidän.ckycyi palalta
ja sanoa: niinkuin HERra Debaoth ajatteli
meille tehdä meidän teidemme ia töidemms jäl-
ken , niin hän on myös meille tehnyt.
. il. 7- NeljändM päiwänä kolmatta kym-
mendä ensimmäises kuilkaudesa toistakyn,n:en-
dä,joka on Sebatinkuu,toisna Dariuxen wuon-
na, tapahdui HERran saliaZakarlalle Be-rekian pojalle, Iddon pojalle Prophecalle,
ja sanoi:

«. Minä näin yöllä, ja katzo, yri mies istuirussian hewoisen päällä, ja seifchti Myriein se-kaai, laxosa: ja hänen takanans olit russiat jamaxan karmaiset jawalkiax he»voiset.
,9-Ia minä sanoin: minun Herrani, kutka

namat omat? Ia Engeli ', joka minunkansani puhui, sanoi minulle: Minä osotan si-nulle, kutka nämät owat. 4:1.
lo.laliiiii 3
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io. Ia se mies jokaMyrtein seasa oli, was-Misssa sanoi: nämät owat ne, jotka HERraWGlMänyt waeldamaan läpitze maan.

MU Mutta he wastaisit HERran Engelille,
«MnHMn seasa oli, ja sanoit: me olemma
W»MMWaanläpitzen, jakatzo, kalkkimaa

HErran Engeli, ja sanoi:
WWW» AMaotl), kuinga kauwan et sinä tah-
do armahta Jerusalemin päälle, ja niiden lu-
dan Kaupungein päälle; joilles »vihainen olet
ollut nyt seitzemänkymmendä ajastaikaa?

!3- Ia HERra wastais sille Engelille, joka
minun kansani puhui, hylyillä ja lohdullisilla
sanoilla.

14. Ia se Engeli, joka minua puhutteli, sa-
noi minuUe: saarna ja sano: Näin sanoHER-
ra Zebaoth: Mmä olen suuresti kiiwastunut
Jerusalemille jaZionille. l.«: 2.

1;. Mutta minä olen juuri wihainen myös
niille suruttomille pakanoille: sillä minä olin
ainoastans wähä wihainen, mutta he autit
yäwityxeen. les. 47: 6» 7.

16. Sentähden näin sano HERra: minä
palajan Jerusalemiin laupiudella, ja minun
huoneni pitä hänesä rMttaman, sano HER-
ra Zebaoth: ja Jerufalemin päälle pitä mitta-
nuora wedettämnt». ''l, 4: 10.

17. Ia saarna wielä, ja sano: näin sano
HERra Zebaoth: taas pitä minun Kaupun-
geilleni hywin käymän; jaHERra on Zionita
taas lohduttama, ja Jerusalem taas walitan.

, * l, 2: ~'.

18. Ia minä nostin silmäni, ja näin; ja
katzo, siellä oli neljä sarwea.

19. Ia mina sanoin Engelille, jokapuhui mi-
nun kansani, mitä nämät owat? Hän sanoi
minulle: nämät owat ne sarwet, jotka lu-
dan, Israelin ja Jerusalemin hajottanet
owat.

20. Ia HERra osotti minulle neljä seppää.
21. Silloin minä sanoin: mitä ne tahtomat

tehdä? Hän sanoi: Ne owat ne sarwet, jot-
ka ludan owat, juuri min ettei
kengän ole »voinut päätänsä nosta: Nämät
owat tullet niitä karkottamaan, ja lohkaise-
maan pakanain sarweja, jotka ludan maan

ylitze sarwen nostanet owat, sitä hajot-taxensa.
2. IUkU.

l. Laas vxi nakv Jerusalemin yolbomisejK.n waroitus Babeliin jäanciUe Judalaisille tn,
leniaan rotia HERran turwiin n. lLnnustu»pakanain käändymisestä, ja Jumalan Ransa,
suojeluxesta. ' '

I. i>'a mmä nostin silmäni, ja näin, jakatzo,
->) yhden miehen * kädes oli mittanuora.

-1. i: «.

2. Ia minä sanoin: kudungas menet? Mut-
ta hän sanoi minuUe: Mittamaan lerusale-mita, ja katzomaan kuinga pitkä ja lewiä seoleman pitä.

3. Ia katzo, Engeli joka puhui minun
kansani, läxi ulos, ja toinen Engeli meni hän-dä wastan.

4. Ia sanoi hänelle: luoxe tuonne, ja puhu
sille pojalle, ja sano: lerusalemisa pitä ilman
muurita asuttaman, ihmisten ja karjan paljou-
den tähden, kuin siinä olewa on.

5. Ia minä tahdon olla, sano HERra, tuli-
nen muuri hänen ymbärilläns; ja tahdon itzeolla kunniaxi hänen keskellänsä. Ps. 46: e.

Ies. 6°: 19.
11. 6. Woi! woi! paetkat pohjan maasta,sano HERra; sillä minä hajotin teitä neljään

tuuleen taiwan -ala, sanoHEßra.
7. Woi sinuas Zion, joka asut Vabelin tyt-

tären tykönä! pelasta sinus.
8. Sillanäin sano HERra Zebaoth: jokasen (ilmoitetun) kunnian jälken lähetti minun

nijden pakanain tygö, jotkateitä raatelit: Jo-ka teihin rupe, se rupe hänen silmänsä terään.
sMos. 32:10. Ps. 17:8.

9. Sillä katzo, minä nostan minun käteni hei-
dän ylitzens, että heidän pitä oleman niille saa-
lixi, jotka ennen heitä palwelit; että teidän pi-
tä ymmärtämän HERran Zebaothin minua
lähettänexi. l. 6: 15.

10. Weisa ja riemuitze Zionin tytär'; sillä
katzo, minä tulen f, ja tahdon asua§ sinuntykönäs, sano HERra. ' les. 12: 6.
Zak. 9: 9. f Ps. 40: 8. § loh. 1 : 14. l. 14: ,3.

, Kor. 6: 16.
in. nSil'
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Nl. 11. Silloin pitä palio pakanoita HER-rasa kiinni jotka minun Kansani

pitä oleman f : Ia minä tahdon asua sinun
tpkönäs, ettäs ymmärräisit HERran Zebao-
thin lähettänen minua sinun tygös. 'les 14:1.

5, Mos 26:12. Hes. ,6: ,7.
i2.la HERra on periwä ludan osarensa sii-

nä pyhäsä maasa; ja on taas-Jerusalemin
walitzewa. l. ,: 17.

13. Waiketkon kaikki liha HERran edesä;
sillä hän on nosnut pyhästä asuinsiastansa.

"Hab. 2:20. Zeph. 1:7.^

3. Luku.
~ propheta näke näysä ylimmäisen papin

Josuan, Satanan kannetta wastan puolustelu-
si, ja pappeuteen wahwiftetuxi. n. Annetan
lupaus siitä totisesta ylimmäisestä papista Rris»
tuxesta.
I.l1» hän osotti minulle ylimmäisen Papin

lesuan, joka seisoi HERran Engelin
edesä: Ia Satan seisoi hänen oikialla kädel-
länsä, seisomasa hända wastan.

2. Ia HERra sanoi Satanalle: HERra
rangaiffon sinua satan *, se HERRA sinua
rangaiston, joka Jerusalemin walitz,! Eikö
tama ole kekäle, joka tulesta temmattu on?

' Juo. Ep. v. 9.
3- Ia lesua » oli puetettu saastaisilla »vaat-

teilla, ja seisoi Engelin edesä. ' Hagg. ,: 1.
4. Joka wastais ja sanoi niille jotka hanentykönäns olit, sanoden: ottakat häneldä pois

saastaiset waattet: Ia hän sanoi hänelle: katzo,
mina olen ottanut sinulda pois sinun syndis *,
ja puettanut sinun juhlawaatteisiin.f'Mik. 7:lB. i/Ics.6l:ic,. Match. 22:11. Luk. 15:22.

5. Ia sanoi: pangat puhdas lakki'hänen
päähänsä. Ia he panit puhtan lakin hänenpäähänsä, ja puetit hanen »aatteisiin. IaHERran Engeli seisoi siinä. "2 M0f. ,8: ,c, ,7.

6. Ia HERran Engeli todisti lesualle, ja
sanoi :

7. Näin sano HERra Zebaoth: ,os sinä
«vaellat minun teilläni, ja jos sinä pidät mi-
nun »vartioni, niins saat minun huonettanihallita, ja minun kartanoitani »varjella. Iamina annan sinulle näistä muutamita kvin ta-la seisomat, saattamaan sinua.

11. 8. Kuule Nyt lesua, sinä ylimmäinen
Pappi, sinä ja sinun ystäwäs *, jotka sinun,
edesäs asuwat ; sillä he owat ihmelliset miehet:
Kaho, minä annan minun palweliani, WE-
SAN tulla, f 'les. 8:18. sles. il: I. 1.42:1.

Jer. ,3:5. 1.33:15. He5. '4:23,25.
Zak. s: 1,, ,3.

9. Sillä katzo, se on se kiwi *, jonga miM
panen lesuan eteen, ja sillä yhdellä kiwellä on
seitzemän silmää f: Katzo, minä tahdon sen
wuolta, sano HERra Zebaoth: ja tahdonsen maan synnit otta pois yhtenä päiwänä.
'Ps. «8:«. les. 28:16. sZak. 4:°. 1.11m.K.5:6.

10. Silloin, sano HERra Zebaoth, kukin
kutzu kumpanins wijnapuunsi» ja fikunapuuns
ala. 1Kun. 4:24,25. Mik. 4:4.

4. Luku.
l. kyntiläjalan kahde»

puun wälillä. ii. Engeli selittä s>«n Lempiin
rakennuren täyttämisestä, ja Jumalan palwe-
luxen wartioiyemisesta.

Engeli, joka minun kansani puhui, tuli
jällens, ja herätti minun; niinkuin joku

unestans herätettäisin.
2. Ia sanoi minulle: mitäs-näet? Mutta

minä sanoin: minä näen, ja katzo, kyntilä-
jalka seisoi kokonans kullasta, ja malm senpään päällä, ja seitzemän lampua oli hänesä,
ja seitzemän kauhaa kujakin lampusa, jotka
olit sen pään päällä. - I. ,: ?.

3. Oli myös sen tykönä kaxi öljypuuta; yxi
maljan oikialla puolella, ja toinen wasem-malla.

11. 4. Ia minä wastaisin ja sanoin sille En-
gelille, joka minun kansani puhui, sanoden:
minun Herrani, mikä se on?

5- IaEngeli, joka minun kansani puhui, was-tais, ja sanoi minuUe: etkös tiedä mikä se
on? mutta minä sanoin: en, minun Herrani.

6. Ia hän wastais, japuhui minulle, sano-den: se on HERran sana Zerußabelista joka-sano: ei se pidä tapahtuman soramäellä, eikä
»voimalla, waan minun Hengelläni, sanoHErra Zebaoch.

7. Kuka sinä olet suuri wuori? jongakuiten-gin täyty Zerußabelin edesä tasaisexi kedoxi
lulla:
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tulla: Ia hänen pitä ensimmäisen kiwen laste-
man, japitä huuttaman: armo, armo olkon
hänelle! Jer. 3" 29.

8. Ia HERran sana tapahdui minulle, ja
sanoi: ° «

9. Zerubabelin kädet owat tämnn huonen pe-
rustanet, hänen kätensä pitä Myös sen päättä-
män; tietäxes, että HERra on minun lähet-
tänyt teidän tygönne.

, « . .

ie?. Sillä kuka on se, joka nämat halwat
päiwät katzo ylön? josa kuitengin pitä iloitta-
maneja nähtämän muurin luodi Zerußabe-
lin kädesä, ja ne seitzemän HERran silmää,
jotkakatzelewat kaikke maata.

11. Ia minä wastaisin, ja sanoin hänelle:
»nita nämät kaxi öljypuuta, jotka owat oiki-
alla ja»väsemalla puolella kyntiläjalkaa?

12. Ia minä wastaisin toisen kerran, ja sa-
noin hänelle! mitä nämät kaxi öljypuun oxaa,
jotka owat kahden kullaisen piipun keskellä, jois-
ta kullainen öljy wuota? .

, ..

13. Ia hän sanoi minulle: etkös tiedä nnta
nämät olvat? Ia minä sanoin: en, minun
Herrani. .....

14. Ia hän sanoi: ne owat kar, öljypuuta
täynäns öljyä jotka aina seisomat kaiken maan
HERran tykönä.

5. Luku.
1. Näky lendäwästa kirjasta, jasen selitys, n.

Mittawakasta jäsen laadusta, «v. Nämät näky»
wät aawistawan, tämän toisen Lempiin aikana
nousewam exymystä opisa ja elämäsä, ja sen
rangaistusta.
I. minä taas nostin silmäni, ja näin, ja

katzo, siinä oli lendäwä kirja.
2. Ia hän sanoi minulle : mitäs näet ? Mutta

minä sanoin: minä näen lendäwät» kirjan, jo-
ka on kahtakymmendä kynärää pitkä, ja kym-
mendä kynärää lewiä.

z. Ia hän sanoi minulle: se on se kirous*,
joka kay kaiken maan ylitze : sillä jokainen wa-
ras tästä (kansasta) niinkuin muistakin, sano
itzens wiattomaxi: ja kaikki walapattoiset tä-
stä niinkuin muutkin sanowat itzens wiatto-
maxi. 'Ps. 109:17.

4. Mutta minä tahdon sen tuotta edes, sano

HERra Zebaoth, että sen pitä tuleman war.kan huoneseen, ja sen huoneseen kuin minunnimeni kautta wäärin wanno: Jäsen pysy,män heidän huonesans, joka sen on kuluttawzpuinensi» jakiwinensä.
11.5. Ia Engeli, joka minun kansani puhui

läxi ulos, ja sanoi minulle: nosta nyt silmäsja katzo mitä sieldä käy ulos.
6. Ia minä sanoin: mikä se on? hän sanoi'sieldä käy yxi wakka ulos, jasanoi: se on hei.dän silmänsä kaikesa maasi,.
7. Ia katzo, siinä tuotin kappale plyijyä: jiisiellä istui yxi waimo kesselle wakkaa.
8. Ia hän sanoi: se on jumalattomus, jahän lMti sen wakan kesselle; ja lasti sen.plyi-

jynFappalen myös »vakan suulle.
9. Ia minä nostin silmäni, ja näin, jo.katzo, kaxi waimoa läxit ulos, joilla olit swwet, joita tuuli ajoi, ja heidän siipensä Mniinkuin nälkäkurjen siitvet: jotka sen wakannostit maan ja taiwan »välille.
io. Ia minä sanoin Engelille, joka minunkansani puhui: kuhunga he sen wakan wiewät?
ii. Hän sanoi minuUe: että hänelle raketai-sm huone Sinearin maalla; ja se walmistet-taisin, ja asettaisin perustuxenst» päälle.

6. luku.
1. y)ihdoin näke prophetaneljät rattaat, eri«

karwaisilda hewoisilda knljetettawan, joilla em
nustetan Seurakunnan holhomista wainoita
wastan. n. Saa kästyn seppelitten walmistami-sesta, Rristuren waldakunnan esimaalaureri.
1. «a minä taas nostin silmäni, janäin:j«l

kätzo, siellä olit neljätrattat, jotka jlio-
xit kahden wuoren kesteldä; ja ne wuoret Mwastisetwuorct.

2. Ensimmäistenratasten edesä olitruffiat or<
hit; jatoisten ratasten edesä mustat orhit.

3. Mutta kolmanden ratasten edesä walkiat
orhit : ja neljänden ratasten edesä kirjawai
wäkewät orhit.

4. Ia minä »vastqjsm, ja sanoin sille Enge-
lille, joka minun kansani puhui, minun Hev!remi, mitä närnätowat?

5. Ia Engeli wastais, ja sanoi minulle: ni
owat neljä tuulda * taiwan alla, jotka tule-

wat
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wat ulos, että he astuisit kaiken maan hal-
lilzian eteen, s 'Ps. 103:20. Psi<,4:4-

Ebr. ,: 14. fPs. 135: 6.
6. Josa ne mustat orhit menit pohjaa päin,

joitane walkiat noudatit; mutta kirjawat me-
nit etelätä päin

.

7. Ia ne wäkewät läxit, ja mentt ymbärins,
niin että he kaikki maat waelsit, ja hän sanon
mengät ja waelbakat maata ymbärins: ja he
waelsit maan läpitze.

8. Ia hän kutzui minua, puhutteli minua,
ja sanoi: Katzo, ne jotka pohjaan menemät,
andawat minun Hengeni lewätä pohjan
maalia.

n. 9. Ia HERran sana tapahdui minuUe,
ja sanoi:

10. Ota fangeilda, Heldailda ja Tobialda
ja ledajalda, jatule jällens sinä päiwänä, ja
mene losian Zephanjan pojan huoneseen, jotka
Babelista tullet owat.

n. Mutta ota hopiata ja kuldaa, ja tee
Kruunuja; ja pane lesuan lozadakin pojan
ylimmäisen Papin päähän.

12. Ia sano hänelle: näin sano HERra Ze-
baoth; yxi mies on jonga nimi on
VALSA*: silla hanen allans pira senkas,
waman, ja hänen pira rakendaman HEr-
ran Templin. 'l.3:».

13. Ia HERran Templin pirä hanen ra-
kendaman, ja hänen pira kunnian kanda-
man, istuman ia hallitseman hänen istui,
mellansa ;ja oleman papin s hänen istui-
mellansa , ja heillä pira molemmillarauha
oleman. "Luk. 1:32,33. -fPs. «0:4.

Ebr. 3: 1. l. 7: 1, le.

14. Ia ne Kruunut pitä oleman, Heleniin,
Tobian, ledajan jaHenin Zsphanian pojan,
muistoxi HERran Templisä.

15. Heidän pitä kaukaa tuleman' jaraken-
damcm HERran Templin: jateidän pitä ym-
märtämän HERran Zebaothin lähettänen mi-
nun teidän tygönne s; Tämä pitä tapahtu-
man, jos te muutoin HERran teidän Ju-
malanne anelle hywin kuuliaiset oletta.

'les. 57: i«?. Zak. 8: «. Eph. 2: 17.
1- Zak. ,: 8, 3.

7. Luku.
l. Judalaisct kviVwät, kuinga heidän tästäläs

hm piti paastomisen kansa tekemän, n. HERra
wasta heitä nuhtclemistlla heidän
tähden ja neuwolla parembaan Junlalisuteen
kuin he ennen harjoitti.
i. neljändenä Kuningas Dariuxen wuo-

lena, tapahdui HERran sana Zakar-
lalle, neljändenä päiwänä yhderenneja kuu-skaudesi», jokakutzutan Kisseu. '

.

2. Kosta he lähetit Saressrln, ja Regem
Melekin, ja heidän miehensä Jumalan huo-neseen rukoilemaan HERran eteen.

3. Ja sanomaan Papeille, jotka olit HER-ran Zebaothin huonesa, ja Pröphetaille.- wie-'
läkö minun nyt pitä itkemän wiidendenä'Kuu-
kautena, ja waiwaman minuani, niinkuin
minä tähänasti muutamina »vuosina tehnyt
olen? ' Jer. 5»: «.

ii- 4- Ia HERran Zebaothin sana tapah-
dui minuUe, ja sanoi: .

.

5. Puhu kaikelle maan Kansalle, ja Papeil-
le, sanoden: kosta te paastoisitta ja paruit-
ta wijdennellä ja seitzemännellä Kuukaudella',
nyt seitzemänkymmendä wuotta: olettako te.
minulle paastonnet? f '

2 Kun. ,5: »5.
Jer. 41: 1, :c. -l les. 58: 5.

6. Ia koffa te syötte jakosta te juotte; et-
täkö te syö ja juo itze teillenne?

7. Eikö tämä se ole jotaHERra andoi en-
disten Prophetain saarnata, kosta wielä Jeru-salemisi» asuttin, ja oli lepo Kaupungeis yM
härillä; kosta asuttin sekä etelään päin että la-
possa? Jos. 15:2°, zc. Jer. 17:26.

8. Ia HERran sana tapahdui Zakarlalle,
sanoden: .

9. Näin sano HERra Zebaoth: Duomir-
kar oikein*, ja «hkar jokainen hywaä ja
laupiurra wetjellensa. ' Jer. 7:5.

l. 2i:,2. H0f.6:6. Zak. 8: 16,17, 19.
io. Ia älkarrehtö waaryrra lestille ja or-l

woille, muukalaisille jaköyhille: ja älkänkengän ajarelko pahaa sydamesäns weljm-
sä wastan. , Mos. 22: ,1,22. les. i: 17,23.

Jer. 5: 28.
11. Mutta ei he näistä tahtonet otta. waari ;

Kkkkkk waan
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waan käänsit selkänsä minua wastan, ja tu-
kitzit konniansa, ettei he kuulisi.

12.Ia asetit sydämensä niinkuin Demantin *,
ettei he kuulis Lakia ja sanoja, jotka HERraZebaoth Hengellänsä lähetti endisten Prophe-
tain kautta: Sentähden on niin suuri wiha
HERralda Zebaothilda tullut: « les. 48 - 4.

13. Ia si on niin tapahtunut kuin jaar,
natnnFin: Mutta ettei he tahtonet kuulla;
niin en minäkän tahtonut kuulla, kosta he
huusit', sano HERra Zebaoth. ' Jer. n: n.

l. »4: 12.

14. Ia niin minä olen heidän hajottanut kaik-
kein pakanain sekaan, joita ei he tundenet: Ia
maa on heidän jälkens «utiaxi jäänyt, ettei
kengän siinä waella eikä asu; sillä he owat sen
ihanan maan häwittänet. Ps. 79:1.

Hes. 33: 28. Dan. 9: -l.

8. luku.
1. HLRra lohduttaZionita suloisilla lupauxil»

la, jawaroittaRansaa aljetllsa työsä pelkämätä
pyrkimään, li. Neuwo totiseen lumalisuteen.
m. Anda lupauxen pakanoitten käändymisestä.
l. HERran Zebaothin sana tapahdui

(minulle,) ja sanoi:
2. Nain sano HERra Zebaoth: Millä olen

Zionin tähden suuresti kiiwannut; ja olen suu-»esa wihasa sentähdenkiiwannut. l. 1:14.
3. Näin sanoHEßra: Minä käännän itzeni

taas Zionin tygö, ja tahdon asua Jerusalemin
kestellä; niin etta Jerusalem pitä totudenKau-
pungixi kutzuttaman , ja HERran Zebaothin
wuori pyhyden wuorexi.

a. Näin sano HERra Zebaoth: wielä nyt
pita Jerusalemin kaduilla asuman wanhat
miehet ja waimot; jotka sauman päälle noja-
wat wanhudensa tähden.

5. Ia Kaupungin kadut pitä oleman täy-
näns pieniä poikia ja piikaisita; jotka sen ka-
duilla leikitzewät.

6. Näin sano HERra Zebaoth: ,'os.tämä on
ihmellinen tämän jäänenKansan silmäin edesä,
pidäistö se sentähden oleman ihmellinen minun
silmäini edesä? sano HERra Zebaoth.

7. Näin sano HERra ZebaocK katzo, minä
tahdon lunasta minunKansani idaistldä maal-
da, ia länsuuaalda.

8. Ia minä tahdon heitä saatta Jerusalemiinasumaan: Ia heidän pitä minun Kansani »K,
man, ia minä tahdon olla heidän Jumalansatotudesa ja wanhurffaudesa.

9. Näin sano HERra Zebaoth: wahwista,
kat teidän kätenne, jotka tällä ajalla nämät sa-nat kuuletta Prophetain suun kautta, sinäpäiwänä, jona HERran Zebaothin huonenperustus lastettin, Templiä raketta.

ia. Sillä ennen näitä päiwiä olit ihmistentyöt turhat *, ei juhtain työ myös mitan ollut,eikä ollut niillä rauhaa wihollisilda, jotka me-
nit ulos ja sisälle: Waan minä sällein
ihmiset mennä, jokaitzen lähimmäistänsä was-tan. f «Hagg. 1:6,10. -x3ak.il: 6.

11. Mutta en minä niin tahdo nyt tehdä tällejäänelle Kansalle, niinkuin endistnä päiwina,sano HENra Zebaoth.
12. Waan heidän pitä rauhan siemen ole-man : Wiinapuu pitä hedelmans andaman,

ja maa kastoonsa, taiwas pitä kastens anda,
man : ja jäänet minun Kansastani, pitä
mät kaikki omistaman.

13. Ia pitä tapahtuman, että te jotka lu-dan jaIsraelin huonesta oletta ollet kirouspa,
kanain seasa, niin tahdon minä teitä lunasta,että teidän pitä siunauxen oleman: Niin älkät
siis peljätkö, mutta wahwistakat teidän ka»
tenne.

14. Sillä näin sano HERra Zebaoth: Niin-
kuin minä ajattelin teitä kadotta, kosta teidät,
Isänne minun »vihoitit, sano HERra Zeba-oth, ja en sitä katunut.

15. Niin minä, nytjällens ajattelen näinäpäi-
winä tehdä hywää Jerusalemille ja ludan huo-nelle: älkät peljätkö.

11. ,b. Murra tämä on si kuin reidän te-kemän pira: jokainen puhutan totuutta*
lähimmäisensä kania: duomirkar oikein fja samrakar rauha reidän poriteihinne.

'Esh. 'les. 1:17. Zak. 7:5, ,0.

17. altan tengan ajatelko pahaa st»-damejäns lähimmäistänsä wastan , ja äll-
kar rakastako waaria waloja; silla näitä
kaikkia mina wchan, sano HERm.

18. Ia HERran Zebaothin sana tapahdui
minulle, ja «.anoi'.-

19. Näin
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19. Näin sano HERra Zebaoth: neljän-

nen ', »viidennen f, seitzcmännen § ja kymme-
nennen '* Kuukauden paastot pitä käändy-
män ludan huonelle iloxi jariemusi, ja iha-
naisesi wuoden juhlaxi: rakasiakar ainoasi
rans roruurra jarauhaa. -

' Icr. 3?: ».

Jer. 52: ,2. Zak. 7: '. § 2 Kun. 25: 25.
Zak. 7: 5. "»Kun. ,5:1.

111. 20. Nain sano HERra Zebaoth: täste-
des pitä wielä paljo Kansaa tuleman, ja mo-
nein Kaupungein asuwaisia.

Ps. 11>2:23. Zak. 6: 15. l. 14: 10, 11.

21. Ia yhden asuwaiset pitä menemän toisen
tygö, ja sanoman: käykämme wilpittömästi
rukoilemaan HERran kasivoin eteen ja etzi-
mään HERraa Zebaothia: minä tahdon myös
käydä teidän kansanne. Ies. ,: 3.

Mik. 4: 2.

22. Niin tule paljo Kansaa sa pakanat tule-
wat joukoin, etzimään HERraa Zebaothia
Imlsalemiin; ja rukoilemaan HERran kas,
woin eteen.

23. Niin sanoHEßra Zebaoth: sillä ajalla
pita kymmenen miestä kaikkinaisista pakanain
kielistä todella tarttuman yhden ludän miehen
waatten valeeseen, ja sanoman: me tahdom-
ma käydä teidän kansanne; sillä me kuulimma,
että Jumala on teidän kansanne.

9. Kuku.
ennustus !. Monikahtain pakanain rangaisi

tuxesta ja käändymisestä. v. Seurakunllan on-
ncfta: Rristuxen tulemisen epäilemättömästä lä-
hestymisestä ja hänen ansionsa hyödytyxestä
I. on HERran sanan kuorma siitä

maasta, kuin on sinun ymbärilläs, ia
Damastusta *, josa se on pysywä: sillä HER-
ralla on silmä, jokanäke ihmiset ja kaikki Is-
raelin sukukunnat. "les. 7:8. l. 17:1.

2. Niin myös Hamathista *, joka heidän
rajasans on, ja Tyristä s- ja Sidonista, jotka
ylön wijsat owat §: *Am. 6:2. 1) Hcs. 26:2.

§Hes. 28: ~

3. Sillä Tyrus rakenda hänellens linnaa,
ja koko hopiata niinkuin sandaa, ja kuldaa
niinkuin lokaa katuilda. Hes. 28: 4.

4. Katzo, HERra ulos aja hänen, ja lyö

alas hänen »voimansa, kuin hänellä merellä
on; ja hän pitä tulella kulutettaman.

5. Kosta Astalon sen näke, niin hän peljäs
ty ', ja Gazan pitä kolvin surullisen oleman:
niin myös Ekron, että hänen toiwons on hä-piään tullut: sillä ei Gazasi» pidä Kuningasta
oleman f, eikä Astalonisi» asuttaman.

'Ies. 14:29. Icr. 48:5. f Jer. 47:1.
Hes. 25: i?, ,6.

5. Asdodisi» pitä muukalaisen äpärän asu-
man ; ja niin pitä Philisterein ylpeys lyötä-
män maahan.

7. Ia minä tahdon otta pois heidän werens
heidän suustansa, ja heidän kauhisturens hei-
dän hambaistansi»; että he myös jäisit meidän
Jumalallemme, ja olisit niinkuin Päämiehetludasa, ja Ekron olis niinkuu» lebuserit.

'1.6: 15. 1.8:22,23.
11. 8. Ia minä tahdon itze minun huoneni

piirittä sotawäella, jotka waeldawat ulos ja
sisällä, ettei heitä sillen pidä Waatia waiwa-
man *; sillä minä katzoin nyt sitä minun sil-milläni, s "1.2:5. 1.14:11. f 2 Mos. 2:25.

l. 3: 7.
9. Iloiye sina Zionin tyrar suuresti, ja

riemuiye sina Jerusalemin tytär: Rayo,
sinun kuningas rule sinulle *, wanhurs-tas, ja aurraja, köyhä, ja aja aasilla, ja
aasin ramman warjalla. ''les. 62:11.

Match. 21:5. loh. ,2:15.
ia. Sillä minä tahdon maahan lyödä rat-

tan Ephraimista, ja hewoisen Jerusalemista,
ja sodan joutzi pitä särjettämän; sillä hän pv,
Hu ystäwällifesti * pakanain seasa: ja hänenhallituxcns on olewa merestä haman mereen
asti, ja wirrasta haman mailman loppuun
asti. f 'les. 5P5.72:8.

11. Sina laster myös ulos sinun liirros
wcren kaurra * sinun fangio §, siira weder-tömasiakuopasta. Matth.26:2B.

Ebr. y: iy, ,0. § Gal. 4:4.
12. Niin palaitkat siis linnaan, te jotka toi-wosa fangitut oletta: sillä tänäpänä minä

tahdon myös ilmoitta, jakaxikertaisesti sinullemaxa. les. 40: 2.

13. Sillä minä olen ludan minulleni joutzexi
weiänyt: jaEphraimin walmistanut: ja tah-Kkkkkk 2 don
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don sinun lapses Zion heratta ylitze Grekin
maan lapsia, jaasemn sinun niinkuin Sanga-
rin miekan.

14- HERra on heille ilmestywä, ja hänen
nuolensa pitä lähtemän ulos niinkuin pitkäisen
leimaus: Ia HERra HERra on Basunalla
soittama, jamene niinkuin louna tuulen pyö-
riäiset:

15. HERra Zebaoth on heitä suojelema, et-
tä he söisit, ja saisit ålans lingokiwillä, ja joi-
sit jariemuitzisit niinkuin miinasta, jatulisit täy-
ten niinkuin malja, ja niinkuin Altarinkulmat.

16. Ia HERra heidän Jumalansa on hei-tä sillä ajalla auttama, niinkuin hänen Kan-sans laumaa sillä pyhät kimet pitä merkixi
hänen maallansa nostettaman. *Ps. 100:3.

loh. ,o: li.

17. Sillä kuinga paljo hywää heillä on? ja
kuinga suurikauneus heillä on? Iymät siittä-
wät nuorukaiset, jamiina neitzet.

ic>. Luku.
1. Rristuxen waldakunnan istuttamisesta, ra-

kendamisesta ja warustamisesta. v. Sen enän-
Vämisestä ja wahwistamisesta,
I. Hsnokat HErralda ehtosadetta, niin HER-

ra teke pilwen, jaanda teille kyllä sata,
kaikelle kedon kaswolle. 5 Mos. «: 14.

Hos. 6: z.
2. Sillä epäjumalat pulmwatturhutta, ja

omistajat näkewät walhen, ja puhuwat tur-
hia unia *, jaheidän lohdutuxens ei ole mitan;
sentähden he käymät exyxis niinkuin lambat,
ja näändywät, ettei heille ole yhtän paimen-
ia, f 'Saarn. K. 5- 6. les 8:13. f les. 53: 6.

Matth. 5: 36.
Z. Minun wihan, on julmistunut paimenden

päälle, ja minä tahdon kaurit etziä: Sillä
HERra Zebaoth on etziwä laumansa, ludan
huonen, ja malmista heitä niinkuin hangituita
sotahewoisia.

4. Häneldä owat nurkat, häneldä naulat*,
häneldä sotajoutzi, häneldä myös ynnä kaikki
waatiat lullet. ' les. 22:23.

5. Ia heidän pitä kuitengin oleman niinkuin
Sangarit, jotka loan tallawatkaduilla sodasa,

ja pita sotinian esillä HERra on heidän kan-sans, että ratzas miehet häpiään tulemat.
6. Ia minä tahdon wahwista ludan huo,

nen, ja »varjella Josephin huonetta, ja tah,
don heitä asetta jällens sioillensa ; sillä minä
armahdan heitä, ja he owat niinkuin he ennen,
gin olit, kosia minä heidän sysäisin pois: silläminäHERra heidän lumalans tahdon heitäkuulla. l. 13: y.

7. Ia Ephraim on olewa niinkuin Scmgari,
ja heidän sydämens on iloitzewa niinkuin mii-
nasta : ja heidän lapsens saamat myös sennähdä, ja riemuitzewat, että heidän syda-
mens on iloinen HERrasa.

11. 8- Minä tahdon heille wiheldä ja kootaheitä; sillä minä tahdon heitä lunasta: ja helisändywät niinkuin he ennengin ollet olit. l
les. 5: ,6

9. Ia tahdon kylwa heitä Kansain sekaan,
että he muistaisit minua kaukaisisa maakunnisa;
ja eläisit lastens kansa, ja palajcnsit.

ic>. Sillä minä tahdon heitä tuoda jällens
Egyptin maalda, ja koota heitä Assyriasta:
ja saatta heitä Gileadin maahan, ja Libano-
niin, jaei siinäkän pidä heille kyllä oleman.

11. Ia hänen pitä käymän sen ahtan meren
läpitze ', ja meren alboja lyömän, että kaikki
ojain sywydet kuiwuisit: Silloin Assyrian yl-
peys aletan, jaEgyptin waldikka lakka.

'2 Mos. 14:16. Ps. 114:,.
12. Minä tahdon heitä wahwista HERrasa,

ja heidän pitä waeldaman hänen nimeensä';
sanoHENra. 'Mik. 4-5.

71. Luku.
I Ennustus Jerusalemin ia ludan Ransan

silrkiasta häwityxestä ja perikadosta, ettäheßrif
tmen sen ylimmäisen paimenen, vlönkayoit ia
myit yopiapenningiin. n. Siehen aikaa»
nousewista »vääristä opettaista, ja niiden raiu
gaistuxesta
i. Libanon porttis ; että tuli sinun Se-

dripuus poltais.
2. Ulwokat te Hongat: sillä Sedripuut

owat langennet ja ylimmäiset owat häwlletyt:
Ulwokat te Basanin Tammet: sillä wahwa
metzä on hakattu pois.

3. Paime-
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2. Paimenet kuullan ulwowan; sillä heidän

wäkewäns owat yäwitetyt: lalopmran penik-
kain kiljumus kuullan, sillä Jordanin ylpeys
on häwitetty.

4. Näin sano HERra minun lumalam:
kaitze teuraslambaita:

;. Sillä heidän omistajansa teurastamat'-
niitä, ja ei luule siitä syndiä oleman f : Myy-
mät niitä, ja sanomat: kiitetty olkon HER-
ra, että minä olen rikastunut: ja ei heidän
palmenens heitä säästä. 'Pf. 44: -»,.

Ron,. 8:;6. -s loh. 16:2.
6. Sentähden en minä tahdo enä säästä

maan asumaista, sano HERra: Ia katzo,
minä jätänihmisen jokaitzenkumpaninsa käsiin',
ja heidän Kuningainsa käsiin, että he maan
muserrcusit, engä tahdo heitä autta heidän
käsistänsä- " l. 8: I°.

7. Ia minä kaihen teuraslambaita, radol-
listen lammasten tähden: Ia minä orin minul-
leni kaxi saumaa : yhden minä kutzuin suloisexi,
mutta toisen sitowaisexi, jakaihin lambcuta.

8- Ia minä hukutin kolme paimenda yhte-
nä kuukautena; sillä en minä woinut kärsiä,
«ikä he minuakan kärsinet.

9. Ia minä sanoin : en minä tahdo teitä
kaita; jokakuole, se kuolkan', joka näändy,
se näandykön, ja jäänet syökön toinen toisensa
lihan. 'Icr. ,5:2.

ia. Ia minä otin sen suloisen sauwani ja sa-
riin sen; rikkoareni minun liittoni, jonga minä
kaikille Kansoille tehnyt olin.

11. Ia se rikottm sinä päiwänä: jaradolli-
set lambat, jotka minun kansani pidit, tunsitsiitä, että se HERran sana oli.

12. Ia »n na myös sanoin heille: jooreille
niin kelpa, niin ruotar ranne niin paljo
tun minämaxan;jollei, niinsnUikatolla:
ja he punniyir niin paljo kuin minä ma,
xom, kolmekymmenda hopiapennlNZira.

Matth. Hs: 15.
IZ. Niin sanoi HERra minulle: heitä se

pois, annetta sawenwalajalle. Sira suurra
hlndaa, johonminä heildä arwa«u olen!
Jäminä otin ne kolmekymmendähopiapennin-
giiä, ja heitin HERran huoneseen, annetta
sawenwalajalle. Match. 27: z, «.

14. Ia minä sariin minun toisen sauman:,
sen sitowaisen; rikkoareni weljellisyden ludan
ja Israelin waihella.

11. 15. Ia HERra sanoi minuUe: ota wie-
lä sinulles hullun paimenen aset.

16. Sillä katzo, minä herätän paimenen
maasa, joka ei näändywätä etzi, nuorta heik-
koa ei holho, särjettyä ei paranna, eikä tottele
terwettä; Waan syö lihawain lihaa', la re-
wäise heidän sorkkansa rikki. ' Icr. 2;: 1.

Hes. ,4:,, 21.

17. Woi sitä kelwotoinda paimenda, joka
lauman hyljä '! tulkan miekka hänen käsiwar-
teensa, ja oikiaan silmäänsä: Kuiwukon ha-
nen käsiwartensa peräti, jahänen oikia silmäns
tulkon kokonans pinnari. -Job. 10,12.

12. luky.
1. HVRra lllpa sen hengellisen Jerusalemin,

s. 0. hänen Seurakundansa, suojella wainongtK
ja ahdistuxen alla. v. L.uwatan pyhä Hengi f
ja kirjoitetan katuwaisten walitus Rristuxen
wiattoman kuoleman yliye.
L on HERran sanan kuorma Israe-

lista: HERra sano, joka taiwat wenyt-
tä, ja maan perusta, ja teke ihmisen hengen
hänesä>

2. Katzo, minä tahdon Jerusalemin tehdä
unimaljaxi' kaikille Kansoille siinä ymbärillä:
sillä sen pitä myös ludata kohtaman, kosta
Jerusalem piiritetän. 'les. 51:2^

Icr. 5" 7-
3. Ia sillä ajalla tahdon minä Jerusalemin

tehdä kaikille Kansoille kuormakiwexi: Niin
monda kuin händä siirtä tahtomat, pitä hei-
täns siihen rikki repimän: sillä kaikki pakanat
maan päälle pitä kokoman heitäns händä
wastan.

4. Silloin, sano HERra, tahdon mina
kaikki hewoiset pelkurixi saatta, ja heidän
ratzastajans tyhmäxi: Mutta Indcm huonelle
tahdon minä awata minun silmäni ', ja kaikki
Kansain hewoiset lyödä sokeudella. 'Ps. ,4: »e.

5. Ia ludan Päämiehet pirä sanoman sy-
dämesäns: olkon Jerusalemin asuwaiset wai-
woin hnwäsä turwasa, HERrasa Zebaochisaheldan lumalasansa.

6. SilläK k t k k k 3



6. SlUa ajalla lahoon mma Ilioan Pää-miehet niinkuin tulipätzixi panna puiden sekaan,
niinkuin tulssoiton' jalalliseen, syömään se-

tä oikialda että wasemalda puolelda kaikki
Kansat ymbärildä: Ia Jerusalem asutan taas
siallans Jerusalemisi», f *

2 Kor. 10:4,5.
-x Zak. 14: 10.

7. Ia HERra on wapahtawa ludan ma-
jatniinkuin alustakin: Ettei Dawidin huonen
kunnia ylön paljo kerskaisi, eikä Jerusalemin
ajuwaisin kunnia, ludata wastan.

8. Minä päiivinä on HERra Jerusaleminasuwaiset warjelewa: ja on tapahtuma, että
si: joka silloin heidän seasims heikko on, on
vlewa niinkllin Dawid"; ja Dawidin huone
on oleva niinkuin Jumalan huone, niinkuin
HERran Engeli heidän edesäns.

*

i Sam, 17: 50.

9. Silloin ajattelen minä hukutta kaikkia
pakanoita, jotka owat lähtenet lerusalemita
wastan.

11. 12». tNurra Dawidin huonelle, ja Je-
rusalemin asuwaisitte rahdon nuna wuo-
darra armon ja rukouxen Hengen*; silla
heidän pira kayoman minun puoleeni, jon-
ga he lapiye pisianer owar §: ja pitä lvalit-
laman niinkuin joku walitta ainokaista poika-
arsa §: Ia heidän pitä händä murehtiman,
niinkuin joku itkis esikoistansa. 'Hss. 3?: 23.

»: 28. §. loh. 19:37. Ilm. K. 1:7.
§ler. 6: 26. Am. 8:10.

11. Silloin pitä suuren walitusitkun oleman
lerusalemisa; niinkuin Hadadrimonin itku
Megiddon kedolla. » Kun. 23: 29, 30.

, ,Ma K. 35' »2.

12. Ia maan pitä watittaman *, jokainen
sukukunda erinäns, Dawidin huonen sukukun-
da erinäns: ja heidän waimonsi» erinäns: Na-
thanin huonen sukukunda erinäns, ja heidän
waimonsi» erinäns. "2 Aika K. 35:25.

13. Lewin huonen sukukunda erinäns, ja hei-
dän »vaimonsa erinäns: Simein * huonen su-
kukunda erinäns, jaheidän »vaimonsa erinäns.

'i Aik. K. 6: 17.
14. Niin myös kaikki muut jäänet sukukun-

nat, kukin imnäns; ja heidän »vaimonsa myös
erinäns.

IZ. Lttttt.
Ennustus. 1. p Rastcen asetuxesta; ja epH-

jumalllden ulosjuurituxcsta. v Rristuren kua,
lemasta, ja opetus lasten paosta, ui. Juma-lattomain hylkämisestä, ja Jumalan lasten puh,
distuxesta.
i. grilla ajalla pirä awojoin lähde Dawi-

'"»< din huonelle ja Jerusalemin asuwai-sille oleman, ssndia ja säastaisurra wasiran. 3Mos. i,: 'is:*>
2. Sillä ajalla, sano HERra Zebaoth, tah,

don minä epäjumalain nimet maasta kadotta',
ettei sillen heitä pidä muistettaman: tahdonmyös määrät Prophetat, ja saastaisen hengen
aja pois f maalda. 'Hes. 3°: ,3. Hos. 2:17,

-Z-i loh. 4: 1, 2.

3. Ia pitä tapahtuman, että jos joku,wielä
ennustais, niin hänen Isäns ja äitinsä, jotka
hänen synnyttänet owat: pitä hänelle sano-
man, et sinä saa elä; sillä sinä olet walehdel-
lut HERran nimeen '. Ia niin hänen Isäns
ja äitinsä, jotka hänen synnyttänet owat, pi-
tä hänen pistämän läpitze, kosta hän ennusta.

*

5 Mos. 13: 1. :c.
4. Sillä silloin pitä tapahtuman, että Pro-

phetat pitä näkyinsä kansa häpiään tuleman,
kosta he ennustamat: ja ei heidän pidä enä
jouhimaatteita ylönsä pukeman', joilla he
wiettelewät. '2 Kun. 1:8. Match. 3:4.

;. Mutta pitä sanoman: en minä ole Pro-
pheta, waan minä olen peldomies: sillä minä
olen nuorudestani orjana ollut.

6. Mutta jos hänelle sanotaisin: mitkä haa-
wat owat sinun käsisäs? niin hänen pitä wasi
taman: niin minä olen haawoitettu niiden
huonesa, jotkaminuarakastit.

11. 7. Hera miekka minun paimeneni
päälle, ja sin miehen päälle, joka minulle
lahinen on, sano HERra Zebaorh: lyö
paimenda, niin lambar hajowar *: ja nim
minä käteni käännän piffuisita päin.

'Matth. 26:31. Mark. 14,27.

iii. 8. Ia pitä tapahtuman, sanoHEßra,
josa maakunnas on kaxi osaa, niin ne pitä
häwiämän ja hukkuman, ja kolmas osa pitä
siihen jäämän.

_

9. Ia
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a Ia sen kolmannen osan tahdon minä »vie-
dä tulen läpitze: ja puhdista sen, niinkuin ho-
via vuhdistetan, ja tahdon sen kirkasta niinkuin
kulda kirkastetan '. Nämät pitä siis minun
nimeäni auxi huutaman, ja minä tahdon heitä
kuullat/ ja sanoa: se on minun Kansani: ja
heidän pitä sanoman: HERra minun Ju-

'les. 48:1°. Mal. 3:'.
i «pct. i : 6,7. f Pf- 5° - if. Ps- 31: 's-

§Ps. 144:15. loh. 20:28.

14. Luku.
pHätörexi ennusta Zakarias. 1. Jerusalemin

bawitvrestä, ja l)ä»viträjH„ wiyauresta. v. Rrss-
tu>cn seisomisesta öliymäellä, ja hengellisen le.
rusalemin eli U. Lestam Seurakunnan walosta,
lisändvmisestä ja tilasta.
I. Oatzo, se päimä tule HERralle, että sinunA saalis pitä sinusa jaettaman:

Sillä minä olen kokoma kaikkinaiset pa-
kanat sotaan lerusalemita mastan, ja Kau-
pungi pitä moitettaman, huonet ryöstettämän
ja waimot raistatraman '. Puoli osaa Kau-
pungista pitä fangixi wietämän, ja jäänet
Kansasta ei pidä aiettaman ulosKaupungista.

»les. 13:16.
z. Mutta HERra on lähtewä sotimaan

mitä pakanoita wastan; niinkuin hän on tot-
tunut sodan ajalla sotimaan. les. 4» -»?.

11. 4. Silloin hänen jalkansa pitä öljymäel-
lä seisoman, joka on läsnä lerusalemita itään
päin: Ia öljymäen pitä halkeman kesseldä itä-
än ja ländeen, sangen lawiäldä toinen toises-
tans: toinen osa mäke pitä erkaneman pohjai-
seen päin, ja toinen etelään päin.

5. Ia reidän pitä pakeneman sitä laxoa, jo-
ka on näiden »vuorten waihella : sillä se laxo
makein waihella pitä ulottuman Azaliin asti:
Ia piia paettaman niinkuin muinen paettin
maan järistyxen tähden ', Usian ludan Ku-
ningan aikana: Silloin HERra minun Ju-
malani on tulewa, jakaikki pyhät hänenkan-
sans. ' Am. ,: ».

6. Ia siihen aikaan pitä tapahtuman ette,

walkeus pidä oleman kallis eikä sumuinen.
7. Ia yri päiwä pitä oleman joka HER-

ralle tuttu on, ei päiwä eikä yö *; waan pitä

tapayluman, etta ehtona pna »valkeus ole-
man. K. 21:25.

8. Silloin pitä Jerusalemista eläwät wedet*
wuotaman, puoli osaa idäistä merta päin, ja
toinen puoli haman ärimäiseen mereen f: ja
sen pitä sekä kesällä että talwella tapahtuman.
' 1 Mos. 26:19. Hes. 47:,. Joel. 3:18. loh. 4:14.

llin. K. 2,:,. 7 5 Mos. 11»24. Hes. 47:18.
9. Ia HERra on kaiken maan Kuningas

olewa: Siihen aikaan otl ainoastans yxi
HERra olewa , ja hänen nimensä yxi.

loh. i<,: ,6.
10. Ia koko maakunnasa pitä käytämän

ymbäri niinkuin tasaisella kedolla, Gibeasta
niin Nilnoniin asti *, lounan puolella lerusa-
lemita: sillä se korotetall- ja asutan hänen sia-
si»ns§, Venlaminin portista haman ensimmäi-sen portin paikkaan, haman kulmaporttiin, ja
Hananeelin tornista niin Kuningan wiinakuur-
niinasti. 'Jos. 15:32. l. i?:?. § Zak. ,2.6.

11. Ia hänesa pitä asuttaman, eikä sillen
pidä yhtän kirousta oleman; sillä Jerusaleminpitä turwallisesti asuman.

12. Ia tämä pitä rangaistus oleman, jolla
HERra kaikkia Kansoja on rangaisema, jotka
olvat sotinet lerusalemita wastan: Heidän li-
hansa pitä raukeman jalwoillansi» sessoisans,
ja heidän silmänsä pitä läwisäns waipuman,
ja heidän kielensä suusans raukeman.

13. Siihen aikaan on HERra suuren mete-
lin heidän sikaansa nostama; että jokainen pi-
tä kumpaninsi» käteen rupeman, ja paneman
kätensä kumpanins käden päälle.

14. Sillä Juda on myös lerusalemis soti-
ma: ja sen ymbärille kootan kaikkein pakanain
tamarat, kuldaa, hopiata ja sangen paljo
maatteila. 1. „: 2.

15. Ia niin pitä tämä rangaistus tapahtu-
man hewoisille, muuleille,.Kameleille, aaseil-
le ja kaikkinaisille eläimille, jotka heidän leiri-sans omat; niinkuin tämä rangaistus on.

16. Ia kaikki jäänet kaikkein pakanain seasa,
jotka läxit lerusalemita mastan; pitä joka
wuosi menemän kumartamaan Kuningasta *

HERra Zebaothia, ja Lehtimajan juhlaa pi-
tämään. ' les 6s: 23.

17. Ia pitä tapahtuman, että joka maan
siiku-
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sukukunnista ei mene ylös Jerusalemiin tätä
Kuningasta HERra Zebaothiakumartamaan ;

ei pidä heille sadetta tuleman. les. 5:6.
18. Ia ellei Egyptiläisten sukukunda menis

ylös jatulis, niin ei heidängäu päällens pidä
sataman: tämä on se rangaistus jollaHERra
on pakanat rangaisewa, jotka ei tule Lehtima-
jan juhlaa pitämään.

19. Sillä se on Egyptiläisten syndi, ja kaik-
kein pakanain syndi, jotka ei tule Lehtimajan
juhlaa pitämään.

20. Siihen aikaan pitä hewoisten kelloin pä-
älle (kirjoitettu) oleman, HERran Pyhyys;
jakattilat HERran huonesa pitä oleman niin-
kuin maljar Altarin edesä.

21. Sillä kaikki kattilat lerusalemisa jalu-
dasa pitä HERralle Zebaothille pyhitetyt ole,
man. Etta kaikki jotka uhrata tahtomat, pi-
tä tuleman ja ne ottaman, janiisä keittämän.
Ia .ei yxikän Kananeri pidä fillen HERran Ze-baothin huonesa oleman siihen aikaan. '

les. 35:8. Joel. z: 12. Ilm. K. »: »7: l. »2: »s.
Zakarlan kirjan loppu.

Propheta Malakia
Esipuhe.

Mutta olla», niinkuin se taita, tne ymmärrû
A/>> me knitengin hänen ennustuxestansa, ettei hän kauwan aikaa ennen Kristuxen syndymätä ole ennustanut,
»aan on ollut wiuneinen Propheta: sillä hän sano 3 lugusa, että HERra Kristus oli pian tulewa. Ia on
jalo Propheta, jota juuri selkiäsi» Kristuresta ja hänen Ewangeliumistausa puhu, jonga hän kutzu puhtaxi uhrisi
kaikesa mailmasa. Sillä Ewangeliumin kautta Jumalan armo yllstetä», joka on oikia ja puhtain kiitosuhri.Hän ennusta myös Johannes Kastajasta, niinkuin Kristus itze, Matth. ii. sen selittä, jakutzu lohannecenEngelixellsä jaEliaxi, josta Malakia kirjoitta.

Hän nuhtele myös komin Kansaansa, ettei he andanet Papeille lymmeneriäns ja muuta oikeuttansa. Ia
kosta he sittekin niitä annoit, niin he annoit niitä kaikella petoxella, nimittäin, kipioitä ja kelwottomia lam-
baita, ja jotkaei heille telwannet, ne täybyi köyhille Papeille ja saarnaille kelwata. Niinkuin kyllä tapahtu,
että kl,sa oikia Jumalansana ja ustollisct saarnajat owat, niin niiden täyty nellää ja waiwaa karsia: mutta
waärain opettajain p»ta aina kyllä saaman. Waitta Pappeja senkaltaisten uhrein tähden nuhdcltin, että l)«
otit niitä wastan ja uhraisit: sen se paha ahneus matkaan sätti; mutta Jumala osotta tasa, että hmr siitä san,
gen suuresti wihastu, ja kutzu senkaltaisen waaryden ja pahuden pilkan, joka itze hänelle tapahtui. Sentäh-
den hän myös uhka heitä hyljätä, ja pakanatKansaxensa omista. Hän nuhtele myös Pappeja erittäin, että
he Jumalan sanan «äärin opetit, ja niin wiettelit monda: ja näin Papin wiran turmelit, ettei he nuhdellet
niitä jotka kelwottomia uhraisit: ei myös muutoin ollet toimelliset, siinä että he heitä liitit ja kutzuit toimelli,
sixi, saadaxensa heildä ainoastans uhreja ja muita tarpeita. Niin on ahneus ja watzan murhe aina Jumalan
sanan ja palweluxen »vahingoittanut, ja tete wlelakin saarnaista ulkokullatut.

Han nuhtele myös heitä, että he »vaimonsa murhellisexi saatit ja katzoitylön, jolla he uhrinsa ja Juma-
lan palweluxens saastutit, silla Mosexen Laisi» oli kielty uhramasta Jumalalle murhellisia uhreja: ja jotkamur-
helliset olit, ei pitänyt uhraman eikä uhrista syömän. Siihen he itze syypäat olit, jotka »aimojansa itketit j«
-aatit »nurhellisexi. .

1. Luku.
prophetan Malakian kautta osotta HERra

i. Hanen hywvdensä ollen suuremman Israelin
lapsia kuin Esaun jälkentulewaisiakohtan- n.
Ruinaa Israelin lapset owat kohdannet HER»
raa klittämättömydellä ja pahudella. m. Enä
käandvwät pakanat piti kiiwammin lumalata
palweleman : jonga tähden Israel piti hyljättä.
män.

ämä on HERran sanan kuorma' Is-
raelin tygö, Malakian kautta.

'Zak. 9:1.
2. Minä rakastin teitä, sano HERra: Niin

te sanotta: misäs meitä rakastit *? Eikö Esauole§ Jakobin weli, sano HERra? ja minä
rakastin lakobita. 'les. 4»: 4.

§ i Mos. ,5: 25.
3. Ia
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l. 2. Lllk: Malakia. 1001
z. Ia lvihaisin (3) Esauta'; olen myös au-

lioxi tehnyt hänen »vuorensa, ja hänen perimi-
sens lohikärmeille eramaaxi. s ' Nom. 9, iz,

§ Icr. 49,17. Ob. v. iB.
, (a) s, 0. wähcmmin rakastin.

4. Ia jos Edom sanois: me olemma köyh-
tynet, mutta me tahdomma autiat jällens ra-
keta: Niin sano HERra Zebaoth näin: jos
he rakendawat, niin minä tahdon maahan ku-
kista*: ja ne pitä klitzuttaman jumalattomu-
den rajaxi, ja sixi Kansaxi, jolleHERra on
wihainen ijankaikkisesti. 'i Makk. 5: 3-

-2 Makk. io: 17.
5. Sen pitä teidän silmänne näkemän, ja tei-

dän pitä sanoman: HERra on ylistetty Israe-
lin maan ärisä.

11. 6. Pojan pitä kunnioittaman Isäänsä-,
ja palwelia,» isändätänsä. Los minä siis Isä
olen, kujasta on minun kunniani? Jos minä
isändä olen, kusa on minun pelkoni? siuu>
HERra Zebaoth teille, Papit, jotkakatzotte
yiön sinun nimes? - 2 Mos. 20: 12.

7. Silloin kuin te uhratte minun Altarilleni
saastaista leipää. Niin te sanotta: kuinga me
uhramme sinulle saastaista? Siinä että te sa-
noita: HERran pöytä on katzottu ylön.

8. Ia kosta te uhratte jotakinkuin sokia on,
niin et te sano sitä pahaxi: ja kosta te uhratte
jotakinonduwata eli sairasta *, niin ei sitäkän
sanotta pahaxi. <Wie senkaltaista sinun Paa-miehclles, mitämax, jos sinä olet hänelle otol-
linen, eli jos hän katzo sinun puolees, sano
HERra Zebaoth. *;Mos.«: ».

5 Mos. 15: 21.

9. Niin rukoilkat nyt lumalata, että hän
armahdais meidän päällemme: sillä se on ta-
pahtunut teildä. Luulettako"että hän katzo
teidän puoleenne? sano HERra Zebaoth.

10. Kuka on myös teidän seasanne, joka
Me owen (ilman palkata?) et te mvös wiritä
tulda minun Altarilleni ilman mitakän. Ei
minulla ole suosiota teihin, sanoHEßra Ze-baoth: ja ruokauhri teidän käsistänne ei ole
Minulle otollinen. les. i.-n. Jer. 6:20.

Am. 5:21.
M. 11. N)aan hamasta Auringon kokosi

t» niin laskemiseen asti, pick minun nime-

ni suurexi tuleman pakanain siaja, ja jotza
paikasa pirä minun nimelleni
man, ja puhdas ruokauhri uhrarraman;
sillä minun nimeni pirä suurexi tuleman
pakanain seasa , sano HGRra Zebaorh.

12. Mutta te turmeletta stn: sillä kosta te sa-
notta: HERran pöytä on saastutettu, jäsen
uhri on katzottu ylön jahänen ruokansa.

13. Ia te sanotte: katzo, se on sula wcuwa,
ja lyötte sen tuuleen, sano HERra Zebaoth.
Ia te uhratte ryömättyä, onduwata, ja sai-
rasta, ja ne te uhratte ruokauhrixi. PidäilMse minulle otollinen oleman teidän käsistänne?sano HERra.

14. Mutta kirottu olkon pettäjä! jonga lau-masa on oinas, jakuin hän teke lupauxcn, niin
hän uhra HERralle kelwottoman; sillä
olen suuriKuningas, sano HERra Zebaoth,
ja minun nimeni on peljättäpä pakanain seasa.

2. Luku.
l. HERra uhka pappeja heidän uskottoman

wiekansa toimituren tähden, korvalla rangaistu-
xella. n. Osotta Juvalaiset rangaistujen an,
sainnexi, heidän petollisudensa ja tawattomu-
densa tähden, awioskästyn rakkauttc» ja säätyä
wastan. m. Soima heidän pilkka puheitansa.
i. s"a te Papit, tämä kästy tule nyt teillen. .

2. Ellet te sitä kuule, ja ellet te pane sy-
dämeenne, että te niin annaisitta »ninun ni-
melleni kunnian, sanoHEßra Zebaoth, niin
minä lähetän teidän sikaanne kirouxen, ja ki-
ron teidän sinnauxianne: ja minä oien myös
niitä kironnut, ettet te sitä tahtonet panna sy-
dämeenne. ; Mof. 26:14, ,c. 5Mos. 28:15, »c.

3. Katzo, minä tahdon turmella teidän sie-menenne, ja paistan sonnan teidän kasivoillen-ne, teidän juhlapäiwäinne sonnan: niin että styäxi teihin tarttu.
4. Niin te saatte tuta, että minä sen käffyn

teille lähettänyt olen; että sen piti minun liitto-
ni Lewin kansa oleman', sano HERra Zeba-oth. * 4 Mos. 1: 4?. l. 25:1,.

<. Sillä minun liittoni oli hänen kansans elä-mään jarauhaan, ja minä annoin ne pelwoxi
hänelle, pelkämään minua, ja minun nimeänihämmästymään.
Llllll 6. To-
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6. Laki oli hänen suusansa, ja eilöytty niitän pahaa hänen huutisansa: Hän

waelsi rauhallisesti ja toimellisesti minun edesä-ni, jakäänsi monda pois synnistä.
7. Sillä Papin huuler pirä opin kätke-

män, erral!.att hänen suustansa karaisin *;
sillä hän on HERran ZebaorhinEngeli. §.
' Hcs. 7:26. l. 22: ,6. § Hagg. 1: i,. 2 Kor. 5:20.

8. Mutta te oletta tieldä poikennet, japahoi-
tatte mondaLaisi»; ja oletta Lewin liiton rikko-
net, sano HERra Zebaoth.

9. Sentähden olen minä myös tehnyt, että
te oletta hyljätyt * ja ylönkatzotut kaiken Kan-san edesä; ettet te pidä minnn teitäni, mutta
kätzottä ihmisten muotoa Laisi», 'i Sam. 2: ,0.

11. is. Eikö meillä kaikilla ole yxi Isä *?

eikö yxi Jumala meitä luonut ole? Mixistä
me katzomme ylön toinen toisen,, ja rikommesen liiton, joka meidän Isäimme kansa tehty
oli? 'Match. 2z: 9. Eph. 4:6.

ir. Sillä Juda on ylönkatzojaxi tullut, Is-raelisi» ja Jerusalemisi» on tapahtunut kauhis-
tus: sillä Juda turmele HERra» Pyhän > jo-
ta hän itze rakasti, jaotta wisran jumalan tyt-
täriä emännixens. Esr. 9:12. l.la:«.

Nch. ,;: «2.
,2. Waan HENra häwittä hänen, jokasen

teke, Jakobin majasta, sekä opettajan että
opetuslapsen; ja sen joka wie HERralle Ze«baothille ruokauhria.

,3. Te teette myös sen toisen, että HERran
AllariN edesä owat kyynelet, itkur ja huokau-
xet: niin etten minä enä tahdo katzoa ruokauh-
ria päin, eli ottawastan jotakin otollisesti tei-
dänkäsistänne^

14. Ia te sanotte: mingätahden? sentähden,
että HERra on sinun ja sinun nuorudcs wai-
mon waihella todistanut, jongas katzot ylön,
joka on sinun kumpanis, ja sinun waimos, jo-
hon sinä liitolla itzes kiinni sitonut olet.

,5. Sillä eikö hän heitä yhden tehnyt, waikka
hänellä olis ollut muita hengiä: mutta mitasta
st yxi teke: hän etzi Jumalan siemendä: Sen-
tähden karttakat teidän hengeänne, ja älköy
kengän katzoko ylön nuorudensi» »vaimoa.

,6. Että (Jumala) »viha sitä hyliämistH *,

Do,HERra Israelin Jumala, kosta joku

peittä wäärydensä niinkuin waattella, si»noHERra Zebaoth. Sentähden karttakat tej,
dan hengeanne, ja älkät katzoko heitä ylön.

"

5 Mos. 24: 1.m. 17. Te oletta HERraa teidän puhellan.
ne waiwannct, ja te sanotta: misästä me hän-dä o!em.'ne wailvannet? siinä kuin te sanotta:
jokainenkuin pahaa teke, se kelpa HERralle,ja että senkaltaiset owat hänelle otolliset: eli:kusa on se Jumala jokarcmgaise?

3. tuku.
, l. Ennustetan Rristuren edelläjuoriasta, Jo-
hannes kastajasta, ja Rvisturen lihaan tulemi-
sesta, n. Uhatan syndisiä, ja waroitetan paran,
nureen ja kymmeneften wilpittömään marami-scen. iii. <l>sotetc.n pilkkaita wastan, Jumalan
lapset lobdutmcrensa, kerran ftawan nähdä
eroituren Jumalisten ja jumalattomainwaihella.
I. Oayo , mina lahcran minun Engel,!,!,

joka minun eteeni pira rien nxllnusi
raman *: Ia kohra rule Templiinsa se
HERra, jora re eyirce: ja liiron Engeli,
jora re rabdorre: han tule, simoHERra Zebaorh. 'les. 4°:;.
Matth.,,: i°. Mark. i :,. Luf. 1:76. l. 7: ,7.

2. Mutta kuka woi hänen tulemisensa päi-
wää kärsiä? ja kuka woi seisoa, koffa hän
ilmandu? sillä hän on niinkuin hopiasepän tuli,
ja niinkuinpestän saipua.

z. Hän on istuwa ja sulawa jaselittäwc» ho-
pian: hän on puhdistama ja hiuttawa Lewin
pojat, niinkuin kullan ja hopian. Silloin pi-
tä heidän tuoman HERralle ruokauhria wan-
hurstaudesa. Ps. 51: ".

4. laludan jaJerusalemin ruokauhrit pitä
kyllä HERralle kelpaman; nijnkuin muinen ja
endisinä wuosina.

il. 5. Ia minä tahdon tulla teidän
ja rangaista teitä, jatahdon olla nopia todis-
taja noitia wastan, huorin tekiöitä ja wa!a-
pattossita »vastan": ja niitä wastan, jotka
palkolliselda palkan poispitäwät, lestille ja o»'«
woille wäkiwaldaa jawääryttä tekewät tz, ja
jotka muukalaista sortamat tz§, eikä pelkä mi-
nua, sano HERra Zebaoth. '»Mos. »0:7.
§2M»s. 11-2,. §§5 Mos 24: »7. Am. 2:7.

6. Sills



6. Sillä minä olen HERra, joka en muutu*:
ja te Jakobin lapset et te ole hukkunet.

» l Sam. i 5: 2y. Ps. ~: ,1. San. l. 19: 21.

Ies. 25.-1. 1.46:10.
7. Te oletta hamasta teidän Isäin ajasta

alati poikennet pois minun säädyistäni, ja et
te ole niitä pitänet. Niin käändäkät nyt tei-
tänne minun tygöni, niin minä tahdon myös
minuni käätä teidän tygönne', sano HERra
Zebaoth. Niin te sanotta: misä meidän pitä
meitämme käändämän? 'Zak. 1:,.

8. Ongo se oikein että ihminen pettä Juma-
lan, niinkuin te minun petätte? Niin te sanoi-
ta: misä me sinun petämme? kymmenerisä ja
ylönnysuhrisi».

9. Sentähden te oletta kirouxella kirotut *,

M te minun petätte, kaikkiKansa. "Haga.,.-6.
,o. Mutta luokat täydelliset kymmenexet nii-

mln aittaani, että minun huonesimi ruokaa
olis: Ia niin koerslkat minua, sano HERra
Zebaoth, ellen minä myös awaja teille taiwan
akkunita, ja»vuodata sieldä runsasti siunausta.

ii. Ia minä tahdon teildä syöjän rangaista',
ettei se teildä maan hedelmätä hukutaisi: ja ett,
ei wiinapuu teidän pellosanne olis hedelmä-
töin , sano HENra Zebaoth. »Joel i : 4.

12. Niin että kaikki pakanat pitä teidän au-
tuaxi sanoman: sillä teidän pitä kallis maa
oleman, sano HERra Zebaoth.

m. 13. Kowasti te puhutta minua »vastan,
sanoHEßra: ja te sanotta: mitasta me pu-
humma sinua »vastan?

14. Te sanotta: se on turha kuin lumalata
palwellan *, ja mitä se autta, että me pidäm-
me hänen käffyns, jawaiwamme meidän elä-
mätämme HERran Zebaothin edesä.

'Job. 2ili?. Mik. 6:8.
15. Sentähden me ylistämme vlönkatzoita;

sillä jumalattomat menestyivät: he kiusawat
Jumalala, ja se heille menesty.

16. Silloin ne jotkaHERraa pelkäwät, loh-
duttamat toinen toistansa näin: HERra otta
siitä waarin ja kuule sen, ja muistokirja on kir-
joitettu hänen eteens * niille, jotka HERraapelkäwät ja muistamat hänen niluensa.

*T ')?: 's.

17. Niiden pitä, sano HERra Zebaoth,
sinäpäiwänä, jonga minä teen, oleman mi-
nun omani*; ja minä rahdon heira armad-
ra, niinkuin mies armahra poikaansa, joka
hända palwele. -2 Mos. 19:5. 3tt. 2.14.

1 Pet. ,: 9.
'8. Ia reidän pira jällens strä wastan nä-

kemän, mikä eroirus on wanhurstan ja ju-
mala«om<sn waihella: ja sin waihella,
jokalumalara palwele, ja sen jokaei hän,
da palwele.

4. Luku.
r. Osotetcm jumalattomilla olewanranaaiitu»

walnusna; waan Jumalisille on
auringo koittawa, u päätetän N?anh. Left. pe»
rustus kirjat, neuwolla Jumalan säätyjen pi-
tämiseen, ja wakuutuxella Uuden Lest en sim»maisen Saarnajan Johannes kastajan tulosta.
l- syillä katzo, se päimä tule, joka on pala.

ma niinkuin pätzi: Silloin pitä kaikki
ylönkatzojat ja jumalattomat olkena oleman,
ja se tulema päimä pitä heidän sytyttämän, sa-
no HERra Zebaoth, ja ei pidä heille jättämän
juurtaeikä oraa. Obad. v. 18.

2. Murra teille jorka minun nimeäni pel.
tarre, on wanhurstauden Aurinko koitta-
wa ja aumus hänen silpeins alda: Iateidän pitä käymän ulos ja sisälle, ja lisändp-
män niinkuin syötilät wasikat. Luk. 1:73.

3. Teidän pitä jumalattomat tallaman: silläheidän pitä tuhkana teidän jalkainnealla ok-
man, sinä päimänä, joliga minä tehdä tah-don, sano HERra Zebaoth.

11. 4. Muistakat Mosexen minun PalmellaniLakia': jonga minä hänelle kästjn Horebisa,
kaikelle Israelille säädyxi ja oikeudexi.§

<-3. Ebr. 3: 5. §2Mos.2o:i.ie.'
5. minä läherän «ille Glian pro-

pheran*, ennenkuin si sm»ri ja hirmuinenHGRran paiwa tule. ' Match, n: 14.
l. 17:11. Mark. Luk. 1:17.

6. Hän on kaändälvä Isäin sydämet lastentygö, ja lqsten sydämet Minsä tygö; etten
mina tulisi ja löisi maata mourella.

Malakian kirjan loppu.
Lllllla

lOQZz. 4. Lnk. Malakia.
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Apocrypha
owat

Kirjat, jotka ei ole Ebrean Bibliasa, ja sentähden ei ole
pyhäsä Ramatusa muiden Kirjain wertaiset: mutta kuitengin

owat hyödylliset lukea.
1. ludithan Kirja. 5. Barukin Kirja,
2. WiisaudenKirja. 6. Makkaberein Kiriar.
3. Tobian Kirja. 7, Kappalet Estheristä.

8. Kappalet Danielista.4. Syrakin Kirja.

Judithan Kirja
Esipuhe.

joku taidais totisista Historioista osotta, ne kuin tasa Kirjasa kirjoiteta», nii», tämä olis jalo ja kallilKirja: Mutta hän näky "työlästi, yhten sopiwan ajan ja Rmnatun Historian kansa, joka on ollut suurinsyy, ettei hän ole niin täydelliseri luettu, eikä Ebrean Bibliaa» kirjoitettu.
. Muutamat luulemat ettei se ole Historia, mutta muutoin jalo, pyhän ja hengellisen miehen telo, joka

on tahtonut kirjoitta ja osotta sen suuren onnen ja woiton, kuin Jumala ludan Kansalle jokapaikas audoi laite
lia heidän wlhollisiansa wastan. Niinkuin Salomo korkiasa weisusansa niorsianiesta weifa, jolla hän ei ketä»muuta'ajattele kuin koko Israelin Kansaa: ja niinkuin P. Johannes ilmestys lirjasansa, ja Daniel monoa ku-
waa ja elainda, kirjoittamat: joilla ei he senkaltaisia ihmisiä,
kundaa ymmärtämät. Ia Kristus itze puhu usiasii mielelläns wertanxilla Ewangellumisa: niinkuin ha» tanran
waldakunnan weta kymmenen Neitzen; i«m Kauppamiehen jaPärlyn, sinapin siemenen, kalamiehen, ja nuoi
tan, paimenen ja lamban, »c. werraxi.

Kuitengi» owat Isat wanhaan aikaan saldinct tämä» kirjan Kristillisesä seurakunnaia luetta ja pidettä, sensuuren ja moninaisen hyödyllisen opin tähden, joka tasa lö»)tän, crinomattaln, että tasa niin jalosti opctetm»,
kulliga ihmisenpita ustosa lujasti Jumalaan turwainan ja händä rukoileman, kosta kiusaus ja waiwa ahdista.Jonga tähden myös Wiisaudcu Kirja, joka Tyrannejakowasti rangaise, ja Jumalan laupiutta ylistä, sangen
jalosti ja soweliasii tätä seura, jota myös tämäkin Kirja kaunisti opetta.

1. Luku.
-l. Ekbatana raketa», Arphaxadilda. n Ne-

bukadNezar woitta Arphaxadin, tule ylpiäxi
ja uhka

Medin Kuningas oli saanut
. alansa monda maakundaa jaKansaa:

jahän rakensi jalon ja suuren Kaupun-
gin , jongahän kutzui Ekbatanaxi.

2. Sen muurit teki hän wuojonkiivistä, seitze-
mänkymmendä kynärätä korkiari, ja kolmea
kymmmdä. kynärätä paxuxi..

Z. teki sen tornit sata kynärätä korki-
D< jakahtakymmendä kynärätK paruxi, neli-

kulmassexi: Ia Kaupungin portit teki hän niin
korkiaxi kuin tornitkin.

4- Ia luotti itzens suureen fotawäkeens ja
woimaansi».

11. 5. Mutta NebukadNezar AssyrianKunin-
gas hallitzi siinä suuresi» Kaupungis Niniwesä:
jatoisiia wuotena toistakymmendä hänenHalli-
tuxens ajalla sodei hän Arpharadia wastan, ja
woitti hänen Euphratin, Tygrin jaHydaspen
wirran tykönä, sillä suurella Naganin kedolla,
joka muinen Ariokin Elassarin Kuningan oli
ollut.

6. Silloin tuli NebukadNezarin waldakunda
wosmal-
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woimallisexi, ja hänen sydämensä ylpiaxi: ia
han lähetti sanan kaikille niille, jotka asuit
Sisiliasa, Damaffusa, Libanonisa.

7. Karmelisa jaKedarisa, ja niille Galileasi»,
ja sillä suurella Esdrelomin kedolla, l. 4:5.

8. Ia kaikille niille jotka olit Samariasi», ja
toisella puolella lordanita, haman Jerusale-
miin asti: ja koko Gesemin maalle, haman
Echiopian rajoin asti.

9. Kaikkein niiden tygö lähetti NebukadNe-
zar Asiyrian Kuningas sanansaattajat.

10. Mutta he katzoit ne kaikki ylön, ja an-
noit sanansaattajat häpiällä kotia palalta.

11. Silloin »vihastui Kuningas NebukadNe-
zar sangen kowin kaikkein niiden maakundain
päälle, ja »vannoi Kuningallisen istuimensa ja
»valdakundans kautta, että hän kaikille näille
maakunnille tahtoi kosta.

2. Luku.
1. päämies Holofernes saa kästyn sotia Mseita

wastan. «- L-ähte huominensa sotaretkelle ja
woitta monikahdat maakunnat.
I. Kolmandena toistakymmenendenä Kunin-

"> gas NebukadNezarin wuotena, toisna
päiwänä kolmattakymmendä ensimmäisellä
kuulla, tuli päätetyri NebukadNezarin Assyrian
Kuningan huonesa, että hänen piti kostaman.

2. Ia hän kutzutti tygöns kaikki neuwonan-
dajan!a,,Ruhtinans ja Päänuehensä, ja piti
neuwoa salaisesti heidän kansans.

3. Ia ilmoitti heille, kuinga hän oli aikoinut
kaikki nämät maakunnat laatta waldakun,
dans ala.

4. Kosta se heille kaikille niin kelpais: kutzui
Kuningas NebukadNezar Sotapäämiehensä
Holoftrnexen.
- 5. Ia sanoi hänelle: mene kaikkia walda-
kundia wastan, jotka lännesä owat; jaerino-
mmtain niicä wastan, jotkaowat katzonet ylön
minun sanani.

6. Ei sinun pidä yhtän waldakundaa säästä-
män; mutta kaikki wahwat Kaupungit pitä
sinun minulle alammaisexi tekemän.

11. 7. Niin Holofernes kutzui kokoon sodan-piälniehet, ja Assyrian sotawaen Ruhtinat,
ja walmisti wäke sotaan, niinkuin Kuningas

hänelle kästenyt oli, sata ja kaxikymmendä
tuhatta jalkamiestä, ja kaxitoistakymmenda
tuhatta ambuwaista hewoismiestä.

8. Ia andoi kaiken sotawäen mennä edellän-,
sä, epälukuiset Kamelit, ärettömän wiljan,
harjat ja lambat, Kansallensa.

9. Ha andoi tuoda kaikesta Syriasta jywiä
leiriinsä.

,o. Mutta kuldaa jarahaa otti hän sangen
paljon myötänsä , Kuningan huonesta.

11. Ia meni matkaan koko sotajoukon kansa,
waunuin, ratzasmiesten ja ambuitten kansa;
jotka peitit maan niinkuin heinäsirkat.

12. Sittekuin hän oli waeldanut Assyrian
maan ären ylitzen, tuli hän niiden suurten Än-
gen wuorten tygö, wasemmalle puolelle Sisi-
liata, ja »voitti kaikki heidän kyläns ja wah-
»vat Kaupunginsa.

iz. Ia kukisti sen kuuluisan Kaupungin Me-
loihin, jaryösti kaiken wäen Tharsisa: ja Is-
maelin lapset * jotka korwesa asuit luomaan
pam Kellonin maata. *

» Mos. ,5: 12.

14. Ia hän waelsiPhrathin wirran ylitze , ja
tuli Mesopotamiaan, jakukisti kaikki korkkiac
Kaupungit kuin hän löysi, Mamren ojasta ha
man mereen asti.

15. Ia »voitti siellä Sisilian rajat, loppen
rajoihin asti , jotka lounasta päin owat.

16. Ia wei myös kaikki Madianin lapset
pois, ja ryösti kaikki heidän ja
tappoi kaikki ne, jotka olit hända »vastan,
miekanterällä. , Mof. 25:4.

17. Sitte meni hän alasDamastun maalle
elonaikana , japoltti kaiken heidän elonsa , ja
andoi hakata maahan kaikki heidän puunsa ja
wimapuunsa: ja koko maakunda pelkäis
handä.

3. Luku.
l M osa myöndv mielulscsti Holoferneren

ala. ii. Joiden Raupungit, ja epäjumalain
mehmastot hän kuitengin häwittä.
i. /Viilloin lähetitKuningat jaRuhtinat Sy-

riasta, Mesopotamiasta, Syrian So-
balista, Lybiasta jaSisiliasta sanansaattajan-sa kaikista Kaupungeista ja maakunnista: jot-
ka tulit Hotofernexen tygö, jasanoit:

2. Kään-Llllllz
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2. Käännä wihas pois meidän pääldämme ;

sillä se on parembi, että me elämme japalwe-
lemma sitä suurta Kuningasta NebukadNeza-
rita, ja olemma sinulle alammaiset, kuin että
me hukumme, jaen me kuitengan mitan »voita.

z. Kaikka meidänKaupungimme, tawaram,
wuoremme, kukkulam, peldomme. härkam,
lambam, wuohemme., hewoisem jaKamelim-
me, ja kaikki mitä meillä on.

4. Niin myös meidän perhemme, owat kaikki
sinun: tee niiden kansa mitäs tahdot.

;. Me myös ja meidän lapsemme, olemma
sinun palwelias.

6. Tule meidän tygömme, ja ole meidän ar-
mollinen Herramme: pidä meitä palweljanas
niinkuins tahdot.

7. Niin laxi Holofernes alas wuorelda kai-
nn sotawäkens kansa, ja »voitti wahwat Kau-
pungit ja kaikki maan asuwaiset.

8. Ia otti kaikista Kaupungeista wäkewat
miehet palweluxeensa, »valitut sotaan.

9. Josta kaikki maakunnat suuresti hämmäs-
tyit, niin että Ruhtinat ja ylimmäiset kaikista
Kaupungeista ynnä Kansan kansa, tulit hän-
dä wastan.

10.Ia otit hänen wastan seppeleillä *, hypyl-
lä, trumbuilla ja huiluilla. 'Ap. T. 14:»;.

11. 11. Ia ei kuitengan taitanet niingän ar-
moa lyötä:

12. Sillä hän kukisti heidän Kaupunginsa,
ja hakkais maahan heidän metzistönsä.

iz. Sillä NebukadNezar oli hänen kästenyt
häwittä kaikki jumalat maakunnista; että
kaikki Kansa, jotka Holofernes oli waatiwa
alansa , pidäis hänen ainoana jumalana.

14. Kosta hän oli Syrian Sobalin , jakai-
ken Apamean jaMesopotamian läpitze waelda-
liut, tuli hän Edomealaisten tygö Gabaan
maalle:

ie. Ia moitti heidän Kaupunginsa, ja oli
siinä kolmekymmendä päiwää: sillä wälillä
andoi hän kaikki sotawäkensä tulla kokoon.

4. Luku.
l. Israelin lapset pelkäwät myös Holofernestä

ja waruftawar iytänsi». v. Ottawat ylimmäi-
sen papin lojakltnin neuwon, ja rukoilewat
Jumalala auxensa.

i. -Slossa Israelin lapset, jotka ludan maal.
"H- la asuit, sen kuulit, pelkäisit he händHsuuresti.
2. Ia wapistus ja hämmästys oli heidänpäällens lullut: sillä he pelkäisit hänen niin to»

kewän Jerusalemille ja HERran Templille,
kuin hän muillekkin Kaupungeille, jaheidänepäjnmalains huoneille tehnyt oli.

z. Sentähden lähetit he koko Samarian
maan ymbärins haman lerihoon asti, ja wcu>wistit kaikki linnat wllorilla.

4. Ia teit muurit kyläins ymbärille, jatoi-
mititheillensä wiljaa sodan tvaraxi.

ii. 5. Ia ylimmäinen
kaikkein tygö, jotka asuit Esdrelomiase on, sen suuren kedon tykönä Dothaimisa §:
ja kaikkein niiden tygö, joiden kautta wiholli-sen tie oli tulla. *l.lf:> f l.l: 8. jlK»,n.6:i».

6. Että he »varjelisit kukkulat »vuorilla, le-rusalemita päin.
7- Ja Israelin lapset teit niinkuln lojakim

HERran Pappi heille oli kästenyt.
8. Ia kaikki Kansa huusi hartasti HERrantygö, ja nöyrytit heitäns, he ja heidän »ai-monsa , paastolla jarukouxella.
9. Mutta Papit puit säkit ylönsä, jalapset

makaisit HERran Templin edesä: ja he pntil
HERran Altarin säkillä.

ic>. Ia huudit HERran Israelin Jumalantygö yximielisesti, ettei heidän lapsens ja wai-
monsi» wiedäisi pois saalixi jaetta, jaettei hei-dänKaupungins häwitettäisi jaheidänPyhans
saastutetaisi; ja ettei he pakanoilda häwaistyri
tulisi.

it. Ia lojakim HERran ylimmäinen Pappi
käwi ymbärins, neuwoi koko IsraelinKansaa.

i2. Ia sanoi; Teidän pitä tietämän että
HERra on teidän rukourenne kuulema, jos et
te lakka paastomasta ja rukoilemasta HER-
ran edesä.

13. Ajatelkat Mosesta HERran palweliata,
joka ei miekalla, mutta pyhällä rukouxella löi
Amalekin *, joka luotti itzens »voimaansa ja
wäkeens ja sotajoukkoonsa, kilpeens, wau-
iiUlyins jaratzasmiehiinA '»Mos. 17:».

14. Niin se nlyös pitä tapahtuman kaikille
Israelin wihollisille, jos te niin itzenne pa-

rata
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lata tahdotta, kuin te nyt ruwennet o,
letta.

is. Tämän neuwon jälken rukoilit he HER-
raa, ja jäit HERran eteen ': Niin että Pa-
p-t käwit säkilät, ja pidit tuhkaa päänsä pääl-
lä §, jateit HERralle polttouhria.
» ,Mos. l° : »4. 5 Jon ;: 5. § ludith 7:4. l. 9: I.

,6. Ia rukoilit kaikki HERraa kaikesta sy-
dämestänsä; että hän tahdoit etziä Kansaaus
Israelia.

5. Luku.
~ Holofernes kysele Israelin lasten tilaa. n.

Akior >ultele niiden tapauxet ja turwan, ja neu-
wo Holofcrnestä. ni. tvoitta wihat neumonsa
tähden.
I- se sanottin Holofernexelle Assyrian So-

tapäämiehclle, että Israelin lapset »va-
rustit itzensä, ja tahdoit itzens »varjella ; ja kuin-
ga he olit ottanet waarin kukkuloista mäjillä.

2. Silloin julmistui Holofernes, ja kutzui
kaikki Moabiterein ja Ammoniterein ylimmäi-
set jaPäämiehet.

z. Ia sanoi heille: Sanokat minulle, mikä
Kansa se on, joka muorilla asu? Kutka hei-
dän suuret Kaupungms owat, mitä he woi-
wat, ja muka heidän sotawäkens owat, ja
kuka heidän Kuningans on ?

4. Että he ainoastans kaikista muista idäi-
sM maalla , katzomat meitä ylön ; ja ei ole
tullet meitä wastan, ottamaan meitä »vastan
rauhalla.

il. 5. Silloin wastais Akior * kaikkein Am-
monin lasten Päämies f, ja sanoi: Minun
Herrani, jos sinä tahdot mielelläs kuulla, niin
minä sanon sinulle totuuden, tästä Kansasta
joka »vuorilla asu; ja en minä tahdo walhetella
sinun edesäs. '!. 11:7. 51 Mos. ,<?: zB.

6. Tämä Kansa onKaldeasta tullut', ja
on ensisti asunut Mesopotamiasi, ; ettei he tah-
tonet seurata Isäins jumalita Kaldeasa.

'i Mvs. n:,i. Jos. 24:2.
7- Sentähden hyliaisit he Isäinsä säädyt,

joillapaljo jumalita oli.
8. Ia palwelit yhtä ainoata taiwan Juma-lala, joka heidän kasti mennä sieldä pois, ja

asua Haranisa *: Kosta kaikisa niisä maakun-

nisi» kallis aika oli f, waelsit he alas Egyptin
maalle §: siellä owat he paljori tullet neljäsä
sadasi» ajastajasi» *', ettei heidän joukkoansa
taittu lukea. ' n Mos. «:,. 1-1 Mos. 41:54.

§1 M05 .46:6. "Ap.T. 7:6.
9. Mutta kosta Egyptin Kuningas ' wai-

wais heitä sawen kandamisella ja tijlein teolla,
raketta hänen KaupunZitansa f, huusit he
HERrans tygö §, joka löi koko Egyptin, mo-
ninaisilla witzauxilla. " » Mos. i : 8.
f 2 Mos. nu. §2 Mos. 2:7. "2 Mos. 7:*
io.Kosta Egyptiläiset olit ajanetpois heidän

tyköänsä *, ja waiwa lakkais heistä, ja he
tahdoit heitä taas käsittä f, ja wiedä orjuteen
jällens. * 2 Mos. 12:21. f 2 Mos. 14:5.

11. Awais taiwan Jumala meren*, niin
että wedet kahdet, puolen seisoit niinkuin muu-
rit: ja he käwit kuiwin jalwoin meren pohjaa
myöden, ja pääsit pois. '«Mos. 14: «1, «2.

12. Mutta kosta Egyptiläiset kiruhdit heidän
peräänsä koko joukkonskansa, tulit he kaikki
upotetuxi mereen, niin ettei yxikän jäänyt, jo-
ka sen muille olis ilmoittanut.

iz. Ia kosta tämä Kansa tuli punaisesta me-
restä, sioitit he itzens Sinain wuoren korpeen,
josa ei yxikän ihminen ennen asua eli elä taita-
nut. 5 Mos. 8:15.

14. Siellä tuli haikia wesi makiaxi, niin että
he sait juoda *: ja he sait leipää taiwasta nel-
jäkymmendä ajastaikaa, f ', Mos. 15:25.

-x 2 Mos. is: 15, ,5.
15- Ia kuhunga he menit ilman joutzita ja

nuolita, ilman kilwetä ja miekata; siellä soti
heidän Jumalansa heidän edestcms, ja Hesa»
woiton.

16. Ia ei yxikän tainut tätä Kansaa »vahin-
goitta; mutta ainoastans silloin, kosta he luo-
wuit HERran heidän Jumalansa kästyistä.

17. Sillä niin usein kuin he rukoilit muita
paitzi heidän Jumalalansa, niin he lyötin ja
»vietin pois häpiälle.

18. Mutta niin usein kuin he kaduit, että he
Jumalansakäffyista poikennet olit, andoi Tai-
wan Jumala heille taas »voiton wihoWansa
wastan.

19. Sentähden häwitit he Kananerein Ku-
ningat, Phereserit, Hetherit, He-

lvcrit,
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»verit, Amorrcrit, jakaikki lvoimallisct Hesbo-
nisa; ja otit heidän maansa jaKaupunginsa.

Jos. 12:.8.
20. Ia he menestyit niinkauwan kuin ei he

syndiä tehnet Jumalalansa wastan; sillä hei-
dän Jumalansa wiha -Ps. 5:56,7.

2i. He owat myös usein ennen tätä aikaa
ollet ajetut pois monelda Kansalda, ja »viedyt
pois wieralle maalle; että he olit poikennet sii-
tä käskystä, jonga Jumala heille oli andanut,
että heidän ptti siinä waeloaman.

22. Mutta he owat äsken tullet siitä wihel,
jäisydestä, josi» he ollet olit, sittekuin he olit
käändänet itzens HERran heidän Jumalansa
tygö, ja niin owat asettanet itzens tälle »vuo-
relle : ja asuwat lerusalemisa, josaheidän Py-
hans on.

25 Sentähden minun Herrani, anna kysel-
lä, jos tämä Kansi» on syndiä tehnyt Juma-
lalansa wastan ; niin me menemmä sinne ylös,
ja heidän lumalans anda totisesti heitä sinun
käsiis, niin että sinä heitä saat waatia sinun
wainos iken ala.

24. Mutta jos ei he ole syndiä tehnet lu-
malatans wastan, niin en me woi niitän heitä
wastan; sillä heidän Jumalansa »varjele hei-
dän , ja me tulemma häpiään kaikesa maasa.

m. 25. Kosta Akior näitä sanonut oli, tu-
lit kaikki Holoferncxen Päämiehet wihaisexi,
ja ajattelit händä tappa, jasanoit toinen toi-
sellms: , ,

26. Kuka tämä on, joka sitä sanoa tohti,
että Israelin Lapset taitamat »varjella itzens
KuningasNebukadNezarita ja hänen sotajouk-
koansa wastan? Eikö he kaikki ole asettomat,
ja ei yxikän ole sotamies.

27. Mutta että Akior näkis hänens walhe-
telleri, niin käykämme sinne ylös: ja kosta
me heidän parhan wäkensH käsitämme, niin
me annamme Morin ynnä heidänkansans pis-
tä läpitzen.

.

28. Että kaikki Ka»ssa ymmärrais Nebukad-
Nezarin oleman Jumalan maan päällä, jaei
yhdengän muun.

6. Luku.
i Akior nnedan Juvalaisten käsiin, li. Ote»

tan Vetuliaan, jajuttele kaytöxensä. m. Vetu-.

lialaiftt rukoilemat Illmalata , ja lohduttawat
2lkiori«.
l. hilloin julmistuiHolofernes Morin päälle,

ja sanoi:
2. Kuinga sinä rohket ennusta, että Israelin

Kansalla on warjelus heidän Jumalaldansa»?
kosta ms nyt lyömme heidän niinkuin yhden
miehen, pitä sinun näkemän, ettei yhtän muu-
ta lumalata ole paitzi NebukadNezarita.

'l. 5:25.
z. Ia päällisexi pitä myös sinäkin Assyrian

miekalla pistettämän läpitze; ja koko Israelin
pitä sinun kansas hukkuman.

4. NiinS saat ymmärtä, että Nebukad Ntt
zar kaiken mailman Herra on, kosta sinä mi-
nun sotawäkeni miekalla pistetän läpitze, ja
makat Israelin lyötyin kansa kuolluna, ja
sinun läyty kuolla ja hukkua.

5. Mutta jos sinä luulet, että
xes on tosi, niin et sinä tarwitze hämmästyä
eli »valistua.

6. Niinkuin heille käy, niin pila myös sinulle
käymän: sillä minä lähetän nyt sinun heille,
että minä rangaisisin sinua ynnä heidän
kansans.

7. Niin kasti Holofernes palweliainsa otta
Morin kiinni, ja wiedä Vetuliaan Israelin
lasten käsiin.

.
,

8. Ia Holoferncxen palweliat otit hänen
kiinni: ja kosta he tulit kedon ylitze, wuotten
tygö, menit ambujat heitä wastan.

9. Silloin poikkeisit he wuoren siwulle, ia
sidoit Morin käsistä ja jaloistapuuhun, sysäi-
sit maahan, ja jätit hänen rippumaan, ja
menit Herransa tygö jällens.

11. iO. Mutta Israelin lapset tulit alas Be>
lullasta hänen tygönsä, ja päästit hänen wal,
tallens, ja weit Betuliaan, ja asetit hänen
Kansan keskelle; jakyselit häneldä, kuinga lM-
nen kansans mendy oli, ja mingätahden Assy-
rialaiset olit hänen hirttänet.

11. Silloin olit siellä Kaupungin Päämiehet,
Ozia Mikan poika,, Simeonin sugusta, ja
Karmi, joka myös Othonielixi kutzuttin.

12. Akior sanoi wanhinden jakaiken Kansan
edesä, kaikki mitä Holofernes häneldä kysynyt,
ja hän hänelle wastannmoli, jakuinga Holo-

fernexen
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fcrnexcn wäki siitä wastauxesta tahdoit hänen
tappa.

,;. Ia kuinga Holofernes oli »vihastunut ia
kästenyt hanen anda Israelin lasten käsiin;
että koita hän Israelin lapjet sais
rangaisis ja surmais hän myös Akiorin , etta
hän oli sanonut: taiwan Jumala on heidän
warjeluxensa.

ill. 14. Kosta Akior kaikkia näitä puhunut
öli, langeis kaikki Kansa kasivoillensa, rukoi-
lit HERraa ja itkit yhten suuhun, ja rukoilit
yrimieiisesti HERraa.

15. Ia sanoit : HERra taiwan ja maan Ju-
mala, katzo heidän ylpeyttänsä', ja meidän
nöyryttämme, jakatzo armollisesti sinunpyhiäs,
ja osota ettes niitä hylja, jotka toiwowat
sinun päälles; ja ettäs kukistat ns maahan,
jotka itzeensä ja heidän wakcensa luottawat.

*l. 9:6,;,.
16. Ia niin he itkit jarukoilit kaiken sen pai-

wän, ja lohdutit Monta.
17. Ia sanoit: Meidän Isäimme Jumala,

jonga »voimaa sinä ylistänyt olet, on sinulle
niin kostama, ettei hs saa iloita sinusta; mutta
sinä saat nähdä, kuinga he lpödyxi ja maahan
kaatuxi tulemat.

18. Ia kosta HERra meidän Jumalamme
pelasta meidän, niin olkon Jumala sinun
kansas meidän seasamme: ja jos sinä tahdot,
niin sinä saat kaikkein sinun omaistes kansaasua meidän seasamme. l. 14: 6.

19. Koska nyt Kansa toinen toisestans erka-
nit, otti Ozia hänen huonestensa kansans ja
»valmisti suuren ehtollisen :

20. Ia kutzui tygöns kaikki »vanhimmat, ja
wirwotit itzens; että hs kauwan olit ennen
paastonnet.

21. Niin Kansa taas kutzuttin kokoon; ja
he rukoilit apua Israelin lumalalda heidän
rukouxisans, kaiken yösen.

7. Luku.
l Holofernes piirittä Betulian , pidätta wc«

det Rttupungilda. v. Betulialaiset tahtowatiycns anda Holofernexen ala; mutta <l>;ia kaste
heidän odotta aplla wielä wiisi päiwää.
I- A oisna päiwänä kasti Holofernes sötawä-
"" kens olla lvalmtsna Betuliata wastan.

2. Ia hcmellä oli sam jakaxikymmendä tu-
hatta jalkamiestä, ja kaxitoistakymmendä tu-
hatta hewoisnuestä : paitzi sitä joukkoa kuin
hän oli ottanut kaikista nuorukaisista jokaKau-
pungista, kusa hän jongun maakunnan saanut
oli.

z. Tämä sotajoukko walmisti itzens Israelinlapsia wastan, ja sioitti itzens wuorelle, Do-
thaimin kohdalle, aina Velmasta haman Kel-
moniin asti, joka on Esdrelomin kohdalla.

4. Kosta Israelin lapset näit Assyrian Kan-san paljouden, langeisit he maahan, ja pris-
kotit tuhkaa päänsä päälle *, jarukoilit kaikki
yrimielisesti, että Israelin Jumala tahdoisnäyttä laupiudens Kansallensa. "1.4:16 l. 3:1.

5. Ia he warustit itzens sotaaseinsnsa; ja
pidit »vaarin wuorten kukkuloista, ja warjelit
niitä yöt japäiwät.

6. Mutta koffa Holofernes waelsi siitä ym-
bärins, ymmärsi hän että ulkoisella puolella
Kaupungita oli kaiwo , joka toreilla Kaupun-
giin johdatettu oli: nämät torit andoi hänpoikki hakata.

7. Ia waikka wähät kaiwot ei ollet kauka-
na muurista, joista he salaa wettä toit; niin
niisä oli kuitengin tussin niin paljo kuin he itzenswirwotta taisit.

8. Sentähden tulit Ammoniterit jaMoabi-
terit Holoferncxen tygö, ja sanoit: Ci Israe-lin lapset tohdi »varjella itziänsä meitä wastan,
keihäillä ja nuolilla; mutta owat wuortlla ja
kukkuloilla, jossa he rauhas owat.

9. Sentähden anna warjelda kaiwot, etteihe saisit wettä; niin täyty heidän kuolla ilman
miekam, eli hätä »vaati heidän andamanKau-
pungin, jonga he luulemat Voittamattoman
olewan, että se on muorilla.

ia. Tämä neuwo kelpais Holofernexelle, ja
hänen fotawäellensä: ja hän asetti sata miestä
jokakaiwon tygö.

n. 11. Kosta he kaxikymmendä päiwää olitkaiwoa wartioinnet, ja Betuliasa ei ollut enä
wettä, ei kaiwoisa eikä mualla, niin ettei heyhtän päiwää sillen itziäns tainnet wirwotta,
jaheidän täydyi jokapäiwä anda mitalla »vet-tä Kansalle.

12. Silloin tulit kaikki nmhet ja waimot,
nuoretM «n m m n, m
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nuoret ja wanhat Ozian tygö, manhimmat ja
lapset, walitit kaikki yhten suuhun.

iz. Ia sanoit: Jumala olkon teidän ja mei-
dän waihellamme Duomari", että te saatatte
meidän senkaltaiseen hätään, ettet te anna
meidän tehdä rauhaa Assyrialaisten kansa:

' »Mos. 5: 21.

14. Ia sentähden Jumala on meidän myy-
nyt heidän käsiinsä, jaei meillä ole yhtän apua,
mutta meidän täyty näändyä janoon heidän
silmäins edesä , jahukkua surkiasti.

15. Sentähden kutzukat kokoon kaikki jotka
Kaupungis owat; että että me annaisim itzem-
me Holofernexen halduun :

16. Sillä se on parembi että me annamme
itzem ja pääsemme hengin», kunnioittain Ju-
malala, kuin että me hukumme, ja tulemme
kaikelle mailmalle häpiäxi, kosta meidän täyty
nähdä, että meidän waimom ja lapsemme sur-
kiasti meidän silmäin» edesä kuoleman pitä.

.

17. Me todistamme tänäpänä taiwan ja
maan, ja meidän Isäin» Jumalan edesa, jo-
ka meitä rangaise meidän syndeimme tähden;
että me olemma rukoillet teitä andamaan Ho-
lofernexelle Kaupungita, etten me akista kuolis
miekalla, jaettem me kaikki näändyis janosta.

18. Silloin oli suuri itku ja»valitus kaikella
Kansalla : muutamat seisoit kauwan ja huusit
Jumalan tygö, ja sanoit:

19. Me olemma syndiä tehnet ynnä meidän
Isäimme kansa, me olemma »väärin tehnet ja
ollet jumalattomat. Ps. 106: s. Dan. 9: 6.

2Q. Mutta sinä olet laupias, sentähden ole
meille armollinen, jarangaise itze meitä: ja et-
tä me sinun tunnustamme, niin älä meitä hyl,
ja pakanain käsiin , jotka ei sinua tunne.

21. Ettei he kerstaisi, sanoden: kusasta nyt
on heidän Jumalansa?

22. Kosta he kauwan huutanet ja itkenet o-
jit, ja jotakin jällen»vaikenit :

23. Nousi Ozia, itki ja sanoi: hplvät »vel-
jet, olkat kuitenqin kärsilvälliset, ia odotta-
kamme wielä wiisi päiwää Jumalan apua.

24. Jos hän tahto meille armon osotta, ja
hänen nimensä kuuluisaxi tehdä.

. .

25. Jos ei meitä näinä wiitenä pmwäna au-
teta; min me teemme niinkuin te anonet oletta.

8. Luku.
i. ludith osotta Ozian puben sopimattomasi

ja neuwo turwamaan Jumalaan, li. ii.upaks>
kea jotakin weljcinsä pelastuxexi.
i. ämä tuli ludithan eteen, joka lesti oliMerarin tytär, Uzin pojan, Josephin
pojan, Ozian pojan, Eläin pojun lamnorinpojan, Gedeonin pojan, Naphaimin pojan
Mtobin pojan, Mälkiän pojan, Enanin po-
jan, Nathanian pojan, Sealthielin pojan,
Simeonin pojan.

2. Ia hänen miehens oli Manasse, joka t<lonaikana kuollut oli.
3. Silläkosta hän oli kedolla työwäen tykö»nä, tuli hän heldestä sairaxi, jakuoli Betulia°

si» omasi» Kaupungisans, ja haudattin Isäinstkansi».
4. Hän jätti ludithan jälkeensä, jokakol-

me ajastaikaa oli leskenä ollut, ja neljä kuu-
kautta.

5. Ia oli tehnyt huonensa päälle salaisen ma-
kaus huonen, josa hän piikoinens oleskeli.

6. Ia oli puetettu säkkiin, ja paastois jonvpäiwä, paitzi Sabbathia, uutta kuutta, ja
muita Israelin huonen juhlia.

7. Ia hän-oli aiwan ihana, jarikas, ja HH,
nellä oli paljo palkollisia, ja tarhat täynäns
härkiä ja lambaita.

8. Ia hänestä puhui jokainen hywin, että
hän pelkäis Jumalala: ja ei yxikän tietänyt
hänestä mitan pahlttta sanoa.

9. Kosta tämä ludith kuuli, että Ozia oli
luwannut andaKaupungin »viiden päiwän pe-
rästä Assyrialaisille*, lähetti hänwanhinden,
Kambrin jaKarmin perään. *l. ?: 2,: 2?.

.

io. Ia koffa he tulit hänen tygönsä, sanoihän heille: mikä se pitä oleman, että Ozia on
luwannut anda Kaupungin Assyrialaisille, jos
ei meitä wiidesä päiwäsä auteta?

11. Mitkä te oletta, että te kiusalle luma-lata?
12. Ei niin sowi armoa kerjätä, mutta pi-

kemmin wihaa ja wainoa.
13. Tahdottako te asetta HERralle ajan ja

päiwän teidän mielenne jälken, kosta hänenpidäis auttaman?
14.Kuitengin on HERra kärsiwällinen; stn-

tähden



tähden pitä meidän sitä katuman, ja etzimän
armoa kyyneleillä.

15. Sillä ei Jumala »vihastu niinkuin joku
ihminen, ette, itziäns anna lepyttä.

Hos. »i : 3.
16. Sentähden pitä meidän nöyryttämän

jtziämme sydämestä, ja nöyrydesä händä pal-
weleman.

17. Ia meidän pitä itkcin hnndärukoileman,
että hm, suosionsa perästä tahdois osotta mm-
te laupiuden: Ia niinkuin meidän nyt täyty
murkehtia heidän ylpeydensä tähden, että me
tämän surun jälken taas iloitzisinnne.

Rom. 8: 17.
18. Etten me meidän Isäimme syndiä ole

seurannet, jotka heidän Jumalansa hyljäisit,
ja palwelit »vieraita jumalita. Duoin. 2.-1;, 14.

l.;:6, 7.

19. Jonga tähden he ivihollisillens annettin,
lyötin, fangittin ja häwäistin, mutta en me
tunne muuta jumalata, kuin hänen ainoan.

20. Ia tahdomme nöyrydellä toiwoa hänel-
dä apua ja lohdutusta; nim HERra meidän
lumalanuue wapahta meidän »veremme mei-
dän wihollisildamme, jasorla ja häpiään saat-
ta kaikki pakanat, jotka meitä wainowat.

2,. Ia te rakkat weljet, jotkawanhimmat
Jumalan Kansan seas oletta, lohduttakat

Kansaa puheillanne, ajattelemaan kuinga mei-
dän Isämme myös kiusattin, että heitä koetel-
laisin, jos he olisit palwellet lumalata sydä-
mestänsä.

22, Muistuttakat heille, kuinga meidän
Isämme Abraham monella tawalla koeteldin*,
ja tuli Jumalan ystäwäxi f; sitte kuin hän
moninaisella ahdistuxella koeteldu oli.

'.Mos. »:i. -llak. 2i2f.
«3. Niin myös Isaak', Jakobf, Moses,

ja kaikki jotka Jumalalle owat otolliset ollet,
owat monda murhetta »voittanet ja pysynee
waywana. ', Mos. 26:1, ,5. 51 Mos. 58:7.

l. 21: H». s Z2: 11.

24. Mutta muut jotka ei tahtonet otta mur-
hetta wastan Jumalan pelwosa, waan owat
kärsimättönlydestä nurisnet * luu,alata was-
tan , ja pilkannet, * » Mos 5: ».

25. Ne kadotsttin mrmelialda jakärmeilda.
*

4 Mos. 21: s. 1 Kor. 10: y,,«.
26. Aikamme sentähden olko kärsimättömät

tasa waiwasi».
27. Mutta että tämä ran-

gaistus on lumalalda paljo wähembi kuin
meidän syndim owat, ja ustokamme, että mei-
tä kuritetan niinkuin hänen palwelioittansa,pa-
rannuxeen, ja ei kadomxeen.

28. Siihen wastais Ozia, ja »vanhimman
ft on kaikki tosi kuin sinä sanonut olet, ja si-
nun sanoisas ei ole mitan »vilpiä.

29. Rukoile sentähden meidän edestämme
HERraa; sillä sinä olet pyhä ja jumalinen
waimo.

11.30. Ia ludith sanoi heille: että te tuu-
letta sen olewan lumalalda, kuin Minä sano-
nut olen.

31. Niin koetelkat nyt, jos se, jota minä
olen aikoinut tehdä, on lumalalda, ja rukoil-
kat, että Jumala andais sm menestyä.

32. Olkat tämä yö portin tykönä, kosta
minä menen siitä ulos piikoineni; ja rukojlkat
että HERra näinä »viitenä päiwänä, kuin te
sanonet oletta, tahdois lohdutta Kansaans Is-
raelia.

33. Mutta mitä minä aikoinut olen, niin ei
teidän pidä sitä tutkiman waan rukoilkat
ainoastans minun edestäni HERraa meidän
Jumalalamme, siihenasti kuin minä ilmoitan'
teille mitä teidän pitä tekemän. 'l. 10: 8.

34. Ia Ozia ludan Päämies sanoi hänelle:
mene rauhaan, AERRA olkon sinun kansas,
jakostakon meidän tähtem Vihollisille! Janiinhe läxit pois hänen tyköänsä.

9. luk».
ludith rukoile l. Että Jumala lannistaie

Asvrialaisten röykkeyden. n. Annais hänelle
rohkeutta ja onne, toimitta aikomustansa.
iditte meni ludith Kammioonsa, ja puetti

itzens säkkiin, ja prlstotti tuhkaa päänsä
päälle, ja langeis HERran eteen, huusi hän-dä, ja sanoi:

i. 2. HERra minun Isäni Simeonin Ju-mala, joka annoit hänelle miekan, rangaista
paka-M m m n, m m 2
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pakanoita, jotkaneitzeitä hämäisit jahäpiaän
saatit. , i Mof. ,4:,, 25, 26.

3. Ia annoit fanZita heidän waimons ja
tyttärensä, jaryöstäytit heitä sinun palweliais
kautta, jorka sinun kiiwauxesas palawat olit:
Auta minua köyhää leste, HERra minun Ju-malani.

4-lSillä kaikki apu joka muinen ja sitte jos-
kus on tapahtunut', on sinulda tullut, ja
mitä sinä tahdot, sen pitä tapahtuman.
, "P5.74.-12.

5. Sillä kaikki sinun ties owat walmisietut,
' ja sinun duomios olet sinä pannut sinun edes-
katzomisees.

Katzo nyt Assyrialaisten sotajoukkoa, niin-
kuillsmuinenEgyptiläisten sotajoukkoa katzoit',
kosta he sinun palwelioitas ajoit takaa suurella
joukolla, ja luotit heitäns waunuihinsa, ratzas-miehiinsä, japaljoon wäkeensä. '

2 Mos. 14 .-24.
7. Mutta kosta sinä katzoit heidän päällensä,

niin pimeys peljätti heidän:
8. Ia sywyys kiiruhti heidän ylitzensä, ja

wedet upotit heidän.
9. Niin myös nyt näillekkin tapahtuko»,

HERra, jotka itzens luottamat omaan mäke-
ensä, waunuihins, keihäisins ja jouhiinsa.

Ps. 46:10. ludith. 6: Is.
'

10. Ja ei tunne sinua, että sinä HERrameidän Jumalamme olet se joka sodat asetatalusta, ja sinun nimes on HERra.
11. Ojenna käsiwartes niinkuin endisinä aikoi-

na, jalyö wihollisia sinun »voimallas; että hs
sinun wihasas hukkuisit, jotkakehuwat että he
whtowat sinun Pyhäs kukista, ja turmella
sinun nimes majan, ja lupawat miekallansa
lyödä maahan sinun Altaris.

i2. Rangaise heidän ylpeydensä heidän
omalla miekallansa. ,

13. Että hän omain silmäinsä kautta käsitet-
täisin, köff.a hän katzo minun päälleni; ja niin
minun suloisten sanasni kautta wietellyxi tulis.

ii. 14 Anna minulle rohkeus, etten minä
händä eli hänen Mäkeensä hämmästyis; mutta
että mmä hänen kukistaisin.

i<. Sillä se on sinun nimelles kunniaxi, että
waimo on faatanut hänen maahan.

16. Sillä>finä HERrn taidat ilman »väen

paljoutta anda woiton *, ja ei ole sinulla halluhewoisten »väkewyteen; ei myös ylpiät ole kotkan sinulle otolliset ollet: mutta sinulla owataina otolliset suviäin janöyräin rukouxet. f
* Duoin. 7:2. 1 Sam. 14: 6. 2 Aika K. 14: «.

M. 147:10.
17. 0 HERra taiwan luniala, wetten lv».ja ja kaikkein luotuin HERra! kuule minunköyhän rukouxeni, joka ainoastans minuni si-nun laupiutees luotan.

18. Muista sinun liittoas, HERra, ja annaminun suuhuni sanat: mitä minun puhuman
ja ajatteleman pitä, anna muiulle siihen onni.

19. Että sinun huones pyhänä pysyis, ja
kaikki pakkanat ymmarräisit, että sinä oletJumala, jaei phtekän muuta, paitzi sinua. ,

iO. Luku.
1. Illdith walmista iyens matkaan, n. MeneAssyrialaisten tygö. m. tviedän Holofernexenmajaan.

i. Hosta hän rukoilemasta lakannut oli, nousi
"» hän ja kutzui piikansa.
2. Ia meni huoneseen alas, jariisui säkin,

ja pani pois leffiwaattenja.
3- Ia pesi itzensä, ja woiteli katteilla »vesillä,

ja palmikoitzi hiuxensa, ja pani pääliinan pää-
hänsä, ja otti kaunit »vaattef ylönsä, ja kau-
nisti itzens otzarihmoilla ja seppeleillä, ja puki
ylönsä kaikki kaunistuxensa.

4 Ia HENra andoi hänelle armon, että
hän oli sangen ihana nähdä; sillä ei hän kau-
nistanut itzens hekumasta/ mutta Jumalan,
kunniaxi.

5: Ia hän andoi piikallensa wiinaleilin ja öl-
jyastian, ja fikunita, jauhoja ja leipiä* ja hän
meni matkaaN. ' Tob. i : ,2.

6. Ia hän löysi portin tyköä Ozian, ja wan-
himmat jotka händä odotit, niinkuin määrät»
ty oli. - '' -

7. Itt kossa he hänen näit, ihmettelit he suu-
resti hänen kauneuttansa.

8. Mutta ei he kysynet mitä hän aikoinut
oli*, waan päästit hänen ulos, ja sanoit:
meidän Isäimme Jumala andakon sinulle ar-
mon, ja sinun ajkoitNisis menestyä.' että Isi>

rael
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rael iloitzis sinusta, ja sinun nimes tulis lue-
tuxi pyhäin ja hurstasten sekaan.

*!.«,: ;;.

9. Ia kaikki jotka siinä olit, sanoit: Amen,
Amen!

li. io. Mutta ludith rukoili HERraa, ja
meni matkaansa pukans kansa.

> v. Ia kosta hän warahin amulla meni alas
wuorelda, kohtaisit händä Assyrialaisten war-
ttat, jakarkaisit hänen tygönsä; ja kysyit hä-
neldä, kusta hän oli tullut, jakunga hän tah-
doi mennä.
. 12. Hän wastais: minä olen Hebrealainen
waimo, ja olen heidän tyköäns paennut; sil-
lä mina tiedän heidän tuleman teidän käsiinne:
Että he owat katzonet teitä ylön, ja ei tahdo
armoa etziä, ja itziäns mielelläns anda.
: 13. Sentähden olen minä aikoinut tulla Pää-
miehen Holofernexen eteen, että minä ilmoi-
taisin hänelle heidän salaudensa, ja sanoisin
hänelle, kuinga huokiasti hän heidän taidais
woitta, niil, ettei hän yhtän miestä tarwitzesiinä hukata.

14. Kostq ne miehet kuulit hänen sanansa,
katzoit he hänen päällens, ja ihmettelit sangen
suuresti, että hän oli niin ihana.

1;. Ia sanoit hänelle: Se sinua kyllä autta-
wa on, ettäs sen neuwon löytänyt olet, tulla-
xes meidän Herramme tygö.
. 16. Sillä kosta sinä tulet hänen eteensä, niin
on hän sinulle armollinen, ja sinä olet sangen
sydemästä hänelle otollinen.

ui. 17. Ia he weit hänen Holofernexen ma-
jaan, ja sanoit hänestä hänelle: ja kosta hänKili hänen eteens, syttyi hän hänehen.

18. Ia hänen palweliansa sanoit toinen toi-
sellms: Hebrean Kansa ei ole suingan ylön-
katzottapa, josa niin ihanat waimot owat,
engöstä me senkaltaisten ihanaisten waimoin
lähden sotis?

19. Kosta ludith näki Holofernexen istumanteldans alla, joka kaunisti kudottu oli, pur-purasm ja kullasta, Smaragdilla ja monella
tallilla kiwcllä kaunistettu.

- -o. Langeis hän hänen eteensä maahan, ja
kumarsi hända: ja Holofernes kasti hänenmfta.

11. L«tu.
i ludith otetan wastan lembiäfti. n. Alista

Holofernestä, ja ustotta händi woitosta Juva-
laisten pliye 11. armon puhettansa.

Holofernes sanoi hänelle: ole hywäsä
turwasa, ja älä pelkä; sillä en minä

ikänäns ole kellengän wahingota tehnyt, joka
itzens Kuningas NebukadNezarin ala mielel-
läns andanut on.

2. Ia jos ei sinun Kansas olis katzonut mi-
nua ylön, niin en minä kostan yhtäkän asetta
heitä wastan ylöndänyt olis.

3. Sano siis, mingätahden sinä olet heidän
tyköäns paennut, ja tullut meidän tygömme?

11. 4. ludith wastais, ja sanoi: kuule sinun
piikaas armollisesti: jos sinä niin tehdä tahdot,
kuin sinun piikas sinulle sanoma on, niin
HERra anda sinulle onnen ja woiron.

5. Jumala andakon NebukadNezarille onns
ja terweyttä, koko maan Kuningalle! jokaon
sinun lähettänyt kaikkia uppiniskaisia rangaise-
maan: sillä sinä taidat hänelle alemmassexi
tehdä, ei ainoastans Kansaa, mutta myös
kaikki pedot kedolla.

6. Sinun toimes ja wlisaudss on kuuluisa
koko mailmasa, ja joka mies tietä sinun ole-
wan jaloimmanRuhtinan koko waldakunnasi,,
ja sinun hywä hallituxes vlistetän kaikkein
ylitze.

7. Me tiedämme myös mitä Akior sanonut
on ', jakuinga sinä sitä wastan hänelle tehnyt
olet: - l. 5: 5, 24.

8- Sillä meidän Jumalan, on niin wihainen
meidän syndeimme tähden,että hänonProphe-
tainsa 'kautta andanut ilmoitta tahtomansa
rangaista Kansaa heidän syndeinsä tähden.

9. Että nyt Israelin lapset tietämät wihoit-
tanens heidän Jumalansa, niin he owat sinuahämmästynet.

iO. Kärsimät myös päällisixi suurta nälkää,
ja heidän täyty janon tähden näändyä.

11. He olvar n»)t aikoinet teurasta karjansa,
juodarens niiden werta. ; Mos. ;: 17.

l. 7: 26. 5 Mos. „: ie.
12. Ia syödäxensä sitä pyhää uhria, jywistä,

miinasta ja öljystä, josta Jumala heitä kieldä-
nyt on, ettei heidän siihen pidäis ryhtymän.

Seil-Mmmm m m 3
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Sentähden on se tosi, että heidän pitä hukku-
man , jotka senkaltaista tekewät.

13. Ia että minä sinun piikas sen tiedän, olen
minä heildä paennut: ja HENra on minun
lähettänyt sinun tygös näitä sinulle sanomaan.

14. Sillä waikka minä olen tullut sinun ty-
gös, niin en minä ole kuitengan sentähden Ju-
malasta luopunut, mutta tahdon wielä nyt
minun Jumalalani valwella sinun tykönäs:
ja sinun piikas tahto mennä ulos lumalata

rukoilemaan.
15. Joka minulle ilmoitta, kosta hän tahto

heitä rangaista heidän syndeinsä tähden: niin
minä tulen ja teen sinulle tiettäwäxi, jamien
sinun kestelle lenssalemita, niin että sinä saat
halduus kaiken Israelin Kansan, niinkuin lam-
bat, joilla ei paimenda ole, ja ei koirakan
tohdi haukkua sinua.

16. Sillä Jumala on minulle nämät ilmoit-
tanut: »Mof. 11:7.

17. Että hän on heille wihainen, janiin on
minun tänne lähettänyt sinulle sanomaan.

m. 18. Tämä puhe kelpais Holofernerelle ja
hanen palweuoillenia : ja he ihmettelit hänen
wiisauttans, ja sanoit kestenäns:

19. Ei ole laman waimon kaltaista maan
päällä kauneudesa jawiisaudesa.

20. IaHolofernes sanoi hänelle: sen on Ju-
mala niin laittanut, jalähettänyt sinun tänne,
ennenkuin Kansa minun käsiini tule.

21. Jos sinun lumalas tämän niin teke kuin
sinä sanot, niin hänen pitä myös oleman mi-
nun Jumalani; jasinä olet suurexi tulewa Ku-
ningas NebukadNezarin tykönä, ja sinun ni-
mes mle kuuluisaxi koko waldakunnasa.

l.16: 26.
11. tuku

1. ludith asetetan tawaramajaan, ja saa luwan
käystennettä ulos rukoilemaan, v. Ruyutan ja
tule holofernexen pitoon.

I. Zgrilloin kasti hän hänen mennä tawarama-
jaansa olemaan, ja kasti ruokkia han-

dahanen omalda pöydäldänsä:
2. Mutta ludith wastais, ja sanoi: en mi-

nä wielä tohdi syödä sinun ruastas*, etten mi-
yä syndia tekis; mutta minulla on itze wähä

myötäni, josta minä tahdon syödä.
* i Mos. 4,: Z2. Dan. l: 8. Tob. i :

3- Holofernes sanoi hänelle: kossas sen syöt
kuin sinun myötäs on, kustasta me sille enäsaamme sinulle?

4. ludith wastais: niin totta kuin sinun sie-lus ela minun HERrani, ennenkuin sinun pij,
kas sen kaiken on syönyt, niin Jumala on mi-
nun kauttani toimittawa, mitä hänen micle,
säns on. Ia palweliat weit hänen majaan,
niinkuin käjcetty oli.

s. Ia hän rukoili että he saldisit hänen men,
nä ulos ehtona ja amulla, rukoilemaan HER-raa.

6. Niin Holofernes kasti Kamaripalwelioit-
tens saldia hanen kolme päiwää »vapasti käydä
ulos ja sisälle, rukollemaan Jumalalansa.

7. Ja hän läxi ehtona ulos siihen laxoonBetulian eteen, japesi istens »vedesä.
8. Sitte rukoile hän HERraa Israelin lu<malata, että hän tahdöis anda hänen tienjä

menestyä: »vapahtamaan hänen Kansaansa.
9. Ia meni jällens majaan, ja piti hanens

pu.htana; eikä syönyt mitan ennen ehtota.
11. io. Ia neljändenä päiwänä teki Holo,

fernes ainoastans palweliolllens ehtollisen, ja
sanoi Vagoalle Kamaripalweliallensa : mene
ja puhu sille Hebrean waimolle, ettei hän estele
tullaxens minun tygöni.

11. Sillä se olis suuri häpiä Assyrialaisille,
että senkaltainen waimo pääsis ilman maka,
mata meidän tyköämme, ja niin wiettelis mie-
hen.

12. Niin tuli Bagoa ludithan tygö, ja sa--
noi: o ihanainen waimo, älä estele tulla mi-
nun Herrani tygö kunniaxi, syömään, ja juo-
maan, ja iloitzemaan hänen kansans.

iz. Silloin sanoi ludith: kuinga minä toh-
din sen kieldä minun Herraldani?

14.Kaikki mitä hänelle otollinen on, tahdon
minä mielelläni tehdä, kaikkena minun elinai-
kanani.

15. Ia hän nousi jakaunisti itzens, meni hä-
nen eteens, ja seisoi hänen edesänsä.

16. Silloin liikkui Holofernexen sydän: silla
hän ftlttyi himohon hänen tygöns.

17- Ia sanoi hänelle: istu, juo jaole iloi-
nen:
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nm : sillä sinä olet löytänyt armon minun ty-

,B- ludith wastais: jaHerra, minä tahdon
olla iloinen : sillä en minä ole ollut minun elin-
aikanani niin korkiasii kunnioitettu.

19. Ia hän söi ja joi hänen edesänsä, mitä
hänen piikansa hänelle malmistanut oli.

20. Ia Holofernes oli iloinen hänen tähten-
sä, ja joi ylön paljon miinaa; ettei hän ikä-
näns niin paljon juonut ollut.

13. Luku.
1. Illdith jätetän piikoinensi» juowuxisa nuk-

kunen Holofernexen kansa majaan, ja rukoile
lumalata. n. Hakka Holofernexen pään poikki
ja mie sen Vetuliaan. »n. ludithaa kiitetän ja
fwnatan Betuliasa.
;. /»htona hiljan menit hänen palwelians ma-

joihinsa, ja olit kaikki juopunet.
Syr. ;i: zo.

2. Ia Bagoa lukitzi Holofernexen majan,
ig meni matkaansa.

...

3- Ia ludith jäi yxinänsä hänen thgöns ma-
jahan.

4. Kosta Holofernes makais wuotesa, ja
oli kowin juowuxisa nukkunut:

5. Sanoi ludith »iikallensa, että hän seisois
owen edesä ja wartioitzis.

6. Ia ludith seisoi wuoten edesä, ja rukoili
salaisesti kynelillä.
' 7. Ia sanoi: HERra Israelin Jumala,
wahwista minua , ja auta nyt minua armol-
lisesti täyttämään sitä työtä, jotka minä, si-
nuun luottain, olen aikoinut tehdä; ettäs ko-
rotaisit Kaupungis lexusalemin, niinkuins lu-
wannut olet.

11. 8. Sen rukouxen jälken meni hän pään
puoleen »vuodetta, ja otti miekan joka siinä
tippui, ja wen sen ulos.

9. Ia tarttui hänen hiuxiinsa, ja sanoi taas:
O HERra Jumala, wah»vista minua tällä
hetkellä.

»o. la. hän hakkais händä kahdesti Kurk-
kuun kaikella woimalla: sitte leikkais hän pois
hänen päänsä', ja »vieritti ruumin wuotesta
ulos, ja otti peittm myötänsä. '

1 Sam. ,7:51.
1 Mall. 7:47. »Makt. 15:30.

ii. Sitte meni hän ulos, ja andoi piikallens
Holofernexen pään, jahän pani sen ewäS säk-
kiinsä.

12. Ja he menit ynnä ulos niinkuin heidän
tapans oli mennä rukoilemaan; jamenit läpi
leirin, jakäwit ymbärins sen laxon, että he o-
lisit salaisesti tulletKaupungin portin tygö.

13. Ia ludith huusi »vartioita: awatkat
portti; sillä Jumala on meidän kansamme,
zoka Israelille on andanut woiton.

14. Kosta wartiat kuulit hänen änensa,
kutzuit he kohta sinne Kaupungin wanhimmat.

is. Jotka kaikki tulit hänen tygönsä; sillä
he epäilit jo ettei hänen pitänyt palajaman.

16. Ia he wiritit tulisoittoja, jakäwit hän-
dä ymbärinsj, niinkauwan kuin hän lakialle
tuli.

17. Ia hän kasti heidän olla wait, jakuulla,
ja sanoi näin: kiittäkät HERraa meidän Ju-
malalamme, joka ei niitä hyljä, jotka hänen
päällens ustowat.

18.Hän on osottanut laupiuden minun hänen
piikansa kautta, niinkuin HHn Israelin huonelle
on luwannut; ja on tänä yönä maahan lyönyt
Kansansa »vihollisen, minun kätteni kautta.

19. Ia hän weli ulos säkistä Holofernexenpään, osotti heille sen, ja sanoi: Katzokat,
tämä on Holofernexen Assyrialaisten sodan
päämiehen pää: ja katzokat, tasa on waate,
jonga alla han niakaisjuopununna, josaHER-ra meidän Jumalamme waimon käden kautta
on hänen surmannut.

20. Niin totta kuin HERra elä, niin on
hän minua Engelinfä kautta »varjellut, etten
minä ole saastutetuxi tullnt, niinkauwan kuin
minä olen ulkona ollut: ja on andanut minun
tänne ilman svnnitä jällens palalta suurella
»voitolla ja ilolla.

.21. Sentähden kiittäkät händä kaikki; sillähän on hywä *ja autta aina. 'Ps. 105:1.
»Ps. «7: l.

m. 22. Ia he kaikki kiitit HERraa, ja sa-
noit hänelle: kiitetty olkon HERra, joka tä-
näpänä on sinun kauttas saattanut meidän
wilyollisemme häpiään!

23. Ia Ozia Israelin Kansan päämies sanoihänelle: siunattu olet sinä tytär HERmlda,
kaikkein
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kaikkein ylimmäiseldä lumalalda, ylitzen kaik-
k,a waunoja maan päällä.

24. Ia kiitetty olkon HERra joka taiwan
jamaan luonut on, jokasinulle onnen on an-
danut tappa meidän wihollistemme Pää-
miestä.

.......

25. Ia on tehnyt sinun mmes kuulussaxl, yli-
stellä ?aikilda jotka HERran töitä tutkimat,
ettes ole säästänyt hengeäs sinun Kansas mur-
hesa ja hädäsä: mutta olet sen »vapahtanut
HERran meidän Jumalamme edesä.

26. Ia kaikki Kansa sanoi: Amen, Amenl
27. Sitte toit he Akiorin edes, jolle ludi-

tha sanoi: Israelin Jumala, jotasinä kun-
nioitit, että hän sinun wihollisilles kosta taita,
hän on tänä yönä jumalattoman pään särke-
nyt minun kätteni kautta.

28. Ia että sinä sen näkisit, niin on'tasaHo-
lofernexen pää, joka Israelin lumalata ylpey-
desa halvaisi, ja sinua kuolemalla uhkais, la,
noden: kosta Israelin Kansi» käsitetän, niin
tahdon minä myös sinun anda pistä läpitzen.

l. 5: »8-
-29. Ia kosta Akior näki Holofernexen pään,

hämmästyi hän sangen suuresti.
30. Mutta kosta hän jällens toipui, langeis

hän hänen jalkainsa juureen, ja sanoi:
31. Siunattu olet sinä sinun lumalaldas

kaikisa Jakobin majoisa: sillä Israelin Juma-
la tule sinun kauttas ylistetyxi kaikkeinKansain
seasa, jotka sinusta kuulla saawat.

14. Luku.
». ludith neuwo karkamaan Assyrialaisten

päälle n 2lkior käändy Jumalan tundoon.
ui. Holofernes löyttän kuolluna majasa.

I. ,9<itte sanoi ludith kaikelle Kansalle: rak-
>-> kat »veljet, kuulkat minua, ripustakat

tämä pää ulos muurin päälle.
, Matt. 15: ;f.

2. Ia niin pian kuin päiwä tule, niin otta-
kat teidän sotaasenne, jakaratkat kaikki ulos
yhdesä joukosa suurella huudolla. . ~ .

' z. Niin wartiat pakenemat herättämään hä-
dän Herraansa sotimaan.

4 kosta Päämiehet tulewat Holoferne-
xen majaan, ja saamat nähdä ruumin maka-

wan weresäns, niin he peljästywät.
l. i?: i.

5. Ja kossa te ymmärrätte, että Ke ow«epäyxesä, ja pakenewar, niin seuratkatwah,wasti peräsä: sillä HERra on andanut heititeidän jalkainala.
il. 6. Kosta Akior näki sen woiman kutzIsraelin Jumala tehnyt oli, hyljäis Hansenpakanallisen menon, jaustoi Jumalan päälle,

ja andoi itzens ymbärinslelkata, ja tuli Israe-lin joukkoon luetuxi, hän ia kaikki hänen jäl-
kentulewaisensa, haman tähän päiwään asti.l. 6: ,8.

.

m. 7. Ia kosta päiwä koitti, ripustit he Ho-lofernexen pään muurin päälle, ja otit kukinsotaasensa jakarkaisit ulos phdesä joukosa suu-rella riekunalla.
«. Kossa wartiat sen näit, juoxit he Holo-fernexen majan tygö.
9. Ia ne jotka siellä olit, nostit kapinan

Hanen majans edesä, josta hänen piti heräjä-n,än.
10. Sillä ei he tohtinet koltutta, eikä mennä

sisälle Assyrian Päämiehen maiaan.
11. Mutta kosta ne muut Assyrian Päämie-

het tulit, sanoit he majan wartialle:
12. Mengät sisälle ja herättäkät händä; M

hiiret owat juosnet ulos läwistansä, ja owat
niin rohkiaxi tullet, että he uffaldawat nM
härsytellä.

13. Niin Bagoa meni sisälle, ja astui waat-
ten tygö, jakolkutti kädellänsä; sillä hän luulihänen makawan ludithan tykönä.

14. Ia hän kuuldeli jos hän liikkuis: koffa
e! hän sitä kmHut, niin hän nosti »vaatetta: Ia
koska hän näki Holofernexen ruumin päätöin-
nä weresä makawan maanpäällä, hchlsi hän
suurella anella, itki ja rewäis waattensa rikki.

is. Ia katzoi ludithan majaan, jakosta ej
hän löytänyt händä, juoxi hän ulos sotawaentygö, ja sanoi:

16. PrinäinenHebrean waimo on Kuninga>l
NebukadNezarin huonen häwäisnyt, ja saat-
tanut nauruxi koko mailman edesä; sillä Ho-
lofernes maka siellä kuolluna maasa, ja hänen
pääns on häneldä hakattu pois.

17. Kosta Assyrian sodanpäämichet sen kuu-
lit,
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lit, retväisit he rikki maallensa, ja hämmästyit
sangen suuresti; ja heidän seasans oli sangen
suuri huuto.

15. LuNj.
l ?lssvrialaistt woitetan. «. Heidän kalunsa

tuodan Vetuliaan, ja jaeta»; josta ludith saa
kallimmat.
l. Oosta fttawäki sen kuuli, että Holoftrne-

xen M oli pois*, hämmHwt he j<i
tyhmistyit s, ja ei tietänet mitä heidän piti te-
kemän, ja niin katois heidän rohkeudensa.

*1.i,:8, ?. -tl. 14:4^
2. Ia pakenit, että he heitäns pelastaisit

Hebrealaisilda/ jotka he näit tuleman mal-
taansa.

z. Ia kuin Israelin lapset näit wiholliset pa-
kenewan, kiiruhdit he heidän peräsäns suurel-
la huudolla jawafkitorwein soittamisella.

4. Mutta että Assyrialaisten joukko hajotet-
tu oli, ja Israelin lapset heidän joukkoonsa tu-
lit, löit he kaikki jotka he käsitit.

5. Ia Ozia ' lähetti kaikkiin Israelin Kau-
pungeihin jamaakundiin. * l. 6:«.

l. 7: »;. l. «: Z4.
6. Että heidän piti walmit oleman jokaitzefa

Kaupungisa, Vihollisia ajamaan takaa maa-
kunnasta ulos.

11.7. Mutta se wäki joka jäi Vetuliaan, tu-
li Assyrian leiriin, ryöstit jaweit pois mitä As-
syrialaiset siihen jättänet olit, ja sait siitä pal-
jon kalua.

8. Mutta kosta ne toiset palaisit Vetuliaan,
toit he myötänsä kaikki mitä ne olit kansans
wienet eläimistä ja muista kaluista: Ia koko
maakunda tuli rikkaxi heidän saalistansa.

9. Sitte tuli lojakim ' ylimmäinen Pappi
Jerusalemista Vetuliaan, kaikkein Pappein
kansa, katzomaan ludithaa. *l. 4:5.

10.Ia hän meni heidän tygönsä: Niin kaikki
ylistit händä, ja sanoit:

11. Sinä olet Jerusalemin Kruunu, Israelinilo: sinä olet meidän Kansan kunnia, joka
niin jalon työn tehnyt olet, janiin suuren hy-
wän työn Israelille osottanut, että Jumalaon taas heitä lunastanut. Siunattu olet sinäJumalan edesä ijankaikkisesti.

12. Ia kaikki Kansa sanoi: Amen, Amen!
13. Ia kosta he kolmekymmendä päiwää

saalista jakanet olit,
? »4. AUnöit hs ludiihalle tallit kappalet,
jotka Holofernepellä slit, kullasta,
»vaatteista jakulleista kiwistä.

1;. Ia jokainen oli iloinen, weisaisit ja hyp-
päisit, sejä nuoret että wanhat.

16. Luku.
1. iludith«n kiitos wirsi. n. Ransan uhraus

ja ilo. n Hudithan ikä jakuolema.

i-ss>iin weisais ludith HERralle tämän
"l weisun, ja sanoi:
2. Soittakat HERralle kandeleilla, ja he-listäkät hänelle Symbaleilla: Weisatkat ha,

nelle uusi wirsi : olkat iloiset, ja auxenne huu-
takat hanen Nimeensä.

3. HERra on se joka sodat asetta taita*,
HENra on hänen nimensä. ' Ps. 46: ,«>.

4. Hän sott Kansans edestä, että hän mei-
tä »vapahdais kaikilda meidän wihollisil-
damme.

5. Assur tuli sildä wuorelda pohjasta, suu-
rella wäellä: Hänen paljoudensa peitti wedet,
ja hänen hewoisens peitit maan.

6. Hän uhkais poltta minun maani, jatap-
pa minun nuoret mieheni, lapset ja neitzetda pois.

7. Mutta HERra kaikkiwaldias Jumala
on hänen rangaisnut, ja andanut hänen wai-
mon käsiin.

8. Sillä ei yxikän mies, eikä Sangan ole
händä lyönyt maahan, ja ei yxikän uljas ole
häneen rumennut: Mutta ludith Merarin ty-
tär on kauneudellansa hänen lyönyt maahan.

l. 12: 16. l. 2,: ia.

9. Sillä hän riisui pois lesten waattet, ja
otti ylönsä ilowaattet, Israelin lasten ilon'.

iO. Hän pesi hänens tallilla »voitella, ja pal-
mikoitzi hiuxensi», pettämään händä.

11. Hänen kaunit kengänsä teit hänen sokia-
xi, hänen ihana muotonsa käänsi hänen sydä-
mensä: mutta hän hakkais miekalla pois hä-nen päänsä.

12. Niin ettäPersialaiset jaMedit hämmäs-tyit senkaltaista miehullista työtä.
Nnnnnn '3. Ia
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' 13- Ia Assyrialaisten sotajoukko murhetti,

kosta minun wiheljäiseni tulit edes, jotka janosi
ta näändynet olit.

14. Nuoret poikaifet pistit heitä läpitzen ja
löit heitä pakoon niinkuin lapsia: He owat
lyödyt maahan sodasa, HERran minun Ju-
malani sotaioukolda.

15. Weisatkamme uutta wlrtä HERralle
meidän Jumalallemme

16. HERra Jumala, sinä olet woimallinen
Jumala, ioka teet suuria töitä, ja ei yxikän
taida olla sinua wastan.
- 17. Kaikki luondokappalet pitä sinua palwe-
leman, ja mitä sinä simot, sen pitä tapahtu-
man*: Kosta sinä annat jollekulle rohkeuden,
sen täyty käydä edes, ja ei yxikän taida olla
sinun sanaas »vastan. ' Ps. 3;: y.

18. Nuorten täyty »väristä, ja kilvet fula-
wat sinun edesäs niinkuin meden waha.

Ps. 68:;.
19. Mutta jotka sinua pelkäwät, niille sinä

tahdot osotta suuren armon: Sillä kaikki uhri
ja lihawus on ylön huono sinun edesäs: mut-
ta HERran pelko on sangen suuri. Syr 25:16.

20. Woi pakanoita, jotka minun Kansaani
wainowat.' Sillä Kaikkiwaldias HERra kos-
ta heille, ja etzi heitä kostopäiwänä.

21. Hän on kostama heidän ruumisans tulel-
la ja madoilla, ja heidän pitä palaman jaki-
tuman ijankaikkisesti. les. es: ,4.

Matt. 9:44. Jim. K. 2,: 8.
11. 22. Sen woiton jälken meni kaikki Kan-

sa Bstuliasta Jerusalemiinrukoilemaan HER-raa, ja puhdistit itzens, ja uhraisit polttouh-
ria, ja mitä he luwannet olit.

23. Ia ludith. ripusti kaikki Holofernexensotaaset Templiin ': ja sen waatten, jonga
hän hänen wuotestans ottanut oli, että sen piti
oleman annettu HERralle aldixi ijankaikkisesti.

*

1 Sam. 21: 9. , Sa»». 8: 7, 11.

24. Ia Kansa oli iloinen lerusalcmifa, lu-
dithan kansa, Pyhän tykönä, kolme Kuukaut-
ta, japidit juhlaawoitosta.

2?. Sitte meni kukin kotiansa jällens.
m, 26. laluditl) tuli myös kotiansa jällens

Vetuliaan, ja tuli suuresti kunnioitetun koko
Israelin maalla. l. n: „.

27. Ia elehän ottanut miestä ensimmäisen
miehensä Manassen kuoleman jälken.

28. Ia hän tuli sangen wanhaxi, ja oli mie-
hens huonesa , siihenasti kuin hän tuli sadan ja
wiiden ajastajan »vanhari. Ia hän teki pii-
kansa »vapaxi. Sitte kuoli hän Betullasa, ja
haudattin miehensä Manassen »viereen.

29. Ia Kansalla oli murhe ja »valitus hä-
nestä seitzemän päiwää *. Ia hän jakoi kaikki,
kaluns miehens Manassen lähimmäisille suku-
laisille, niin myös omille lähimmeisillä suku-
laisillensa. *

1 Mos. 50: 10.

30. Ia niinkauwan kuin hän eli, ja »vielä
kauwan stn jälken, ei kengän rohjennut mennä
Israelia wastan. Ia he pidit sen »voittopa:-
wän Hcbrealaisten seasa suurna juhlana ja py-
hänä ijankaikkisesti.

ludilhan Kirjali loppu.

Salomon Wiisa us
E'wulie.

tikasta kirjasia on kauwan epäildy, jos sepitä luettaman Pyhän kn-ioiu,xen sekaan, eli ei: Ennomaisestl, et»
<<, ta Känen teliänsä anda kuulla 9. lugusa, niinkuin Klmmgas Salomon puhuis koko kirjasa, ionga wii-
saus myös Kuningan kirjasa korkiasti ylistetä»,: Waan wanhat Isät owat hauen peräti siitä Pyhästä Namatnf»
tsteroittallet, j«.lm»llet, että hän Kuningas Salomo» nimen alla tehty on: että hän sen kuuluisan Kuningan
yimella sila jalombana pidetäisin-Voimallisten tykönä maan päällä, joidentpgö hän ensisti ja erinomalftsti kir-
joitettu on.

Kuitengin on tämä kirja yxi oikia ensimmäisen kästyn selitys: silla tasa sinä näet, että hän aina opett»
lumalata pelkämään, ia hänen päällens toiwomaan, peljättä lu»nalan witzalla niitä jotka ei pM Imuala-
ti», Silä.»»>astan lohdutta ja wahwista Jumalan armolla niitä, jotka hänen päällens «stowat, ja hänen w«
aöns tmwawat,. joka on pikiä ensimlnäistn kästyn ymmänys. Josta myös että ensi>nn,äisesta.

. ~ käsiplla,



illl.-iiä, niinkuin luondo!äl'tcsiä kuolm ?a n uot.» kaikki wulaus, ,» on »e i-st' 'lm Änimgo, ,o,la

wiisat näkewät, mttä he näkewät: S'llä jeka lumalata velka ja hauen paallcns usto. han on täynans
win'ai,tta. kaiken mailman opettaja v ,'imallme» ja >l'lsa, kaiken opin »a elaman Duomari. ,ota
m',!>»!!en kelpa. Sitä wastan, jolla ci sitä e,isi nmäisia k'stvä o!e, e.ka pelkä lumalataek turwa häneen, l,a«

o» lä>'" "s hullutta, ei rmda mitan, eikä .le mitan, »a le o» erinomainen syy, mlnga,ahde„ tata ki.,aa pila

luettaman, että me oppisimme lumalata pelkämään, j» häneen luottamaan, johon han .myös mettä auttako»
armonsa kautta. Amen!

1. turu.
Neuwo hurskauteen, ja wiisauden harjoitu-

oikeutta *, te jotka maata hal-
?N litzetta: Aiatclkat HERraa hywydesä,
" jaetzikät händä sydämen yxikertaisudesa.

» iss,s .16: 19. les. <6: 1.

2. Sillä hän anda itzens löytä niildä, jotka
<i händä koettele, ja ilmoitta itzens niille, jot-
ka ei epäile hänestä. , Mos. 4: 29.

2 Aika K. 15: 4.
~ Waan wäärät ajatuxet* eroittawatJu-

malasta, mutta koeteldu woima rangaise tyh-
jät. -5M05.i,:8.

4. Sillä ei wiisaus rule häijyn sieluun,
ja ei asu siinä ruumija, joka shnnjn ala an-
nettu on.

5. Sillä Pyhä Hengi jokaoikein opetta, pa-
kene epäjumalan pallvelioita, ja lähte pois
määräin tyköä', jotka synnillä rangaistan,
johon he jomuwat. * Jer. 4: 22.

6. Sillä wiisaus on niin hywä*, ettei st
anna laittajan rangaisemata olla: sillä Juma-
la on hänen ajatustens todistaja, ja tunde to-
tisesti hänen sydämensä, jakuule kaikki sanat.'

' Gal. 5: 22.

7. Sillä maan piiri on täynäns HERran
Hengeä, ja joka puhet tunde, on jokapaikasa.

8. Sentähden ei taida se salattu olla, joka
wääryttä puhu *, ja oikeus joka händä ran-.
gaiseman pitä, ei pjdä händä ohitze menemän.
'

4 Mos. ,1: 4. l. 20: 10. I Kun. 2: 44.
9- Sillä jumalattoman aiwoituS pisa

duomiolle tuleman, ja hänen puhens' HER-
ran eteen, että hänen pahudensa rangaistaisiin.

* Match. ~: ;s.
»c>. Sillä kiilvas* korwa kuule kaikki, ja

laittajan häwäjstys ei ole salasa.
*,Mos. ««.f. Mos. 5:5.

v. Niin ottakat npt waari, ettet te häwäi-

se, ja pitäkät teidän kielenne pois pariauresta:
sillä Niitä te salaisesti puhutte, ei pidä turhaan
menemän: sillä se suu, joka walhehtele tappq
sielun.

12. Älkät niin pyytäkö kuolemata teidän er-
hetyxcllänne, ja älkät etzikö kadotusta teidän
kättenne töillä.

13. Sillä ei Jumala ole tehnyt kuolemata:
ja ei hänelle kelpa eläwitten kadotus.

Hes.il: 2), ,2. l.,;: 11.

14. Mutta hän on kaikki luonut, että netemisesans oleman pidäis, ja mitä mailmasa
luotu on, se on hywä, ja ei siinä ole mitäkän
»vahingollista, ei myös hslwetin waldakunda
maanpäällä. iM05.,:,,.

15. Mutta wanhurstaus on kuolematoin.
16. Waan jumalattomat pyytämät kuole-

mata sekä sanalla että työllä, sillä be pitäwät
hänen ystäwänäns, menewät pois, ja yhdis-
täwät itzensä hänen kansans '; sillä he owat
myös sen ansainnet f, että he owat hänenomansa. "les. 28:15. 5 Wiis. 15:6.

2. Luku.
Jumalattomain elaniän jakäytösten maalaus.

he oivat jumalattomat, ja sanowat:
meidän elämämme on lyhykäinen jawai-

walloinen *; jakosta ihminen on kuollut, niin
on hän peräti loppunut f, jaei ole ketän tuttu,
joka on hellvetistä palainnut. § ' Job. 7: >.

-x Syr. 40:1. §lob. 7:?, 10. Match. 22:2,.
i Kor. 15: ;,.

2. Me olemma tapaturmasti syndynet, ja
menemme pois niinkuin en me ikänäns ollet-
kan olis; sillä Hengen »vetämys meidän siera-misamme on si»wu, ja meidän puhemme on
kipinä, joka meidän sydämestämme käy.

3> Kosta se sammutettu on, niin on meidän
ruumimme pois niinkuin nöhtä, M meidän
hengemme kato niinkuin löyhkä.

4.3aN n n n n nz

i^sHKirja.i. 2. Luk.
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4- Ia meidän nimemme tule ajan jälken un-

hotetuxi, ja ei yxikän ajattele mitä me tehnet
olemma: meidän elämän, mene niinkuin pilwi,
ja kato niinkuin sumu, joka Auringon pai-
stella ajetan pois, ja hänen palawudellansa
hajotettu on.

5. Meidän aikamme on niinkuin warjo *, ja
koffa me tulemma pois, niin ei tulla jällens;
sillä se on niin päätetty f, ettei yxikän pidä tu-
leman jällens. ', Aika K. 29:15.

Ps. 9«: 9, 10. f Ebr. 9:27.
6. Niin tulkat siis, ja eläkämme hywästi s

niin kauwan kuin me taidamme, ja naulit-
kamme meidän elämätämme niin kauwan kuin
me nuoret olemma. *les. «:i;.

7. Me tahdomma täyttä meitämme parhalla
wiinalla ja woitella *, älkämme unhottako ke-
wätkukkaisia: ' les. 56: v.

8. Kandakamme Seppeleitä nuorista kukkai-
sista, ennenkuin ne lakastuwat.

9. Alkön yxikän olko osatöin meidän röykey-
destämme, että jokapaikasa kuulla saadaisin,
kuinga me olemma iloiset ollet: sillä ei meille
tästä muuta ole kuin tämä.

»O. Ahdistakamme köyhää wanhurstasta, ja
älkämme säästäkö lestiä eli isällistä miestä, äl-
kän, lukua pitäkö wanhain harmapäiden nuh-
telemisesta.

11. Kaikki mitä me tehdä taidamme, pitä
oikein oleman: sillä joka ei taida tehdä mitä
hänen mielcsäns on, ei hän mitan maxa.

12. Wäjykämme wanhurstasta, sillä hän
teke meille paljo waiwaa, ja asetta itzens mei-
dän töitämme wastan, ja nuhtele meitä, että
me syndiä teemme Lakia wastan, ja soima mci,
dan menomM synnixi. les. 5?: 15.

13. Hän sano tundewansa Jumalan, jakehu
että hän on Jumalan poika:

14. Ia nuhtele mitä meidän sydämesämme
on: "

15. Työlästi me woimma hänen nähdä: sillä
ei hänen elämämä sowi muiden kansi», ja hä-
nen menons on peräti nMahakoinen.

i5. Hän pitä meitä tyhminä, ja wälttä mei-
dän teitämme niinkuin saastaisutta, ja sano
Vanhurskaille »viimein hnwin käymän, ja kehu
että Jumala on hänen Isänsä. les. 1:4-

Hes. 16:,. loh. 8,29,4».

17. Niin katzokamme si»s, jos hänen sanani»
owat todet, jakoetelkamme, mikä loppu hä-nellä on.

18. Jos hän on totinen Jumalan poika,
niin hän händä autta*, ja wapahta hänenwainomiesten käsistä. "Ps. 22:9.

Match. «7: 4Z.
19. Häpiällä ja pilkalla me kidutamme hän-dä; että me näkisimme, kuinga jumallinen

hanon, jaymmärräisimme, kuinga kärsiwäl-linenhänon.
20. Me tahdomma händä duomita häpiälli-

ften kuolemahan': silloin hän tutan sanois-tansa. "Icr. 11: 19.
21. Senkaltaista he aikoitvat ja menemät

määrin: heidän pahudens on heidän sokiaritehnyl. Iss. ;;: ~ Rom. i: 21.
22. Ia ei he tunne Jumalan salaisia neuwo-

ja', eikä ole toiwonet, että pyhä elämä piti
palkan saaman: jakatzowat ylön sm kunnian,'
jonga pyhäin sielut saaman pitä. ' Rom n:,).

23. Sillä Jumala on luonut ihmisen ijan-
kaikkiseen elämähän: ja on hänen luonut kal-
taisexensa. 1 Mos. 1:27. 1.2:7. l. 5:1.

24. Mutta perkelen kateudesta on kuolema
mailinaan tullut*; ja ne jotka hänen puol-
dans pitäwät, auttawat myös itzensä siihen.

*i Mos. z: 1, le. Spr. 17:1.
3. Luku.

hurstasten ja jumalattomain tilan erinkaldau
su» taja ja tutewasa elälnäsa.
'3N>utta wanhurffasten sielut owat Jumalan
"> kädesä*; ja ei kuoleman waiwa lähesty
heitä. '5 M»s.„:;.

2. Taitamattomain mielestänäkymät he kuo-
leman, ja heidän lähdendönsä luetan kiwuxi.

3. Ia heidän loppunsa kadotuxexi; mutta
he owat rauhasa. ,

4. Jos he wielä ihmisten silmäin edesa paljo
kärsimät, niin on heillä kuitengin wahwa toi-
wo ', ettei he dan ikänäns kuoleman pidä. i

"Rom 8: 24. s loh. »i: 26.
5. He tulewat wähä waiwamxi, wutta

heille pitä paljo hywää tapahtuman': M
Jumala koettele heitä s, ja löytä heidän mah-
dollisexi itzellensä. '3454:7.

6. Han
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6. Hän koettele" heitä niinkuin kuldaa <M-

si»; ja ottn heitä wastan niinkuin Oydemsen
UhriN. 'les. 48:,°. iPet.,:<7.

7. Ia sijyen aikaan kosta Jumala katzo sitä,
niin he kirkrafti vaistawat ", jamenewat niin-
kuin kipinät korusi». ' Match. 1;: 4,.

8. Heidän pitä duomitzeman pakanoita', ja
hallitzeman Kansoja; jaHERra hallitze heitä
ijankaikkisesti. 'Match. 19:,,. 1 Kor. 6:2.

9. Sillä jotka häneen turwawat, ymmärtä-
mät totuden, ja jotka lujat owat rakkaudesa,
ei pidä hänestä luowulettaman ': Sillä hänen
pyhäns owat armosi» ja laupiudesi», ja hän
katzo walituitansa. 'loh. 10:2,, 29.

Rom. 8: 28, ;9>
10. Mutta jumalattomatrangaistanniinkuin

he pelkäisitkin: sillä ei he wanhurstaasta lukua
pitänet, ja luowuit HERrasta.

11. Sillä joka wiisauden jakurituxen katzo
ylön, se on onneloin, ja heidän toiwons on
tyhjä, heidän työnsä turha, ja heidän tekons
on hedelmätöin.

12. Heidän waimons owat hullut, ja hei-
dän lapsensa pahan elkiset:

13. Kirottu on kaikki mitä Keistä on synd»)-,
nyi: sillä autuas on hedelmätöin, joka on
saastuttamatoin, ja.ei ole ryhtynyt syndiseen
wuotesecn, se hänelle silloin hywäxi tule, kosta
sielut ehitan. Ies. 54:1. Luk. 2;, »9. Gal. 4:27.

14. Niin myös hedelmätöin, joka ei wää-
ryttä tee kädellänsä, eikä mitan pahaa ajat-
tele HERraa wastan: hänelle annetan ustonsedestä erinomainen lahja, ja parembi osa'
HERran Templisä. 'les. 56:5. Eph. ;:i6.

15. S.Uä hywä työ anda hywän palkan, ja
ymmärryxen juuriei häiviä.

16. Mutia äpärät ei pidä menestymän, ja
falawuoteisen siemenen pitä hukkuman.

17. Ia jos he wielä kauwan eläwät, niin
täyty heidän kuitengin »viimein häpiään tulla,
ja heidän ikänsä pitä kuitengin lopulla ilman
kunniata oleman.

18. Los he warhain kuolemat, niin ei heillä
ole toiwoa eli lohdullista duomio päiwänä :

l9.S'llä jumalattomatsaawarpahan lopun.
V. 16, 17» 'Z. lMNlanctän enimmästä osasia;

iN ne pysywat paha» ylos taswattainistn kautto katu^

mattomlldesa : Mutta katumaisille on lohdutus, Hes.
18. 23. i Tim. 2: 4. , Petr. z: 9.

4. XttkU.
Mitä jumalisten lapsittomudesta ia Jumalat-

tomain hedelmallisydestä; niin Oyös hurstasten
«varhaisesta kuolemasta ajatella tule.
parembi on lapsitoinna olla puhtaudesa: sillä

sille on loppumatoin ylistys, ja siitä Ju-
mala ja ihmiset paljo pitäwät.

2. Kusi» se on, sitä seuratan, kusa ei se ole,
niin sitä kaiwatan : jasitä koreillan ijankaikki-
sella kaunistuxella, ja saadan woitto puhtau-
den kilwoittelemisesi».

3. Mutta jumalattomain suuri hedelmälli-
nen joukko on kelwotoin, jamitä huorudesi» is-
tutetan, ei se sywäldä juurru, eikä wahwasti
perusteta.

4. Jos he hetken aikaa oxisa wihottawat,
niin he liikutetan tulelda; ja että he owat wal-
doimet, niin he tulewat myrstyldä häwitetyxi,
Ps. 37: ,5, ;6, ,8. Icr. 17: 6. Matth. 7: 19.

5. Hyötywesat murttlwat, ja heidän hedel-mäns on kelwotoin, jääwät röhkäleixi ja ei
kelpa syödä:

6. Sillä ne lapset jotka ei awiowuotesta syn-
nytetä *, tunnustawat wanhemitensa pahuden,
kosta heildä kysytän. * l.;: 16.

7. Mutta jos wanhurstas warahin kuole,
njin hän on kuitengin lewosa.

8. Sillä ei ikä siitä kunniallinen ole, että
hän kauwan elä, ja hänellä on monda wuotta.

9. Waan toimi ihmisten seasa owat oikiat
Harmat karmat; ia wirhltöin elämä on oikia
wanha ikä.

iO. Sillä hän kelpais Iumal»lle ja on hä-
nelle rakas.

11. Hän on otettu pois elämästä synnisten
seasta ', ja on temmattu pois, ettei pahus hä-
nen ymmärrystänsä käännäis, eli wäärä oppi
hänen sieluansa wiettelis. f ' 1 Mos. 5: 24.

Eyr. 44: is. Ebr. 11:5. 5 les. 57-1, »

12. Sillä paha tapa turmele I)ywät, ja pa-
ha himo käändä »viattoman sydämen.

13 Hän on nopiast täydellisen tullut, ja on
täyttanm monda wuotta.

14. Sillä hänen sielunsa kelpais Jumalalle,
Nnnn n n 3 sen.»!)
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s.ntähden Airlchtt.hän hänen pois tästä pahas-
ta elämästä.

15. Mutta ihmiset, jotka sen näkemät, ei
siitä lukua pidä, eikä sitä sydämeensä pane, et-
tä Jumalan pyhät armoja ja laupiudes owat,
jg että'hän katzo wäljttuldensa puoleen.

is'. Siliä kuollz» wanhurstas duomme eläwi-
tä jumalattomia: ja nuori joka pian taydcllise-
xi tullut on duomitze määräin pitkän elämän.

17. Hs näkewat kyllä wiisan lopun, mutta
ei hs tiedä mitä HERra hänestä ajattele, ja
mingätähdeu bän händä »varjele.

18. He kyllä sen näkewät, ja ei pidä lukua:
mutta HERra naura heitä.

19. Ia heidän pitä sentähden häpiällä lan-
aeman, ja oleman häwäistys kuolluitten seasa
iiailkaikkisesti, ja hän kukista heitä maahan

repi heitä pois perustuxeen
asti , että he peräti häwitetän.

20. Heidän pitä oleman ahdistuxesa jaheidän
muistonsa pitä hukkuman, mutta heidän pitä
tuleman epäilewäisexi sondinsa tunnustuxesa, ja
heidän fylidinsä pitä heitä nuhteleman mastoin
heidän silmiänsä.

5. luku.
wanhurstasten ja inmalattomain erinkaldai-

Nen loppu.

/Milloin wanhurstas seiso suurella rohkeudella
niitä wastan, jotkahändä ahdistanet, ja

hänen työnsä hyljännet owat.
2. Kosta he sen näkemät, niin he hämmästy-

ivät sangen hirmuisesti, ja tyhmistywät sitä au-
tuutta, jota ei he toiwonet.

3. Puhuwat toinen toisellens, ja katuivat,
ja huokawat hengens ahdistuxesta, ja sanowat:
tämä on se jonga mv ennen pidimme nauruna
m pilkka-sananlaskuna.

4. Me hullut pidimme hänen elämänsä tyh-
mänä, ja hänen loppunsa häpiänä.

5. Kuinga hän nyt on luettu Jumalan las,
ten sekaan, jahänen perindönsä pyhäin sekaan?

1.3: 9.
6. Sentähden olemma me exynet oikialda

tieldä, jawanhurstauden kyntilä ei ole meitä
»valistanut, eikä wanhurstauden auringo meil-
le koittanut.

7. Me olemma kaikki käynec »vääriä ja »va-
hingollisia teitä: ja olemma waeldcinet harhoja,
retkiä: mutta HERran teitä emme ole tietänet.

8. Mitä autti meitä meidän koreudemme?
mitä hyödytti meitä rikkaus ja ylpeys?

9. Kaikki owat mennet ohitzen niinkuin war-
jo *, »a niinkuin sanansaattaia ioka juosten me-
ne. 'lMa K. 29: 15. Wiis. 2: 5.

10. Niinkuin lailva joka aalloisa juoxe, jon-
ga jälke ja»vanaa, sittekuin se on mennyt ohi-
tze, ei löytä aalloisa. San. l. zc>: 18, 19.

11. Eli niinkuin linvu joka tuulesi» lendä,
jonga rataa ei enä löytä, sillä hän laukuele ja
piexe tuulda, aja ja eroitta sitä liehuwaisilla
siiwillänfä, ja sitte ei löytä merkiä senkaltaisil-
ta lennosta.

12. Eli niinkuin nuoli, joka jotakuta kohdenlasketan, hajotta tuulen, joka kohta kokondujällens, ettei tuta taita, kusta se mennyt on.
13. Niin myös me, kohta kuin me syndynet

olimma, saimme lopun; ja en mitan hywää
työtä ole tehnet. Job. 8:9.

14. Waan me olemma kulutetut meidö»
pahudesamme.

15. Sillä jumalattomantoiwo' on kuin to-
mu f tuulelda hajotettu, ja niinkuin meteli
wahto, joka myrstyldä on ajettu: ja niinkuin
si»wu, joka tuulelda on puhallettu pois, ja niin-
kuin se kohm unhotetan, joka ainoastans päi-
wän wierasna on ollut. ' Job. 8: »,, 14.
San. l. io: 25. l. 11: 7. 1? Ps.»: 4 lak. 4:14»

16. Mutta wanhurstat " eläwät ijankaikki-
sesti, ja HERrasi» on heidän palkkansa f, Mkaikkein korkein pitä heistä murhen.

' Ps. 40: 5. Ps. ,25: i. 5 i Mos. 15- 1.

17. Sentähden saamat he kunniallisen wal-
dakunnan, jakaunin Krumiun HERran kä-
destä; sillä hän »varjele heitä oikialla kädellänsä
ja suojele heitä käsiwarrellansa.

18. Hän otta kiilvaudensa' haarnistaxi, jo
warusta luondokappalen wihollisten kostoxi.
*Ps 7: 1,. Ps. 18: 9. les. 53: 15, 16: 17.
'

19. Hän puke päällens wanhurstauden pan-
tzarixi, japane angaran duonnonkilwexi:

20. Hän otta oikeuden woittamatttomaxi
turwaxi.

«i. Hän teroitta julman wihansa miekaxi.
mail-
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mailman pitä menemän sotaan hänen kansans
taitamattomita wastan.

22. Pitkäisen tulen ambuma pitä osaman
oikein, ja pitä pillvistä tuleman, niinkuin ko-
wan jännitetyn jouhen jotakutakohden.

23. Ia tajat raket, jylinän saten wihasta
langeman, niin pitä myös meren medet julmis-
tuman heidän päällens, ja wirrat pitä suu-
resti knohuman.

24. Ia suuren myrskyn pitä puhaldaman
heitä wastan, ja lennättämän heitä niinkuin
tuulispään.

6. Iluku.
Waroitus ja neuwo Esiwallalle jaHalliyioil-

le, wiisaudesta ahleroiyemaan.
«ttäärys kaikki maakunnat häwittä, ja pa-

ha elämä kukista »voimallisten istuimet.
2. Niin kuulkat te Kuningat ja ottakat waa-

ri, oppikat te Duomarit maan päällä.
Ps. 2: l«.

3. Ottakat korwiinne te kuin monda hallitzet-
ta, ie jotka korotatte teitänneKansain päälle.

4. Sillä teille on annettu walda HENral-
da, ja woima kaikkein korkeimmalda*: joka
tahto kysyä kuinga te hallitzetta, ja koetella
kuinaa te asetatte. ' Rom. iz: 1.

l. Te otetta hänen waldakundansa wirkamie-
hcl, mutta et te tee oikein teidän »virkanne töi-
tä,' ja ette pidä oikeutta, et te myös waella
HERran tahdon jälken.

6. Hän tule hirmuisesti jaakista teidän pääl-
lenne; ja esiwallan pitä kowan duomion saa-
man. Pf. 8,:,, 5, 7.

7- Sillä huonoille tapahtu armo, »vaan
»voimalliset woimallisesti rangaistan. kick. 1: 5^

8. Sillä joka kaikkein päälle HERra on,
ei hän pelkä ketän *, eikä karta kenengän woi-
maa: hän on tehnyt sekä pienet että suuret, ja
hänellä on yhtäläinen suru kaikista.
'

1Mos. >o: ,>. 2 Aila K. ,9: 7. Job. 24: 19.
Cyr 35: is. Ax. T. »o: ,4. Rom. ,: ».

VL 2:6. Eph. 6:9 Kol. ;: 25. 1 Pet. 1:17.
, 9. Mutta woimallisesta pitä kowa duomiopidettämän.

'o. Teille tyranneille minä puhun, että te
opiMta wiisauttu, ja tttet te wilpistclis.

11. Sillä joka pyhän opm pyhänä pitä, han
pidetän pyhänä; ja joka hänen hywin oppe,
hän on kyllä pysywäinen.

12. Niin andakat minun puheni teille kellva-
ta, pyytäkät sitä ja andakat teitänne opetta.

13. Sillä wiisaus on ihana jakatomatom, ja
osotta mielelläns itzcnsä niille, jotka händä ra-
kastamat, ja anda itzensä niildä l3yttä, jotka
händä etziwät.

14. Hän kohta, ja ilmoitta itzens mille, jot-
ka händä mielelläns pyytämät.

15. Joka warhain nouse händä »varten, ei se
näe paljo waiwaa, hän löytä hänen owen edes-
tä wartioitzemasta.

16. Sillä händä pyytä, on täydellinen taito,
ja joka hänen tähtens walwo, ei se kärsi pit-

källistä murhetta.
17. Sillä hän käy ymbärins, ja etzi sitä jo-

ka hänelle on mahdollinen: ja näyttä itzensa
mielelläns tiellä, warnoiten händä, että han
hänen kvhtais.

18. Sillä joka itzens anda mielelläns opetettq,
siinä on wiisauden alku; ja joka händä totte-
le, se anda itzens mielelläns opetetta.

19. Joka itzens anda mielelläns opetetta, se
pitä hänen kastynsä; mutta kusi» kästyt pide-
tän, siinä on totisesti pyhä elämä.

20. Mutta joka pyhää elämätä pitä, se lä-
hesty Jumalala.

2i. Joka wlisautta rakasta, sen hän -tcke
Herran.

22. Los te Tyrannit tahdotta Kansan Ku-
ningat jaRuhtinat olla:

23.Niin pitäkät wiisaus silmäin edesä*, etta
te ijankaikkisesti hallitzisitta. -' 5 Mos. 17: «-

-1 Kun. ,: 9.
24. Mutta mikä wiisaus on, jakusta st7ule,

tahdon minä teille ilmoitta, ja en tahdo sa-
lata teildä salautta: mutta tahdon tutkistella
luotuin alusta ja julkisesti hänen tuoda edes,
ja en totutta MM

25. Ei minun ole mitan tekemistä myrkyllisen
kateuden kansa, sillä ei senkaltaisella ole osaa
wiisaudesa.

26. Mutta kusa monda wiisasta on, siellä
hywin on mailmasa, ja toimellinen Kuningas
on Kansan turwa.

27. Sen-



27. Sentähden andakat itzenne opetetta mi-
nun sanoillani, ja sen pitä tuleman teidän hy-
»värenne.

7. luku.
Ihmisten yhdenkaldaisus luonnon puolesta

fule erinkaldaisexi wiisauden jaarmon kautta

Mxinä nchös olen kuolewainen ihminen niill-
«"l kuin muutkin, syndynyt sen ihmisen su-
gusta , joka enNsti luotin.

2. Ia olen äitin kohdusa tehty lihaxi, kym-
menesakuukaudesa weresä juosnutkokoon 5 nne-
hen fiemenM, himosi» sekoitettu. Iob.lo: io.

3. Ia olen myös, kosta minä synnyin, hen- .

gen wedon saanut yhteisestä tuulesta, ja olen
pudonnut maan päälle, joka meitä kaikkia
kanda; jaon myös minungin ensimmäinen äne-
ni ollut itku, niinkuin kaikkein muidengin.

4. Ia olen kaswatettu kapaloisi» murhen pi-
dolla.

5. Sillä ei Kuningallakan ole muuta alkua
syndymiseensä.

6. Waan kaikilla on yhtäläinen tulemus
elämään, ja yhtäläinen lähdendö.

Job. 1: ,1. 1 Tim. 6: 7.
7. Sentähden minä rukoilin jaminulle an-

nettin ymmärrys: minä huudin ja wiisauden
Hengi tuli minuun. l Kun.,: 7» 9, le.

8. Minä pidin hänestä enä kuin Kuningan
waldakunnasta, ja istuimesta, ja rikkauden
minä pidin tyhjänä hänen suhtensa.

9. En minä pitänyt kallista kiwe hänen wer-
tanansa: sillä kaikki kulda on hänen suhtensa,
niinkuin huono hieta, ja hopia on niinkuin lo-
ka hänen ehtons arwattapa.

Job. 28: 15. San. l. z: 10.

10. Minä rakastin händä enä kuin tenveyt-
tä ja kauneutta, ja walitzin hänen minulleni
walkeudexi, sillä se paiste, joka hänestä tule,
ei sammu.
i5Mutta kaikki hywys on minulle tullut hä-

nestä, ja lukematoin rikkaus on hänen käde-
sänsä. I Kun.,: 1,. I Aita K. 1 : 12.

Matti). 6: ;,.

12. Minä olin iloinen kaikisa, että wiisaus
käwi minun edesäni kaikisa niisä; mutta en
minä tietänyt, että senkaltaistl tulit hänestä.

IZ. Vxiwakaiftsti olen minä sen oppenut, hy-
mällä mielellä niinä händä jaan, hänen lit-kauttas sn minä sala: silla hän on ihmisille ä-retöin talvara.

14. Jotka händä pitämät, tulemat Imna-lan ystäwäxi, ja owat otolliset, että heille on
annettu saldia ltzens opetella.

15. Jumala on andanut minun wiisasti pu-
hua, ja senkaltaisen wiisauden lahjaa oikein a-
jacella: sillä hän jshdatta wiisauden tielle, ja
hallitze miisaita.

16. Sillä hänen kädesänsä me olemma sekämyös meidän puhemme; niin myös kaikki toi-
mi ja taito kaikis asioisa.

17. Sillä hän on andanut minulle wahwan
tiedon kaikis asioisa, että minä tiedän kuinga
mailma on tehty, ja Elementeingin moiman,

18. Aian alun, lopun ja malin, kuinga päi«
»vä pitene ja lyhene, kuinga muoden ajat itzen-sä muuttamat.

19- Ia kuinga ajastaika kulu, kuinga tähdet
asetetut omat.

2Q. Eläinden luonnon ja mehän peloin »vi-
han, tuulden »voiman, ja mitä, ihmisten mie-
lesä on, moninaisten ruohoin luonnon, ja juur,
ten »väen.

21. Minä tiedän kaikki mitä salattu ja jul-
ki on: sillä miisaus, joka kaiken taidon opetta,
on minulle sen opettanut.

22. Sillä hänesä on ymmärtälväinen hengi,
pyhä, ainoa, monilainen, terämä, nopsa,
maka, puhdas, kirkas, hiljainen, ystäwälli,
nen, tarkka, wapa, hywän tahtoinen.

2Z. l!l<U,IVU»)!l)U, lUIUlOi». lMii»
woipa, kaikki näkemä, joka käy kaikkein hen-
gein läpitzen, ehkä kuinga toimelliset, kirkkat,
ja terämät ne olisit.

24. Sillä miisaus on kaikkein seltvin, hän
mene ja käy kaikkein läpitze, hän on aiwan
kirkas.

25. Silla hän on Jumalan»voiman löyhkä,
jaKaikkimaldian kunnian paiste.

26. Sentähden ei taida mitan saastaista tul-
la hänen tygöns; sillä hän on »iankaikkisen »val-
keuden walo., Jumalan maikuttamaisen »voi-
man saastuttamatoin speili, ja hänen hymy-
densä kuroa. Ebr. 1:,.

27. Ha»

1Q24 Wllsaudm tzul.
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<»7 Hän on ainoa, »a tete kuuengm kalkki

bän pysy sinäns, ja udista kaikki, ja »vaikutta
alan (") pyhäin sicluisa, hän teke Jumalan
ystäwlxi ia Prophetaixi.

(») Gr. jukukunnittain.
2F. Silla ei Jumala rakasta ketän ; josei py-

sytä wiisaudesa.
29. Hän on jalombi Auringota ja kaikkia

tähtiä: kosta händä »valkeuteen werratan, niin
hän on wielä parembi.

zo. Sillä walkeuden täyty yötä paeta, mut-
ta pahus ei ikänäns »voita »viisautta.

zi. Hän ulottu päästä päähän »voimallisesti,
ja hatlitze kaikki hywin.

8. Luku.
wiisauden hyödytys, ja sen seuraillen onni.

>GM minä olen rakastanut, ja etzinyt hali-va da hamasta minun nuorudestani, ja a-
jattelin händä otta minun morsiamexeni; sillä
minä olen rmvennut rakastamaan hänen kau-
neuttansa.

3. Hän on kunniallisesta sugusta; sillä hä-
nen menons on Jumalan tykönä, ja kaikkein
kappalden HERra rakasta händä.

4. Hän on salainen neuwo Jumalan tun-
nosa, ja hänen työnsä walitzia.

5. Los rikkaus on kallis kappale elettäisä;
mikä on rikkambi »viisautta, joka kaikki teke?

6. Los taito sen kuka on taitawambi
opettaja, kuin hän?

7. Los joku rakasta »vanhurstautta, hänen
työns owat hywät tawat: sillä hän opetta rai-
tiuden, toimen, oikeuden ja wakewyden, jotka
kaikkein tarpellisemmat owat ihmisten elämäsä.

8. Los joku pyytä paljo tietä, niin hän osa
sekä mennet että tulewaiset, hän ymmärtä pi-
nliät puhet, ja arwa työlät tapauxet, ihmet
ja kmnalat hän edellä tietä, mitä tapahtu kul-
lakin ajalla ja hetkellä.

9. Minä olen aikoinut ottaxeni händä seu-
raani : sillä minä tiedän hänen minulle anda-
wan hywä^neuwoa , ja että hän lohdutta mi-
nua surusa ja murhesa.

io. Hänen kauttans on nuorukaisella kuimia
Kansan seasa, ja ylistys »vanhain tykönä.

11. Msnä löytän ymmärtäwäisexi duonliosa,
ja ihmellisexi »voimallisten seasa.

12. Kosta minä »vaikenen, odottamat he mi-
nua, kuin minä puhun, ottamat he waarin,
ja jos minä kauwan puhun , pitäwat he käten-
sä suuns edesä. Job. ,9: 9.

13. Hänen kauttansa minä saan kuolematto-
man nimen, ja jätän ijäistn muiston minun
jalkenmlewaisilleni.

14. Minä hallitzen Kansoja, japakanat tu-
lewat minuUe alemmaisexi.

15. Julmat Tyrannit pelkäwät, kosta he
minun kuulemat: Kansan seasa minä olen hy-
wä , ja sodasa Sangan.

16. Kotia tulduani kulutan minä aikani hä-
nen kansans: sillä ei häneen suututa, eikä HK-nest ole mielenkarwautta, waan ilo ja riemu.

17. Näitä minä ajattelin, japanin sydämee-
ni : sillä kuolemattomus on wiisauden ajatuxesa.

!8. Ia jotka hänen ystäwydesäns owat, niil-
lä on puhdas ilo, ja äretöin rikkaus tule hä-
nen kätens töistä, ja toimi hänen puhestansa,
ja hywä ylistys hänen seurastans, ja sanoistanosa , minä menin ymbärins etzimäan ja saatta-
maan händä minun t»)göni.

18. Minä olin hy»vän kurinen lapsi, ja sainhywän sielun.
2Q. Mutta kuin n,inä hyMn kasivatettin,

kastvoin minä saastuttamattomaxi Nlumixi.
2i. Ia minä ymmärsin, etten minä muutoin

taitanut puhtana pysyä, jollei Jumala sitä an-
nais, ja se myös oli taito, tuta kenengä ar-
mo se on ; niin menin minä HERran tygö, ja
rukoilin händä, jasanoin kaikesta sydämestäni.

9. Luku.
Rukous Jumalan tygö wiisauden saawutta-misesta.

5> Minun Isäini. Jumala, jakaiken laupiu-
den HERra, sim joka kaikki sanallas teh-nyt; ,Mos. ,:,,,.

2. Ia ihmiset wiisaudellas malmistanut oltt,
että hän hallitzis kaikki luondokappalet *, jot-
ka sinulda luodut owat. *

1 Mos. 5.- 26.
3. Että hän mailmaa hallitzis oikeudella ja

wanhurstaudella ', ja duomitzis oikialla sydä-
mellä. * Eph. 4- 24.

000 o o o 4. Anna
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4- Anna minulle »viisautta *, joka on joka-

paikasa sinun istuimes ymbärillä, ja älä hyljä
minua sinun lästes seasta.

'
, Kun.,: 9. 2 Aika K, 1: io.

5. Sillä minä olen sinun palwelias, ja sinun
piikas poika, heikko ihminen, joka ei kauwan
elä, jolla on wähä ymmärrystä sinun Lassas ja
oikiudesas.

6. Ia jos joku wielä ihmisten lapsista olis
täydellinen, niin ei hän mitan maxa, josei hä-nellä ole sitä »viisautta, joka sinulda tule.

- 7. Sinä olet minun walinnut sinun Kansas
Kuningaxi *, ja sinun poikais tytärtes Duo-
marixi. ' 1 Aika K. 28: 4. 2 Aika K. 1: 9.

8. Iakastit minun raketa sinulles Templin
sinun pyhälle wuorelles , ja Altarin sinun asuin
Kaupungiis, joka olis sinun pyhänTabernak-
lis kaltainen, jonga sinä muinen annoit mal-
mista. 2'Mos. 2,:8.

9. Ia sinun wiisaudes on sinun kansas, jo-
ka sinun tekos tietä, ja oli tykönäs kosta sinä
mailman teit *, ja tietä mikä sinulle kelpa, ja
mikä oikia on sinun kästyisäs. ' San. l. 8: 22.

io. Lähetä händä alas sinun pyhästä tai-
wastas, ja sinun kunnias istuimelda, lähetä
händä, että hän olis minun tykönäni, ja työtä
tekis minun kansani, että minä ymmärräisin,
mikä sinulle otollinen on:

11. Sillä hän tietä kaikki ja ymmärtä: Ia
anna hänen talutta minua minun töisäni toi-
mellisesti, ja»varjella minua hänen woimasans.

12. Niin minun työni tulewat sinulle otolli-
sesi, ja niin duomitzen sinun Kansaas oikein,
ja lulen mahdoUisexi istumaan minun Isäni is-
tuimella :

13. Sillä kuka ihminen tietä Jumalan neu-
won? eli kuka taita ajatella mitä Jumala tahto?
les. 40: i;. Syr. 1:,. Nom. ,1: ,4. 1 Kor. 2: ,6.

14. Sillä kuolewaisen ihmisen ajatuxet owat
epäjlewäiset, ja meidän aiwoituxemme owat
huikendelewaiset.

15. Sillä kuolewainen ruumis waiwa sielua,
ja maallinen asuinsia rasitta mielda, joka pal-
jo ajattele.

16. Tussin me osamme maallisia, jatyolästi
löydämme niitä, jotkakäsillä owat.

17. Kuka siis lahlo tutkia miwalllsia? kuka

taita tietä sinun neuwos? jos et sinä anna wii-sautta, ja lähetä sinun Pyhää Hengeäs kor-keudesta.
18. Janiin niiden tiet ojenduwat, jotka o-

»vat maan päällä, ja ihmiset opiwat ftnitä si-nulle on otollinen.
19. Ia lviisaudella autuaxi tulewat.

10. Luku.
N?iisauden jalous nähty Esiisäin tykönä.

«Miisaus suojeli hanen, joka ensisti tehtm ja
"«? luotin mailman Isäxi, ja pelasti hänensynnistänsä. 1 Mos. 1: 26.

2. Ia andoi hänelle woiman hallita kaikkia.
iMos. 1: 28.

3.Kosta jumalaloinhänestä luopui wihasan-sa, niin hän tuli kadotetun, »veljensä julman
murhan tähden. iMos. 4: 9

4. Ia kosta maa sen syyn tähden wedenpai-
sumisella turmeltin, autti wiisaus taas, ja hal-litzi wanhurffasta halwalla puulla.

1 Mos. 6: 14, le. l. 7: 7» 'c. l, 8: 1, le.
5. Kosta kaikki pakanat erhetyxesä irstasn

elit, löysi se wanhurffan*, japiti hänen nuh-
tetoina Jumalan edesä, ja wah»visti hända»vastoin Isällistä sydanda poikaansa kohtana

'

1 Mos. 12: i. - -Z- 1 Mos. 22: 10, ,c.
6. Se pelasti myös wanhurstan, kosta ju-

malattolnat hukuit, kosta hän tulda pakeni,
joka »viiden Kaupungin päälle langeis.

1 Mos. ,9: 17, :c.
7. Joka maa autiana on, jawielä suitze pa-

huden todistuxexi, japuut jotka raakaa hedel-mätä kandawat, ja suolapatzas, joka seiso epä-
uskoisen sielun nluistoxi.

8. Sillä sotka ei tottele wiisautta, heille ei
ole qinoastans se wahinnoxi, ettei he tunne hy-
wää, waan jättawäl jalkens elälville
densä muiston, ellei salata taita, misä he er-
hettynet owat.

9. Mutta wiisaus »vapahta heitä kaikesta
tustasta, jotka häneen tunvawat.

10. Se johdatti myös wanhurstasta, jonga
täydyi wel;ensä »vihan tähden paelv *, o>liata
tietä, ja osotti hänelle Jumalan waldakunnan,
ja annoi hänelle pyhäin tiedon: auni banda
hanen työsans, ja hän menestyi ia sai paljo

tawa-
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tawarata työllänsä. t »M05.28: 5, ,2.

f 1 Mos. 30: 29. l. 32: i».

ii. Ia oli hänen kansans, kosta hänelle wää-
ryttä tchtin", niildä jotka hänelle teit wäkiwal-
daa, ja teki hänen rikkan'. '

> Mos. 3> : 4'.
12. Ia suojeli händä »vihamiehildänsä, ja

warjeli niildä, jotka händä ajoit takaa: se an-
doi hänelle woiton »väcewäsä taistelemisesi», et-
tä hän ymmärräis jumalisudeu oleman »voi-
mallisemman kaikkia.

iz. Ei se hyljännyt wanhurffasta, kosta hän
myytin pois ', »vaan »varjeli händä synnistä,
ja seurais händä fangihuoneseen.

-i Mos. 37:28.
14. Ia ei hyljännyt händä siteisä *, siihen,

asti että se andoi hänen saada »valdakunnan
»valdikan s, ja wallan niiden ylitze, jotka hä-
nelle teit wäkiwaldaa, ja saatti heitä walhette-
liaxi, jotka händä laitit, ja annoi hänelle »ian-
kaikkisen kunnian. '

1 Mos. 39 - 20. l. 40: 4.
f 1 Mos. 41: 4°. Ps- "s : 20. 1 Makk. »: 53.

Ap. T. 7: 'o.

15. Se »vapahti pyhän Kansan ja nuhtetto-
man siemenen pakanoista, jotkaheitä waiwaisit.

2 Mos. 1: 10, le.
16. Se tuli HERran palwelian sieluun*, ja

seisoi julmia Kuningoita wastan ihmeillä ja
tunnustähdeilla. ' «Mos. 3: ,° , «.

17. Se maxoi pyhille heidän työnsä * pal-
kan, ja johdatti l>eitä ihmellistä tietä, ja oli
heille päilvälla warjellus,ja yöllä liekki niinkuin
tähdet, s- '2 Mos. 11:2. 1.12:35.

5 «Mos. 13: 22.

18. Hän wei heitä punaisen meren läpitze,
talutti heitä suurten »vetten kestelda.

2 Mos. 14: »i. Ps. 78: 13
19. Mutta heidän »vihollisensa hän upotti;

ja nämät hän »ven sywyden pohjasta.
, Mos. 14: 28.

2Q. Sentähden otit wanhurstat saalin juma-
lattomilda, ja ylistit* sinun pyhää nimeäs
HERra, jakiitit yximielisesti sinun »voitollista
kättäs. ,M»s. 15:1.

2i. Sillä wiisaus awais mykkäin suun, ja
teki lasten kielet puhumaan. Ps. 8:2,;.

11. Lulu.
wiisauden toimitus Israelin Ransan tykönä,

Jumalan kalkkiwaldiaisuden, pirkämiellsyden
ja hywydvn ofttuxexi.

andoi menestyä heidän tekons pyhän
Prophetan käden kautta.

2. Ja johdattiheitä syngiän korwen läpitzen',
niin että he majansa rakensit korpeen.

'2Mos. i6!i.
3. Ia seisoit wlhollisiansa wastan, jakosti?

lvihamiehillensä. , Mos. 17: iz.
4. Kosta he sanoisit, rukoilit he sinua, ja

heille annettin wettä korkiasta »vuoresta, ja he
sammutit janonsakotvasta kiwestä.

»Mos. 17:6. 4Mos. 2«:,i. Ps. 78:15,16.
Ps. 105:41. 1 Kor. 10:4.

5. Ia jolla heidän »vihamiehensä waiwattin,
6. Se tuli heille hywäxi, kosta he hätääkarstit.
7. Sillä niinkuin he hämmästyit werta, jo-

ka tuli wuotawan weden siaan', kästyn ran-
gaistuxexi, että lapsia tapettaman piti: f

'

2 Mos. 7:20. 1-2 Mos 1:16,22.
8. Niin sinä annoit näille wettä yldäkylläi-

sesti tietämätä.
9. Ia annoit silloin nähdä heidän janostan-sa, kuinga sinä wihollisia waiwaisit.
iO. Sillä koffa nämät kiusattin ', ja ar-

molla kuritettin, ymmärsit he kuinga jumalat-
tomat »vihasi» duomittin ja rangaistin.

'5 Mos. 8:2.
ii. Näitä sinä olet niinkuin Isä neuwonut ja

koetellut; .mutta niitä muita niinkuin angara
Kuningas rangaisnut ja duommnut.

12. Ia tulitrangaistuxi, sekä ne jotka läsnä,
että ne jotka taambana olit:

13. Sillä heille tuli kaxikertalness murhe sahuokaus, kosta he ajattelit niitä kuin edes men-
net olit.

14. Sillä kosta he kuulit heillens hywäxi ta-
pahtuman, sen kuin heitä waiwattin, tunsit
he HERRAN.

15. Sillä joita he ennen ajoit pois ylönka-
tzesta, hyljäisit japilkaisit *, niitä täydyi hei-dän »viimein ihmehdellä, kosta niin lapahtui,
ettei heidän janonsa ollut niinkuin »vanhurskas-ten. '

2 M°s. 5: 2.
,6. Niin myös heidän määrän menonsa tyh-

mäin ajatusten tähden, jonga kautta he niin
vete-0000 o o 2
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petetyxi tulit, että he rukoilit järjettömiä ma-
toja jaylönkatzocuita petoja *, lähetit sinä hei-dän sekaansa suuren joukon metzän petoja ran-
gaistuxexi: f 'l. 12:24. Rom. 1:2,.

f 2 Mos. 8:24.
17. Että he ymmärräisit, että millä joku

syndiä teke, sillä hän myös »vaiwatan.
l 1.12:27. l. 16.,, 9.

18. Sillä finun Kaikkiwaldialle kädelles,
jolla sinä mailman walmistamattomasta ai-
nesta ' luonut olet, ei ollut mahdotoin, lähel-
tä heidän päällens, karhujoukkoa jarohkeita
jalopeuroja : f '1 Mos. 1:2. f z Mos. 26:22.

Icr. 8: 17.
19. Eli »vastuudesta luoda julmia ja tunde-

mattomita petoja, taikka niitä jotka tulda
syljit,taikka jotka julman sawun puhalsit, taik-
ka jotka hirmuisita kipenitä silmistensä lastit.

20. Jotka ei ainoastans olis haawoittami-
sella heitä hukutta tainnet, mutta myös hir-muisella katzannollans heitä tappa.

2i. Ia he olisit tainnet paitzi sitä langeta yh-
dellä puhalluxella koston mainosta, ja finun
woimas hengellä hukkua.

22. Mutta sinä olet kaikki asettanut mital-
la*, lugulla, ja painolla: Mä suuri woima
on aina sinusa; ja kuka woi olla sinun käsi,
wartes wakewyttä wastan? 'Syr. 1:9.

23. Sillä koko mailma on sinun edesäs niin-
kuin waagan kieli , ja niinkuin aamukastsn pi-sara , joka puto maan päälle. les. 40:15.

24. Mutta sinä armahdat kaikkia *: sillä si-
nulla on woima kaikkein ylitzen, ja karsit f ih-
misten syndiä, että he itzens parannaisit:

'Rom. 11:32. -x Mik. 7:18.
25. Sillä sinä rakastat kaikkia kuin on, ja

et wiha mitäs tehnyt olet: Sillä et sinä ole
mitan malmistanut, jota sinä wihata laivaisit.

26. Kuinga taita mitan olla, jota et sinä
tahdois? eli kuinga se taidais pysyä, jotaet
sinä kutzunut ole?

27. Mutta sinä säästät kaikkia, sillä ns o-
wat sinun, HERra, sinä joka elämäta ra-
kastat.

12. Luku.
Jumalan pitkämielifyden, ja myös angaru-

dcn julistus, räändymisen kehoiturexi.

sinun katomatoin henges on kaikisa.2.Sen?ähden sinä witkaanrangaiset heitäjotka langewat, ja neuwot heitä
misä he syndiä tekewät, että he pahudesta pe-
lastettaisin, ja ussoisit sinun päälles HERra.

3. Sillä kosta sinä olit »vihainen sinun pyhänmaas endisille asuwille. 5 Mos. 9:2.
4. Että he kauheita täitä teit noitumisella.
5. Tahdoit sinä meidän Isäimme käsillä,'

häivittä jumalattomatuhrin kandajat, ja jot-
ka lapsens haluttomasti tapoit, f

'

5 M05 .,,:;,. I) 5 Mos. 18: 10. Ps. 106: ,7.
6. Jotka söit ihmisen lihaa, ja joit hirmui-

sesti werta, jolla he luulit sinullen tekemänsäpalweluxen : Ia ne jotka wanhemmat olit, ta-
poit ne sielut, joilla ei yhtän apua ollut.

7. Että se maa, joka sinun edesäs kaikkeinseasa jaloin oli, tulis Jumalan lasten mahdoit
lisexi afuinsiaxi.

8. Kuitengin säästit sinä heitä niinkuin ihmi-
siä, ja lähetit sinun sotajoukkos edelläjuoxiat
hörhöläiset*, että niiden piti heitä »vähittäinhälvittämän. '2 Mos. 2;: 28. los. ,4:12.

9. Ei tosin ollut sinulle mahdotoin anda ju-
malattomia »vanhurskasten ala sodasa, eli
hukutta heitä hirmuisten peloin kautta, taikka
kowalla sanalla kaikkia tyynni hukutta.

10. Mutta sinä duomitzit heitä witkaan, ja
annoit heille siaa parannuxeen, waikka sinä tie-
sit heidän pahansssuisexi, ja heidän pahudensa
luonollisexi, ettei he ikänäns pitänyt toista
mieldä saaman:

11. Silla he olit kirottu siemen alusta. Niin
et sinä myös peljännyt ketän, annoit andexi
heidän rikoxensi».

12. Sillä kuka sano sinulla, mitäs teet? Eli
kuka seiso sinun duomiotas »vastan? eli kuka
nuhtele sinua hukkunein pakanain tähden, jot-
ka sinä luonut olet? eli kuka asetta itzens kos-
tajaxi sinua wastan jumalattomain ihmisten
tähden?

13. Sillä paiyi sinua ei ole >phran I«m<t-
lara» joka murhen oidär kaikista *, osot-
taxes ettes duomitze »väärin. *

, Pet. 5:7.
14. Sillä eiKuningat eikä tylyt taida astua

sinua wastan , kosta sinä rangaiset.
»s. Ettäs wanhurstas olet, nun sinä hallitzet

myös



myös kaikki oikein, jatiedät ettei se sinun Ma-
jestetilles sowi, ettäs jongun yuomitzet, jota
«i rangaistaman pidä.

16. Sillä sinun wäkewydes on oikeuden alku,
jaettäs kaikkia hallitzet, niin sinä säästät myös

kaikkia.
17. Silla sina olet osottanut wäkewydes hei-

jH, jotka ei ustonet, ettäs »uin kaiketi woimal-
linen olit, jaosotit itzes nissä jotka ylpiät olit.

18. Mutta sinä wäkewä . hallitzia duomitzet
hiljaisudesi», ja hallitzet meitä paljolla kärsiwal-
lisydellä: sillä sinä »voit tehdä mitäs tahdot.

19. Mutta sinä operat sinun Kansaas senkal-
taisilla töillä, että wanhurssasna ja hywänä
oldaman pidäis, ja sinä annat sinun lapses
tietä, että he olisit hywäsä toiwosa, ettäs otat
parannuxen syndein edestä.

2v. Sillä jos sinä lästes »viholliset, ja ne
ljotka kuolemaan wikapäät olit, senkaltaisellasäästämisellä ja kärsiwällisydellä rangaisit, ja
annoit heille aikaa jatilaa itzens parata:

21. Kuinga paljo enä sinä olet pitkämielinen,
kostas duomitzet sinun lapsias, joiden Isäin
kansa sinä walan ja liiton monesta hywästä lu-
pauxesta tehnyt olet.

22. Sentähden niin usiasii kuin sinä meidän
wihollisiamme waiwctt, teet sinä sen meille ku-
rituxexi, että me ottaisimme wisusti waarin si-
nun hywydestäs, jos me duomitut olisimme, et-
tä me kuitengin tunvaisimme sinun laupiutees.

1 Kor. !<:,,.

23. Sentähden sinä rangaisit jumalattomat
omilla kauhistuxillansa, jotka järjetöindä elä-
mätä pidit.

24. Sillä he olit niin peräti sywälle tullet er-
hetyxeen, että he myös pidit ne pedot, kuin
heidän wihollisensa katzoit ylön, jumalinansa',
petetyt niinkuin taitamattomat lapset.

'l. I! : ,6. Rom. 1 : 2;.

.25. Sentähden olet sinä myös lähettänyt hei-dän sekaansa häpiällisen rangaistuxen *, niin-
kuin järjettömille lapsille. *

, Mos. 8: 6.
26. Ia koffa ei he senkaltaista häpiällistä

rangaistusta totellet, tulit he Jumalan anga-
ran rangaistuxen ala:

27. Sillä he waiwattin niildä, jotka he ju-
malinansa pidit',joka heille oli suurexi ylöuka-

tzexi, koffa he näit hänen, jota ei he ennen ttua
tahtonet, ja oikiaxi lumalaxi tunnustit: Sen-
tähden tuli kadotus »viimein heidän päällensä.

'l. 11: 17.

iz. Luku.
Epäjumalan palweliainturhus jawiheliäisy».

Maikki ihmiset owat luonnostansa turhat, jot-
"> ka ei Jumalasta mitan tiedä, ja ei tunne
händä näkywäisestä hywydestä, eikä katzo töis-
tä kuka tekiä on. Nom. 1: 18, 20, 21.

2. Waan pitäwät taikka tulen, eli tuulen,
eli puustauxen, eli tähdet, eli wäkewät wedet.
Auringon ja Kuun taiwasa, jotka mailmaa
hallitzewat ', jumalina,f '

1 Mos. 1:16.
1-5 Mos. 4:15. 1.17:3.

3. Mutta jos heillä olis hywä suosio niiden
kaunisten muotoon, niin että he sentähden pi-
däisit niitä jumalain siasi», pidäis heidän oi-
keutta myöden ymmärtämän, kuinga paljo pa-
rembi se on, joka niiden HERra on: sillä se
jokakaiken kauneuden tekiä on, hän on nämät
luonut.

4. Ia jos he ihmehtelisit niiden woimaa ja
wäke, pidäis heidän myös oikeulla ajatteleman,
kuinga paljo woimallisembi se on, jokakaikki
nämät walmistanut on:

s. Sillä senkaltaisesta suuresta kauneudesta
ja luomisesta, taita luoja niinkuin yhdesä ku-
wasi» tutuxi tulla.

6. Waikka ei näiden ylitzen niin suuresti Va-
littamista ole, sillä he myös taitamat erhettyä, <
kosta he etzeit lumalata, ja pyysit mielelläns
hända löytä.

7. Sillä koffa he katzelit hänen luondokap-
palitansa, jatutkistelit niitä, tulit he petttyxi
niiden katzelemisesi»', että luondokappalet, jot-
ka he näit, olit niin ihanat. * Rom. 1:2».

8- Kuitengin ei he sentähden ole ilman syytä:
9. Sillä jos he owat niin paljo ymmärtänet,

että he taisit luondokappalen niin korkias ar-
wosi» pitä, mixei he pikemmin händä löytänee,
joka niiden HERra on.

ia. Mutta he owat wiheljäiset*, ja heidän
toilvonsa on lusttapa kuolluiten sekaan, jotka
sen jumalaxikutzuwat, ivnga ihmiset tehnet o-
wat, niinkuin kullan ja hopian, joka taitawasti

wal-000000 3
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walmistettu on: Ja peloin kuwan, eli kelwot,
tomat kiwet, jotka wanhaan aikaan »valmiste-
tut olit. ' Ics. 44- «.

11. Niinkuin puuseppä, kosta hän työtä etzi,
hakka puun*, weistä ja silittä sen hywin, ja
sitä wisua ja taitawata työtä teke, joka mail,
man tarpeissa tarwitan. ' Jer. «.- ;.

12. Mutta sen työn lastut koko hän, jakeil-
tä ruokaa syödäxensä.

13. Waan mitä lijaxi on, ja ci mihingän kel-
pa, kuin wäärä ja oxaincn on, otta hän ja»vi-
susti leikka, koffa hän jouta, leikka taitawasti,
ja teke ihmisen, eli jongun järjettömän eläimen
muotoisexi.

14. Ia pane sen punaisexi m walkiaxi, ja
maala raunixi, ja jos siinä joku wirhi on, sen
hän wastudesta maalilla sitvu.

15. Sitte teke hän sille kaunin huonen', ja
kiinittä stnlstinään raudalla, f

5.
' Bar. 6: l<l. -x Jer. 10: 4.

16. Niin ettei st puto, ja niin hywin katzosen: sillä tietä hywin, ettei se itziäns autta tai-
da, sillä ei se muu ole kuin kuwa, ja tarwitze
apua.

17. Iakoffa hän rukoile tawaranst», emän-
däns ja lastens edestä, ei hän häpe puhutella
sitä, jolla ei henge ole:

18. Ia ano hejkolda terweyttä, rukoile kuol-
luelda elamätä, ja pyytä häneldä apua, joka
ei mitan woi.

19. Ia sildä joka ei käydä taida, hywää
matkaa, ja että hänen astarensi», asians ja
tekonsa menestvis, pyytä hän woimattomalda.

14. Luku.
Epajumaluden kauheus ja alku.

oHiin myös se teke, joka tahto purjehtia, ja
on aikoinut waelda julmis alloisi», hän

rukoile puuta, joka heikombi sitä laiwaa on,
jo»,gapäällä hän waelda.

2. Sillä se on sentähden tehty, että sillä pitä
ra»vindota etzittäman, jatekiä on sen taidolla
»valmistanut.

3. Mutta sinun edeskatzomises, o Isä, hal-litze sitä, sillä sinä annat tien meresä *, ja
aidoin kestellä pelkämättömän juoxun.

*

2 Mos. ,4: 21.

4. Jollas osotat kuinga sinä kaikisa paikoisa

woimallinen olet auttamaan, waikka jokuihensannais merelle ilman laiwata.
5. Kuitengin ettes tahdo sitä turhana pitä

jota sinä wiisaudesas luonut olet, tapahtu s/että ihmiset ustaldawat hengensä senkaltaisenhuonon puun päälle, ja tulewat taiwasa tal-veen , josa he waeldawat aldoin läpitzen.
6. Sille muinen kosta uljat Sangarit' hu-kutettu,, pakenit ne lalwaan f, joilla toiwo oli,että heidän piti lisämän mailmaa jällens, jon-

ga sinun kätes hallitzi, ja he jätit nlin mail-
malle siemenen jälkens.

'iM»s.6:4. 5 1 Mos. 7: 7.
7. Sillä se puu on siunattu, jonga kauttawanhurstaus tule.
8. Mutta sitä pitä kirottaman, joka käsillämalmistetan, ja myös joka sen teke: lämäsin/tähden, että hän sen teki, st sentähden, eltä je

jumalaxi kutzutan, jakuitengin on katowainenkappale. Ps. 1,5:8. Ps. 1,5:15.

9. Sillä Jumala wiha yhtäläisesti molem-
nnta, jumalatoinda, ja hänen jumalatoinda
työtänsä. Ps. 5: 5.

iO. Ia työ tule tekiänsä kansi» waiwatuxi.
11. Sentähden myös pakanain epäjumalat

kuritetan, sille he owat lumalans luondokap-
palista tullet kauhistuxeri, ja ihmisten sieluille
pahennuxexi, jaymmärtämättömille paulaxi.

12. Sillä epäjumalten asetus on suurin huo-ruus, ja heidän alkunsa on wahingollinen pa-
hennus mailmasa.

13. Sillä ei ne alusta ollet, eikä ijankaikki-
sesti pysy.

14- Waan ihmisten turhalla kunnioittamisch
la he owat tullet mailmaan, ja sentähden aja-
teldut, ettei ihmiset saa kauwan elä.

is. Sillä Isäkosta hän murhetti ja ilki poi,
kaansa, joka häneldä warhain tuli vois, annoi
hän tehdä kuwan, jarupeis pitämään hänen,
jokakuollut ihminen oli, jumalana, ja asetti
palwelioillensa Jumalan palweluxen ja uhrin.

16. Sitte ajankululla pidettin senkaltainen
jumalaloin tapa Lakina, että myös kuwaa täy-
dyt' kunnioitta Tyranneiukästystä.

17. Niin myös Kansa, joka ei läsnäollen
saanut kunnioitta, että he niin kaukana asuit,
annoit tehdä sen muodon kaukaisella maalla,

ja
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<a teetit kaunit »voimallisten Kuningasten ku<
wat, että he ahkerasti olisit heille mielen nou-
texi, sekä poisi» että läsnä ollesa.

18. Niin autti myös tekiän suuri ahkerus
wahwistamaan ymmärtämättömitä senkaltai-
seen jumalanpalweluxeen.

19. Sillä kosta jokutahdoi palwella Ruhti-
nan mielixi, teki hän kuwan kaikella taidolla,
kaikkein kaunimmaxi..

20. Mutta Kansa, joka senkaltaisella kän-
nillä työllä oli kehoitettu, rupeis sitä jumalana
pitämään, joka »vähää ennen ihmisnä kunnioi-

-21. Senkaltaisest asiasta tuli petollisus mail-
inaan, koffa ihmisiä jotakin ahdistettin, eli he
tahdoit tehdä Tyrannille jotain mielennoutexi,
annoit he kiwille ja puille senkaltaisen nimen,
kuin ei pitänyt.

. ,

22. Sitte ei he siihen tytynet, että he Ju-
malan tunnosta erhehdyit, waan maikka he elit
senkaltaisesatyhmäsä ja hullusi» menosi», kutzuit
he kuitengin senkaltaisen sodan ja wahingon
rauhaxi.

23. Sillä taikka he lapsensa tappamat uhri-
xi', elipitäwät jongun Jumalan palweluxen,
jota ei tarwita mainitta, taikka harjoittamat
itziäns ylönsyömisesä pahalla lamalla.

* 5 Mos. 18: ,5. Jer. 13: 5.
24. Ia ei ole heillä enä puhdasta elämätä a-

wioskastysä, maan toinen tappa toisen peto-
xella, ei murhellisexi teke huorudella:

25. Ia heidän seasansa käy kaikki sekaisin *,
weri, murha, markans, petos, milpi, maa-
tiuius, wäärä wala, hurstasten lewottomus.

* Jer. ?:«,?. Nom. ,: 28, 2y.
26. Kiittämättömys, nuorten sydänden

pahennus, mykät synnit, sukurutzaus, huo-
ruus, ja salawuotsus.

27. Silla häpiällisten epäjumalain palwelus
on alku, syy ja loppu kaikkeen pahmeen.

28. Los he puhä päi.vää pitäwät, niin he te-
kewät kum hullut, jos he ennustamat, niin se
on kcuM walhe, ei he oikein elä, ja omat nop-
sin malalla pettämään.

29. Sillä he uffolvat hengettömäin jumal-
ten päälle, niin ei he pelkä wahingota, kosta
he wannowat wäärin.

30. Kuitengin oikein heille se tapahtu, sekä
ettei heillä ole oikiaa tietoa Jumalasta, /ttähe epäjumalista ottamat waarin, jaettä he
wannowat wäärin, ja ei he pyhästä lukua
pidä.

31. Sillä jumalattomain pahuus saa lopun,
ei siitä mallasta, kuin heillä on, wannoijansa,
waan siitä rangaistnxesta, kuin he synnilläns
ansaitzewat.

15. Luku.
(vsotetan eroitus ustowaisten, jaepäjumalisten

waihella-
AHutta sinä meidän Jumalamme olet ar-
<"l mollinen, maka, ja kärsiwällinen *, ja
hallitzet kaikki laupiudella.

'

2 Mos. ,4: 6.
2. Ia jos me syndiä teemme, olemma me

kuitengin sinun, ja tunnemma sinun woimas:
Mutta että me sen tiedämme, niin emme tah-
do syndiä tehdä; sillä me pidetän sinun oma-nas.

3. Mutta tuta sinua *, on täydellinen wan-
hurstaus, ja tietä sinun woimaas, on ijan-
kaikkisen elämän juuri. * les. 52:«. loh. ,7:,.

4. Sillä ei ihmisen pahat aiwoituxet meitä
niin »viettele, eikä maalarin turha työ, kirja-
wa ja monen karwainen kuwa.

/. Jonga muoto pahenda ymmärtämättö-
mät, ja jotka pahaa mielelläns tekewät, ra-
kastamat hengettömiä ja kuolleita kumia.

6. Senkaltaisia hedelmitä owat he mahdol-
liset saamaan, sekä ne jotka niitä tekewät,
että ne jotka niitä ikäwöitzewät ja palwelewat.

7. Los sawenwalaja, joka pehmetä sawtz
waiwalla malmista, teke kaikkinaiset astiat
meidän tarpexemme, mutta hän teke siitä sa-
masta samesta sekä ne astiat jotka puhtauteen,
että saastaisuteen sopiwat': Muita mihingH
kukin pitä pandaman , se on sawenwalaMa.

* Rom. y: 21.

8. Mutta se on lviheljäinen työ, kosta hänsiitä sawesta »voimattoman jumalan leks, ja
on kuitengin itze, ei paljo ennen maasta tehty,
ja wähän hetken perästä mene sinne jällens,
josta hän otettu on *, kosta sielu, mka hänellä
oli, häneldä oman pois. '1 Mof. z: iy.

9- Mutta



9. Mutta ei hänen murhensa siinä ole, että
hänen työtä tekemän pitä, eikä että hänellä
on niin lyhy ikä; waan että hän kilwoittelis
kulda ja hopiaseppäin kansa, että hän tekis
wastenwalajan tawalla, ja pitä sen kunniana,
että hän petollista työtä teke.

»o. Sillä hänen sydämens ajatuxet owat
kuin tuhka, ja hänen toiwonsa on huonombi
maata, ja hänen elämänsä ylönkatzottu kuin
sawi. ,

. .

11. Ettei hän tundenut sitä joka hanen tehnyt
oli, ja annoi hänelle sielun , joka hänesä wai-
kutta, japuhalsi häneen eläwän hengen,

i Mos. 2: 7.
i2. He pitäwät ihmisen elämän tyhjänä, ja

ihmisen menon kaupan tekona, sanoden: aina
pirä woittoa chittämän pahallakin kalulla.

iz. Nämät tietämät kaiketi kyllä, että he
syndiä tekewät, kosta he senkaltaisia turhia
kappaleita jakuwia maasta ja sawesta tekewät.

14. Mutta he olvat tyhmemmät ja»viheljai-
semmät kuin lapsi, sinun Kansas »viholliset,
jotka heitä sortawat.

is. Että he kaikki pakanain epäjumalat ju-
malina pitämät, joiden silmät ei näe, ja hei-
dän nenäns ei haista, eikä heidän korwansa
kuule, heidän sormensa käsisäns ei tunne, ja
heidän jalkansa owat sangen hitat käymäû.

Ps. «5:5. Ps. 135:16.
16. Sillä ihminen on tehnyt heidän, ja joka

hengen saanut on, on »valmistanut heitä:
Mutta ihminen ei taida tehdä sitä joka hänen
kaltaisens on, paljo »vähemmin lumalata.

17. Ia että hän kuolewainen on, niin hän
kuolluen teke jumalattomilla käsillänsä, hän
oy itze parembi, kuin se jota hän palwele: sil-
lä hän itze elä, mutta se ei kostan.

18. Sitälikin palwelewat he myös kaikkein
kauhembita petoja , jos he muihin järjettömiin
luondokappaleihin werratan, niin he owat pal-
jo pahemmat.

19. Sillä ei ne ole aljut niinkuin muut eläi-
met, jotka owat suloiset nähdä; ja ei ole lu-
malalda ylistetyt eli siunatut.

16. Luku.
Näytetan «-oituo ustowaisten kurituxen ja

uskottomain rangaistuxen wälillä.

sentähden he senkaltaisilla rangaistin kuinhe ansainnet olit, niin että he pgljoM
pedoilda waiwattin.

2. witzausta wastan sinä teit Kansallahywää, ja »valmistit heille hnnoruokaa, pch
dokanojaralvinnoxi', jota he himoitzit:

»,Mos. ,6:,2. 4Mos n:,i.

3. Että ne, jotka sitä ruokaa himoinnet olit,
pili senkaltaisten annettuin ja säättyin peldokq,
»»ain kautta oppiman itzens pitämään pois luo,
nollisista tarpeista, mutta muut, joillawähzaikaa puuttumus oli, piti udesta elatuxesta o-sallisixi tuleman.

4. Sillä sen piti niin tapahtuman, että heillejotkaniin julmasti teit, piti senkaltainen puut-
tumus tuleman, joka ei pitänyt lakkaman;
mutta näille ainoastans osotettin, kuinga hei»dan »vihollisensa tulit waiwatuxi.

5. Tulit myös näille pahat ja julmatpedot,
xa pahoilda kärmeildä pistettin ja turmeltin.

4 Mos. ,1:6. 1 Kor. 10:9.
6. Ei kuitengan ollut se witzaus kaulvan,

maan he olit »vähän aikaa peljätetyt paran,
nuxeen: sillä heillä oli terweyden merkki, että
heidän piti ajatteleman sinun kästyjäs sinunLaisas.

7. Sillä jotkakäänsit itzens sen merkin puo<
leen*, ne tulit terwexi, ei katzomisella,

*

4 Mos. 21: 8.
8. Waan sinun kauttas, joka olet kaikkein

wapahtaja: jollasinä osotit meidän wihollisil-
lemme, että sinä olet se joka autat kaikesta
pahasta.

9. Mutta ne heinäsirkoilda ja kärwWdä
kuoliaxi purtin ', ja ei taitanet apua löyta
hengellensä: sillä he olit sen ansainnet, että
heidän piti sillä waiwatuxi tuleman.?
', Mos. 8: 4,14. l. 10, 4» ,2. Jim. K. 9:1,
io. Mutta sinun lapsias ei taitanet ne myr-

kylliset lohikärmetten hambat wahingoitlH:
sillä sinun laupiudes tuli heille awuxi japaransi
heitä:

11.Sillä sentähden he niin rangaistin jakohta
parattin jällens, että he oppisit ajattelemaan
sinun sanaas, ja ettei he niin sywäldä unho-
tuxeen tulisi, waan pysyisit huikmdelemata si-
nun hywisä töisäs.

i2. Sillä

IQ' 2 Wiisauden. 15. 16. kuk.
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,2. Sillä ei yrtit eikä woiter heitä paranda-

uet, waan sinun sanas HENra, jokakaikki
paranda. sMof. )1:,9.

13. Sillä sinun hallusas on sekä elämä että
kuolema, ja sinä johdatathelwetin portille, ja
sieldä ylös jällens. 1 Sam. 2:6. Tob. i,:2.

14. Mutta jos ihminen jongun tappa pahu-
dcllansa, niin ei hän taida tuoda jällens henge,
joka siitä on lähtenyt, eli palautta sielua, joka
eroitettu on.

...

15. Mutta mahdotoin on wälttä sinun kät-
täs:

16. Sillä jumalattomat, jotka ei tahtonet
sinua tuta, hosuttin sinun woimallisella käsi-
warrellas, koffa he hirmullistlla satella ', ra-
kella, wedellä, jota ei he paeta taitanet, wai-
wattin, ja tulelda kulutettin. '2 Mos. 9:2,.

Wiis. 19: 19.
17. Ia st oli kaikkein kamalin, että tuli enim-

mästi paloi wedesä, joka kuitengin kaikki sam-
mutta, sillä mailma soti »vanhurssasten edestä.

18. Toisinans oli tulen liekki niin mafia ',

ettei se polttanut niitä petoja, jotka jumalat-
tomille lähetettin, waan että heidän itze nähdä
täytyi heitäns Jumalan duomiolda niin ran-
gaistaman :

' Wiis. 19: 20.

19. Toisinans paloi liekki wedesä wastoin tu-
len woimaa, että hän määrän sugun maan
päällä hukutais.

20. Sitä »vastan ruokit sinä Kansas Engelin
rualla', ja lähetit leipää taiwasta ilman työ,
ts »valmistettua, joka taisi anda kaikkinaista
himoa, ja oli jokaitzellehänen makunsa jälken.

*

2 Mos. i 6: 14, 15. 4 Mos. 11: 7, 8.
Ps. 78:24, 25. loh. 6: ,1.

21. Sillä jos sinuun tunvatan, ilmoitta se
sinun lapsilles kuinga makia sinä olet, ja jokai-
nen teki siitä mitä hän tahtoi, niinkuin hänenhimons oli, että se niin maisti.

22. Mutta näille pysyi lumi ja jää sulamata
tulesa*, että he olisit ymmärtänet, kuinga
tuli jokarakeisa paloi, jasatesi» leimahti, tur-
meli wihollisten hedelmä. * 2 Mos. 9: 24.

Että wanhurstat olisit rawituri tullet,
täydyi sen »voimansa unhohta.

24. Sillä kosta luondokappale sinua palwe-
>e, niinkuin luojaansa, on se »voimallinen ram

gaisemaan wääriä, jaasetta itzens niille hywä-
xi, jotka ussowat sinun päälles.

25. Sentähden se annoi itzens silloin monen
muutta, jaoli sinun lahjalles kuuliainen, joka
kaikki rawitze, itzekungin tahtonsa jälken, niin-
kuin joku sitä tarwitzi.

26. Että sinun lapses, jolta sinä HERra
rakastit, oppisit, ettei kasivanut hedelmä elätä
ihmistä, waan sinun sanas ne rawitze, jotka
uffozvat sinun päälles. s Mos. z:z.

Matth. 4: 4. enl. 4: 4-
-27. Sillä se joka ei tulelda kulutettu, sulllse kohta wähästä Auringon paistesta, kosta se

palawaxi tuli. 2 Mos. is : 21..

28. Että ilmoitettaisiin, että sinua pita kii-tettämän jo ennenkuin Auringo nouse,ja astut-
taman sinun etees päiwän waljetesa.

29. Sinä kiittämättömän ihmisen toitvo pl-
tä hukkuman niinkuin härmä taimella, ja»vuo-
taman pois niinkuin kelwotoin wesi.

17. Luku.
Egyptin pimeyden kauheus.

juuret ja sanomattomat owat sinun duo-
mios HERra, sentähden owat myös tyh-

mät ihmiset erhehtynet.
2. Sillä kosta ne wäärät luulit polkemansa

pyhän Kansan , tulit he pimeydellä sidotuxi, ja
pitkäldä yöldä fangituxi*, ja »»linkuin karku-
rit, olit he suljetut katon alla ijankaikkiselda
wiisaudelda. *» Mos.»«,:«.

3. Ia kosta he luulit syndinsä salatuxi ja Pi-
miän peitten alla unhotetun, tulit hehirmuisesti
hajotetuxi, ja peljätyxellä kauhistetun.

4. Ettei se loukaffcm , josahe olit, taitanut
heitä ilman pelwota kätkeä, silloin oli hyminä
heidän ymbärilläns, josta he peljästyit, ja hir-
muiset näyt näit, joistahe hämmästyit.

5. Ia tuli ei taitanut millän muotoa »valista
heitä, eikä kirkasten tähtein paiste taitanut sitä
hirmuista yötä »valista.

6. Mutta heille näyi palawainen tuli täy-
näns kauhistusta, silloin hämmästyit he senkal-
taista peljätystä, joka kuitengin tyhjä oli, ja
ajattelit »vielä pahembata tarjona oleman kuin
he näit.

Pppppp 7. Noi-
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.7- Noitain tieto oli tyhjä, ja sen ylistys tuli

häpiäxi. 2Mos. 8: «. l. 9: «.

8. Sillä ne jotka olit tottunet ajamaan pois
pelkoa ja hämmästystä sairaista sieluista, tulit
itze sairaxi, niin että heidän pelkoansa pilkattin.
.9-.la jos ei senkaltaiset kauhistuxet olis pel-

lättanet heitä.
io. Niin heidän olis kuitengin täytynyt huk-

kua hämmästyxestä, kosta pedot heidän stkaan-
si» tulit, jakärmet joukosi» niin hawisit, ettei
he mielelläns katzonet ilmaa, jota ei he kuiten-
gan saanet paitzi olla.

. 11. Sillä joka niin epäilewäinen on, sen te-
ke hänen oma pahudensa, joka hänestä todista
ja duomitze, ja paha oma tundo aina pahim-
min päin ajattele.

12. Sillä pelko tule siitä, ettei joku edestäns
wastata taida, ja ei tiedä kustan apua.

13. Muttakusi» »vähä lohdutusta on sydämesä,
niin epäilys teke ena waiwaa kuin itze ran-
gaistus.

14. Mutta ne jotka ynnä makaisit sinä yönä,
(joka hirmuinen ja oikia yö oli, jasiitä kau-
hiasta ia sywästä helwetistä tullut oli)

15. Toisinans waiwattin hirmuisilla näyillä,
toisinans niin jouduit, ettei he mutta toiwonet
kuin kuolemata, sillä äkillinen jatapaturmai-
nen pelko tuli heidän päällensä.

16. Niin että kusi» joku löyttin, siinä hän oli
niinkuin hän olis ollut pandu kiinni, ja ilman
kahleita kätketty.

17. Joko hän oli peldomies, eli paimen, eli
työn tekiä korwesa, hänen täytyi, ehkä kusta
hän löyttin, kärsiä lvälttämätöindä ahdistusta.

18. Sillä he olit kaikki yhtäläisillä pimeyden
kahleilla sidotut.

19. Los tuuli kuului puhaldawan, eli linnut
suloisesti wisertelewän paxuilla oxilla, eli joku
töminä juoxewaisesta »vedestä eli putowaisista
jakolisewaisista kiwistä, eli että indaistt eläi-
met juoxit, joita ei he nähnet, eli että hirmui-
set pedot ullvoit, eli kajaus käwi wuorten raois-
ta : niin he hämmästyit siitä, niin että he pe-
räti tyhmistyxit.

20. Koko mailmalla oli kirkas walkeus, ett-
ei työt tullet estetyxi.

2,. Ainoastans näillä oli syngiä yö, joka oli

sen pimeyden kuwa, jokaheille tulewa oli; mut-ta he olit itze heillens suremmaxi rasituxexi kuinpimeys.

18. Luku.
Israelin lasten lähdendö Egyptistä.

«Alitta sinun pyhilläs oli suuri »valkeus, ja<"l mihollisetkuulit kyllä heidän äncnsä, mul-
ta ei he nähnet heitä. 2 Mos. 10: 2).

2. Ia he ylistit sinua, ettei he senkaltaistakärsinet,l»a kiitit, ettei he, jotka heildä »vähin,
goittin, heille kostanet, ja toiwotit, että he oli»
sit kaukana heistä.

3. Sitäwastan annoit sinä näille tulipahan',
joka heitä »valisti oudolla tiellä, jaet andanut
Auringon »vahingoitta heitä sillä jalolla mat«
kalla. * 2 Mos. i;: 21. Ps. 78:14. Ps. 105:,?.

4. Sillä ne olitkin mahdolliset olemaan ilman
walkeutta, ja pitikin pimeydesä niinkuin kah-
leisa makaman, että he sinun lapsias fangina
pidit jonga kautta Lain katomatoin walkeus
mailmalle annettaman piti.

5. Ia kuin he ajattelit tappa * pyhäin lap,
sia, (mutta yxi ulosheitetyistäf kätkettinheille
rangaistuxexi), otti sinä suurey joukon heidän
tapsistansa H, ja hukutit heidän yhtä haawaawäkewäsä wedesä " *

2 Mos. ,: 16, 2,.

f, Mof. 2:5 §2 Mos. 12:29. "

H Mos. 14:28.
6. Se yö oli meidän Isillemme ennen ilmoi-

tettu *, että he wahwistettaisin ja ilyitzisit lu-
pauxesta, jonga he »iffoit. * 2 Mos. 12: ~.

7. Ia sinun Kansas toiwoit niin »vanhurs-
kasten autuutta, ja wihollisten kadotusta.

8- Sillä kosta sinä »vihollisia waiwaisit, teit
sinä meitä, joitas tygös kutzuit, jaloixi.

9. Iakosta jumalisten pyhät lapset uhraisit
sinulle salaisesti, ja yximielisesti pidit Jumalan
Lakia, silloin he tahdoit niinkuin pyhät kärsiä
pahaa ja hywää toinen loisens kansa: IaIsät
lveisaisit kiitoswirsiä heidän edesäns.

iO. Mutta sitä wastan kuului wihollisten huu-
to paljo toisin, jakuultu, waikia walitus siellä
ja täällä lapsilda. 2 Mos. «.20.

11. Sillä yhtäläinen witzaus oli Herralla
japalwelialla, jaKuningangin täydyi sitä kär-
siä alimaisten?

12. Ia jokaitzella heillä oli sangen monda
kuot-
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kuollutta, jotkayhdenkaltaisella kuolemalla kuo-
lit niin ettei eläwät kerjenner heitä hautamaan:
Sillä yhdellä hetkellä tulit heidän parhat sikiän-
sä pois.

i,. Ia jotka ei ennen tahtonet ustoa, estetyt
noidilda, niiden täydyi nyt, sittekuin kaikki
esikoiset tapetut olit, tunnusta, että tämä Kan-
sa oli Jumalan lapsi.

14. Sillä kosta kaikki alallans ja wait olit,
ja juuripuoli yö oli,

15 Tuli sinun kaikkiwaldias sanas alas tai-
wasta Kuningalliseldc» istuimelda, niinkuin »voi-
mallinen sotamies*, keskelle maata, joka piti
häwitettämän. '»Mos. 15:;.

16 Se teräwä miekka, joka sinun angarata
kastyäs kandoi, seisoi, ja fäytti kaikki paikat
kuolluilla, ja waikka se seisoi maasa, ulottui
se kuitengin taiwasten.

. .

17. Silloin peljätt, heitä äklsta hirmuinen
unen näky, ja tapaturmainen hämmästys tuli
heidän päällensä..

.

. '.
..

18. Ia tasa makais yxi, ia tomen siellä puol,
kuoltuna, niin että kyllä hänesa nMn, »mingä.
syyn tähden hän kuoli.

19. Sillä unet, jotka heitä peljätit, anuott.
heille kyllä tietä, ettei he olis hukkunet tietämä-
tä/ mingä tähden he nim pahoin rangaistln.

20. Tuli myös wihdoin kuolmlan /kiusaus
wanhurssaille, ja korwesa tapahtui wahingo
Kansissa, mutta wiha ei ollut kauwan.

. ,
21. Sillä se nuhtetoin mies kiiruhti, joka hei-

dän edestäns sodei, jakannot wirkansa kilwen,
rukouxen ja sowinnon * suitzutuxella, ja seisoi-
wihaa »vastan, ja lopetti stn surkeuden, jolla
hän osotti, että hän oli sinun palwelias-

"4 Mos 16:46.
22. Mutta hän »voitti sen hirmuisen menon,

ei ruumillisella mäellä eli miekan »voimalla,
waan sanalla paistajs hän maimajan alansa,
koffa hän ilmoitti malan ja lijton kuin Isille
luwattuoli.

23. Sillä kosta kuollet langeisit toinen toisens
päälle, seisoi hän siellä kestellä, ja asetti wihan,
jaesti ettei hän pääsnyt eläwitten tygö.

24. Sillä hänen pitkäsä hamesans oli kaikki
kaunistus ', ja Isäin kunnia neljäsä kiwiriwi-
si kaiwettu, ja sinun jaloudes hänen päänsä
lakisa. *,W05.28.-6,14, ,6/

25. Senkaltaisista täydyi turmelian paeta
ja sitä peljätä, sillä siinä oli kyllä, etta wihaainoastans sillä koeteldin.

19. Luku
Jumalan Ransan pelastus Egyptistä; ja D«yptiläisten teloitus.

jumalattomille tull wiha ilman lau-
piutta loppuun asti, sillä kyllä hän en-nen tiesi, mitäheidän wasta tekemän piti;

2. Että heidän pjti käffemän heidän mennämatkaansa, ja johdattaman heitä wisusti, ettäheidän piti sitä katuman, ja ajaman heitä ta-kaa.
3. Sillä kosta he wielä murhehdit ja wali-

tusitkua pidit kuolluitten hautain tykönä, jou-
duit he toiseen tyhmään aiwoimxeen *, että hetahdoit heitä aja takaa niinkuin karkureita,
joita he kuitengin olit ajanet pois suurella ru-kouxella. f ", Mos. 14:5. 5 2 Mos. »:;,.

4. Mutta stn piti niin käymän, että he sen-kaltaisella lopulla tulit hukatuxi kuin he ansain-
net olss, jaunhotit mitä heille oli tapahtunut,
etta sait. täydellisen witzauxen, joka heillewiM tarjona oli.

5. Ia sinun Kansas piti waeldaman ihmel-listä matkaa, mutta nämät uden kuotemistntawan lövtämam')
6. SilH joilla oma

luondo oli, muutit itzensä sinun kästys perään,
jota he palwelit, että sinun lapses ilman wa-hingota olisit »vaeldanet.

7- Pilmi oli siellä jawarjois leirin': josa
ennen weffoli, yäkyj kuiwa maa, punaisesta
.mereM M tis/ilman estetä, ja wäkewistäaalloista., wiherjginep keto. f

*2Mos.i;:,i. 1.14:20. f 2 Mof. 14:2»
8. Josta kaikki Kansi» käwi, jotka sinun kä-

tes alla suojeltin, nähden senkaltaista ihmel,llstalhmettä. .
'

9. Ia Mwit niinkuin hewoistt laitumella *,
ia hyppäisit niinkuin karitzat, jakiitit f sinuaHErra, zoka heitä pelastit. ' les 6,:,,, 14.f 2 Mos. 15: *

10. Sillä he johdatit mieleensä mitä heille01, tapahtunut heidän wiheljäisydesänsä, kum-ga maa stn siasa kuin hän ennen annoi eläimi-Pppppp 2 ta,



ta, nyt annoi kanväisia, ja wesi annoi paljo
sammakoita talain edestä. 2 Mos. z: 6,24.

11. Senjälken näit he myös uden linduin la,
in, kossa he himoitzit ja anoit herkullista ruo-
kaa.

12. Sillä peldokanat*tulit heidän tygöns me-
restä, lakkauttamaan heidän himoansa. Tuli
myös rangaistus syndisille ihmen kansa, joka
wäkewällä pitkäisen leimauxclla tapahtui -s: sil-
lä st oli oikein, että he senkaltaista karstit tui-
mudensa tähden, että he olit pahoin tehnet »vie-
raita wastan. '2 Mof. 16:,2. 4 Mos. ii: zi.

-j- 2 Mos. 9: 24.
13. Muutamat koffa ne tulit, jotka ei tien-

net kuinga heidän piti menemän, ei ottanet
heitäwastan: Mutta muuttamat waadeit wie-
raita, jotka heille olit hywää tehnet, orjuteen.

14. (Ia ei siinä ainoastans, waan yxi ran-
gaistus piti tuleman heidän päällensä, että he
pahaa teit muukalaisille.)

15. Mutta muutamat waiwaisit suurella tus-
kalla niitä *, jotka he otit ilolla wastan f, ja
annoit kansans nautita Kaupungin oikeutta.

"»Mos. 1:14. -fl Mos. 45:22.

16. Mutta ne myös tulit sokeudella lyödyri
(niinkuin ne wanhurstan owen edesä) ' parul-
la mmeydella saawutettin, että jokainen etzeitietä omaan oweensa. '

1 Mos. 19:«.
17. Sillä Elementit käwit toinen toisens se-kaan edestakaisin, niinkuin kundelen kielet so>>

wat toinen toisen jälken, jakaunisti kuuluivat
niinkuin silmäin edesä nähdän.

18. Sillä joka tottunut oli maalla olemaan,se oli wedesä, ja joka wedesä oli tottunut ole-maan, se käwi maalla.
19. Tuli oli woimallinen wedesä »vastoinluondoansa, »vesi unhotti woimans sammutta-

misesa. I. »6: 17.
2c>. Sitä wastan tulen liekki ei kuluttanut

kuolewaisten eläimitten lihaa, jotka siinä kä-
wit, eikä sulattanut kuolematoinda ruokaa,
joka kuitengin niinkuin jää kohta suli.

l. ,6: ,8, 27.
21. HERra, sinä olet kaikisa kunnioittanut

ja jaloxi tehnyt sinun Kansas, ja et katzonutheitä ylön, waan aina ja jokapaikasa olet ol-
lut heille awllllinen.

Wiisauden kirjan loppu.

Tobian Kirja
Esipuhe.

ludithan kil-jasta, sanottn on, se taitan myös tästä Tobian Kirjasta sanotta. Jos se on Historia, iiii,,
Ni> st on kaunis pyhä Historia: Mutta jos se on ajatcldu, niin ou st totisesti korkialla lahjalla lahioitctu!!
warsyin kirjoittajan oitia/ kaunis, terwellmen ja tarpellin<l, ajatus. Ia on tiettäwa, että ludalaisicl, seasa
on ollut monda senkaltaisia Runoin ajatusta, joita he owat harjoitellet Pyhä päiwänä ja Sabbatbina, ja»iin
iloisesti nnoruden mieleen Jumalan sanan ja työt muistuttanet erinomaisesti koska he hywäsu rauhasa ja hallitll-
xesa ollet owat. Silla heillä on sangen jaloja miehiä ollut, niinkuin: Prophetaita, weisaita, Runojita ja sen-
kaltaisita, jotka Jumalan sanaa wiriästi jakaikilla tawoilla opettanet owat.

Ia »»linkuin Ilidithan kirja näyttä kumga niaalunnalle ja Kansalle usein snrkiasti tapahtu, kuinga Tyraii-
«it ensista tuiniasti kinkuitzcwat, ja wiimeisiUda häpiallisesti »naahan langewat: Niin näyttä myös tama kirja,
kuinga toisinans fnmalisen talonpojan jaKaupamtehcn-pahoin ka», mitä wasioiilkäylnistä awiosädys on: Taas,
kuinga humala aina armolllststi autta, ja wiimelseldä ilolla paatta. Etta awiowaki oppisit kärsiwällisytta, ja
mielelläns karsisit kaikkinaista waiwaa, toiwoia, oikiafa Ilnnalan pelwosa ja lujas ustosa.

Ia näyla Gretan i-xemxw eniinmästi, kuin tama olis ollut Leikki: silla se puhu kaikki Tobian mmella,
niinkuin Leilcisa ihmisten tapa o»». Sitte on yri oppcnut mies sen sowittanut toimelliseen puheseen. Tahan
m>:ös nimet sopimat yhteen: Silla Tobia on niin palzo kuin hurstas mies, se siinä taas toisin Tobian, ja t.iy«

ty ela murhesa ja waarasa, seka Tyrannein että kylanmiestcnsa tähden. Tu,l paällistxi, (ettei kowa omu »>-

-xinäns olis), lokini, wlimcistldä hänen rakka», Hannansa kansa e,ipnraisexi, he lähettämät pois poikansa, !s
o.' tosin n, li»ia murbellinen elämä Hanna on armollinen, se on, rakas taloin ioka ''owinnofa >»

ratlaudefa elä mieyensä kansa. Perkele Asmodcus kutzutan tappaja),, elt turmellafl, st ou koro Pertele, tmn

iOz6 19. Luk.Wiisauden



i. Luk. Kirja. 1037
laitti estä ja turmele, ettei ihminen lasten ja perhen kansa luhungan joudu. Sara, vn taistella eli woitta,a,
joka wiimeiseldä wallan saa ja woitta. On siinä Engeli Raphael, ston, parandaja, hän kutzu hänens Asa-
lian, st on, Auttajaxi et» turwaxi, stn suuren Ananian pojaxi, st on. Jumala (joka on korkein turwa) kas«
kyläisexi eli lähdetyxexi: Silla Jumala autta taloja pitämään, ja on awiowäen apu, muutoin eihekusan
taldi Asmodeurelda wapat olis. On sentähden myös tämäkin kirja meilleKristityille tarpellinen jahywä lukea,
niinkuin kuuluisan Hebrean Runojan, joka e, turhia, waan parhaita kappaleita mainitze, ja niitä sangen
Kristillisesi! toimitta jakirjoitta. Senkaltaista kirjaa oikein seura Jesus Sirak, niinkuin oikia yhteisen Kansan
jaPerhen-Isännän opettaja ja lohduttajakaikisa asioisa, ja on Tobia esikuwa senkaltaiseen turjaan.

Tobian Historia sopi 3232. «vuoteen mailman lnoinistsia: ennenKristuxen syndymäta, 739. 2Kun. 1?: b.

i. Luku.
»Vanhan Lobian suku, jumalisus,rakkaus ja

risti.
vxi mies nimeldä Tobia, Naphtha-

lin sugusta, yhdestä ylimmäisen Galilean
Kaupungista, ylembänä Asserita tien wieresä
»vasemmalle kädelle merta kohden.

2. Se myös fangixi wietin Salmanasstrin
Assyrian Kuningan aikana". Ia waikka hän
niin muukalaisten seasi» fangina oli, ei hän kui-
tengan Jumalan sanasta luopunut.

" 2KUN. 17: ;, 2;.

z. Ia kaikki mitä hänellä oli, jakoi hän wel-
jillens ja tuttawillensi», jotka hänen kansans
fangina olit.

4. Ia ehkä hän nuorin mies oli Naphtalin
sugusta, ei kuitengan hän itziäns lapsillisesti
käyttänyt.

5. Ia koffa multtoin jokainen palweli kul-
lalsita wasikoita, jotka lerobeam Israelin Ku-
ningas oli tehdä andanut *, »vältti hän sitä
kauhistusta. ' 1, Kun. 12: 28.

6. Ia piti itzens Templiin ja JerusaleminJumalan palweluxeen , japalweli siellä HER-raa, jarukoili Israelin lumalata, andoi myös
esikoisensa jakymmenexens aiwan ustollisesti.

'

2 Mos. 2;: 19. 5 Mos. 12: 11.

7. Niin että hän aina kolmandena wuonna
muukalaisille,,, lestillen ja orwoillen heidän
kymmenexens andoi. < Mof. 26: 12.

8. Ne hän pitä nuorudestansi», HERran
Lain jälken.
, .9. Kosta hän nyt miehenkaswanut oli, otti
han waimonNaphtalin sugustaHannan nimel-

siitti»)hdenpojan,jonga hän myösT»'biaxi nimitti. *

4 Mof. ;6: 6.
»o. Ia opetti hänen nuorudesta Jumalansanasa, Jumalala pelkämään ja syndiä wält-

tamään.

ii. Ja kosta hän kaiken sukunsa, waimons
ja poikansa kansa wietin pois fangein seasa,
Niniwen Kaupungiin.

12. Ja jokainen söi pakanain uhrista jaruas-
ta; »vältti hän sitä ja ei saastuttanut itziansä
senkaltaisella rualla.

13. Ia että hän koko sydämestäns HERraa
pelkäis, andoi Jumala hänelle armon Sal-
manasserin Assyrian Kuningan edesä.

14. Että hän andoi hänelle luwan kaydarens
kunga hän tahdoi, jatoimitta mitä hänellä te,

kemistä oli.
15. Niin hän meni kaikkein tygö, jotka sam

gina olis, jalohdutti heitä Jumalan sanalla.
16. Ia tuli Medenin Kaupungiin

ja hänen myötäns oli kymmenen leiwistaä
hopiata, jotkaKuningas hänelle andanut oli.

*1.4: «. l.Z:;>
17. Ia kosta hän muiden Israelitain seasa

näki yhden sugustansa, nimeldä Gabelin, jo-
ka sangen köyhä oli, andoi hän hänelle sen ra-
han , jaotti kirjoituxen häneldä.

iB. Sittepitkän ajan perästä, Salmanasse-
rin kuolema jälken, koska hänen poikans Sen-
naherib hänen jälkensä hallitzi, joka Israelin
lasten »vihamies oli.

19. Käwi Tobia jokapäiwä kaikkein Israe-
litain tykönä, ja lohdutti heitä, ja jakoi ihe-
kullengin hänen hvwydeftäns »voimansa jälkem

20. Isowaisia hän ruokkei, alastomia hän
»vaatetti, tapetulta ja kuolleita hän hautais.

21. Mutta Kuningas Sennaherib oli paen-
nut ludeasta, kosta Jumala hänen lyönyt oli*,
hänen pilkkamssensa tähden. Kosta hän nyt
palais, oli hän kiukussansa, jaandoi paljo Is-
raelin lapsia tappa ; niidentuumit toimittiTo-
bia hautaan. i<>:;s.;6. 2AlkaK;»: 21.

Ies)?: ,s.
Pppppp 3 ,2. Mutta
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22. Mutta kosta Kuningas sen tietä sai, käs-

ki hän hänen lapetta, ja otti häneldä kaiken
hänen tawaranfa. l 2: z.

25 Waan Tobia pakeni »vaimonsa ja poi,
kans kansa, ja piti itzens salaa hylväin ystä-
wäinsä tykönä.

24. Waan »viiden päiwän perästä wiidettä-
kymmoNdä tapettin Kuningas omilda pojil-
dansi». 2 Kun. i? : ;7. les. ,7: ;8.

25. Ia Tobia tuli jällens kotiansa, jakaik-
ki hänen tawaransa anm'ttin hänelle jällens.

2. tuku.
Tobia hauta kuolleita: tule sokiaxi: närkäsi

tMä emandansä.
HERran juhlapäiwänä, kosta

>-> Tohia huonesansi» kuuluisan wieraspidon
walmistanut oli.

. «

2. Sanoi hän pojallensa: mene ia kutzu ne
jumaliset meidän sugustam meidän kansamme

z. Ia kosta hän palais, sanoi hän Isällens
Tobialle: yxi Israelita on kuollllna kalulla.^

4. Niin nousi Tobia kohta pöydän tyköä,
ennenkuin hän söi, ja meni sen kuolluen ruu-
min tygö, ja otti stn, jakandoi salaa huone-
seensa, että hän sen salaa hautaais.yolla.

5. Ia kosta hän ruumin salaa kätkenyt 01,,
söi hän leipaäns murhesansa.

6 Ia asetteli sitä sanaa kuin HENra Amos
Prophetan kautta puhunut oli: teidän juhla-
päiwänne pitä murhepäiwixi tuleman.

Am. 8:10. 1 Makk. 1:41.
7 Ia meni yöllä ja hautais sen kuolluen.
8 Mutta hänen ystäwänsä nuhtelit händä,

ja sanoit: Äffen kasti Kuningas sinun lapetta
sen asian tähden ', jasinä olet siitäsilhen siltä
pääsnyt, jakuitengin hautat kuolleita, l.»: 25

a Mutta Tobia pelkäis lumalata enäm-
män kuin Kuningasta, jakandoi salaisesti ko-
koon ne tapetut, ja p»tt salaa huonesans, ,a
yöllä hän hautais häidä,,.

. .. °. « .

io Mutta se tapahtu» yhtenä päiwänä, kos-
ka hän kotia tuli kuolleita hautamasta, ja 01l
Wäsyxisä, ja nojais seinurelle, janukkui.^

päastyistn pesästä palawa sonda
hänen silmiinsä, joM hän tuli sokmxt.

12. Mutta senkaltaisen »vaiwan andoi Ju-mala tulla hänen päällensä, että jälkentulewai-
set oppisit kärsimään, niinkuin pyhästä Jo,bista. Job. 1: 2i. lak. 5: «.

iz. Ia että hän aina nuorudestans luma-lata peljänyt, jahänen käskynsä pitänyt oli, eihän tvihastunut eikä napisiiut lumalata wasi.tan, että hän oli andanut hänen sokiaxi tulla:
14- Waan pysyi lujana Jumalan pelwosa,

ja kiitti elinaikansa.
15. Ia niinkuin Kuningat pyhää Jobia nau-

roit *, niin myös Tobiata nauroit hänen ystä-'
lvänsä. «Job.4: s.

16. Ia sanoit: Kusa nyt sinun uffalluxes on,'
jonga tähden sinä almuisilt jakanut, ja niin,
paljo kuoliuita haudannut olet?

»7- Ia Tobta nuhteli heitä, ja sanoi: Hlkät
sanoko niin. .

'

18. Sillä me olemma pyhän Lapset, ja odo-
tam elämatä, jonga Jumala andaniille, jotka
ustosa wahwana ja lujana pysyivät hänen ede<
säns. .

>
19. Mutta Hanna hänen emandänsä teki wi-

riästi työtä käsillänsä, jaruokkei hänenmisellä.
20. Mutta st tapahtui, että hän nuoren

wuohen toi kotia.
21. Ia kosta häneN miehensä Tobia kuuli sen

määkywän, sanoi hän: Katzokat, ettei st
»varastettu ole, andakat händä isännällensä jäl>
lens': sillä ei meidän sowi syödä »varastetusta
kalusta, eikä siihen ryhtyä.

*5M05.22:i.
22. Siitä puhesta »vihastui hänen emändäm

sä, wastais jasanoi: tästä nähden, että sinun
ustaliuxes ei ole mitan", ja sinun annuisas
owat hukkunet. " Job. 2: 9.

23. Senkaltaista jamuilla sanoilla, soimai<hän hänelle hänen wiheljäisyttänsä.

3. Luku.
Wanha Lobia ja Sara rukoilewat eripaM<lf

kunnasa, ja tulewat kuulduxi yhtä haawa.
hilloin huokais Tobia rastasti, jarupeis lt,
>»< kemään, jarukoilemaan, ja sanoi:

2. HERra sinä olet hurstas, jakaikki sinu»
» tyos
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työs owat oikiat', ja sula hywys ja uffollisus.

»Pf. 119:27.
~ Ia nyt minun HERrani, ole minulle ar-

mollinen, ja älä kosta minun syndiäni, älä
muistele minun eli minun Isäini pahoja tekoja.

4. Sillä etten me sinun kästyjäs pitänet, niin
me myös olemme annetut meidän wihollisillem-
me, että he meitä. ryöstäwHt, fangina pitä-
mät, ja tappamat, ja olemme häwäistyxexi,
nauroj-i ja pilkaxi tullet muukalaisille, kuhun-
gas meidän hajottanut olet. 5 Mos. 28: ,f, 25.

5. Ia nyt HERra, hirmuiset owat sinun
duomios, etten me sinun kästyjäs pitänet ole,
engä oikein sinun edesäs waeldgnet.

6. Ah HERra, osota minulle armo, ja kör-
ja minun hengeni rauhasi»; sillä-mina tahdoi-
sin paljo paremmin kuolla, kuin elä.

7. Ia se tapahtui sinä päiwänä, että Sara
Raguelin tytär Mederein Kaupungista Rage-
M myös pahoin häwäistin, ja soimattin I-
snnS piikalda. '

8. Hän oli annettu seitzemälle miehelle toinen
toisens jälken, ja yxi paha hengi Asinodi ni-
meldä oli heidän kaikki tappanut, kohta kuin
he wuoteseen tulit hänen tygönsä.

9. Sentähden soimais händä hänen IsänS
piika, ja sanoi:

10. Jumala tehkön, etten me ikänäns sinust
ta näkisi poikaa eli tytärtä maan päällä, sinä.
miestes murhaja.

ii. Tahdotkos minungin tappa, niinkuin si-nä ne seitzemän miestä tappanut olet?
12. Niiden sanain tähden meni hän kammio-

on huonen päälle, ja ei syönyt eikä juonut kol-
mena päiwänä: ja ei lakannut rukoilemasta ja
itkemästä, ja rukoili lumalata, että hän hä-nen siitä häwäistyxestä,wapahdais.

»3- Sitte kolmandena päiwänä, kosta hännikouxens päättänyt oli, kiitti hän lumalata.jajanoi:
14-, Kiitetty olkon sinun nimes, HERrameidän Isäimme humala; sillä kosta sinä wi-

Mut, osotat sinä armon ja hywyden', ja
sinä synnit andexi annal, niille jot-

ka imua auxens huutamat. 'Hab. ;:H.
»;. Sinun puolees, minun HERrani, kään-nan miiiä kaswoni: sinun tygös minä nostanmmani.

16. Ia rukoilen sinua, ettäs minun pelasta,
sit tästä rassasta häwäistyxestä, eli minun taai"
da korjaisit.

17. Sinä tiedät HERra, etten mina miestä
himoinnut ole, ja olen minun sieluni puhdas,
na pitänyt kaikista pahoista himoista: Engä
ole kostan häpemättömäin ja rimoin joukosa
ollut.

18. Miestä ottamaan olen minä mielistynyt,
sinun pelwosas, ja en hembeydestä.

19. Taikka en ole minä heidän, elikkä ej he
minun wertaiseni ollet, ja sinä olet minua mi-
tämax säästänyt toiselle miehelle:

so. Sillä sinun nemvos ei ole ihmisen woi-
masi».

21. Mutta sen minä kyllä todexi tiedän, joka
lumalata palwele , se kiusauxen jälken lohdu-
tetan *, ja murhesta pelastetanl, ja kurituxen
jälken löytä armon. "Ps.;o: 6. Wal. w.;:;i.

22. Sillä et sinä mielisty meidän kadotuxe-
emme*: sillä pahan ilman perästä annat sinä
Auringon paista, ja parun ja itkun perästä
täytät sinä meidän ilolla, s

"Hes. 18:2;. -l-ler.;i:i;.
23. Sinun nimelles, Israelin Jumala, ol-

kon ijankaikkinen kiitos ja ylistys.
24. Sillä hetkellä kuultin heidän molembain

rukouxensi» HERralda taiwasa.
25. Ia se pyhä Raphael, HERran Engeli,

lähetettin heitä molembita auttamaan, että
heidän rukouxensi» yhtä haalvaa tuotin HER-

ran eteen.

4. Luku.
tvanhan Lobian neuwo pojallensa.

«Nosta Tobia luuli rukouxens kuulduxi, et-
ta hänen kuoleman piti, kutzui hän poi-

kans tygönsä, jasanoi hänelle:
2. Minun poikani, kuule minun sanani, ja

pidä ne lujasti sinun sydämesäs.
3. Kosta Jumala minun sieluni korja *, niin

hauta minun ruumini, ja kunnioita sinun ai«
tiäs f kaikkena el ikaikanas. 'l. ;:6.

Spr.;:?.
4. Muista niitä »vaaraa hän karsti, kosta-,

hän sinun sydämens alla kandoi. Syr. ?: 25».
5. Ia
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5. Ia koska hän kuole, niin hauta händä

minun wieremi.
6. Iakaikkena sinun elikaikanas pidä Juma-

la silmäis edesä ja sydämesäs, jakarta ettes
mihingän syndiin mielisty, ja Jumalan käskyä
wastan tee.

7. Sinun tawarasias auta köyhiä, ja älä
käännä itziäs pois köyhästä *, niin Jumala
taas armollisesti katzo sinun päälles.

* San. l. ;: 9. Lnk. 14:1;.
8. Kusas taidat, niin auta tarwitzepaa.

Syr. 4:2. l. ,4: li.
Z. Los sinulla paljo on, niin anna runsasti:

jos sinulla wähä on, niin anna siitä wähästä
hywällä mielellä. Nom. 12:8.

»Kor. 9:6,7. 1ak.2:16.
10. Sillä sinä kokot sinulles hywän palkan

tustasa.
11. Sillä almu pelasta kaikesta synnistä ia

kuolemasta, ja ei hyljä hädässä.
l. 12: 9. Syr. ,9:15.

12. Almu on hywä lohdutus korkeimman
Jumalan edesä.

iz. Karta poikani kaikkinaista huorutta*, ja
paitzi sinun omaa waimoas, älä keneengän
MUUhUN suostu, f *

f Mos. 2;: 17.
1 Thcss. 4:;. 5 Ebr. 12:4.

14. Älä anna ylpeyden hallita eikä sinun sy-
dämesäs eli sinun sanoisas, sillä se on kaiken
kadotuxen alku. i Mos. 2:5.

15. Joka sinun työläs teke. anna hänelle
kohta hänen palkkansa, ja ala pidä keldäkan
ansaittua palkkaansa. ; Mos. ,9:1;.

5 Mos. 24: 14.
16. lotes tahdo keneldäkän sinulles tehtä,

katzo ettes sitä myös toiselle tee.
Matth. 7: 12. Luk. s: ;i.

Jaa leipäs isowaiselle, japeitä alasto-
mia waatteillas. les. 58:7. Hes. i«:»6.

Match. 25: ;<, ;6.
18. Anna almun leiwästäs ja wiinastas ju-

malisten hautamisisa *, ja älä syö elikkä juo
synnistenkansa. 'les. 16: 7.

19. Kysy aina neuwoa wiisailda.
2Q. Ia kiitä aina lumalata, ja rukoile,

että hän sinun hallitzis, ja ettäs kaikisa töisäs
semaisit hänen sanaansa.

2i. Sinun pitä myös tietämän, poikani
että minä kymmenen leiwiflää hopiata lasnaollesas, lainaisin Gabelille Ragexen Ka»»,
pungisa Medenisä, .jachänen kirjoituxens o,minulla. l. l l 1.9:3.

22. Sentähden ajattele kuingas hänen ty.gönsä tulisit ja anoisit sen rahan, ja andMjallens,hänen kirjoituxensa.
23. Ala murhehdi poikani, me olemma tosinköyhät, mutta me saamme paljo hywää, jos

me Jumalala pelkämme, maltamme syndii,
ja teemme hywää. Ps. 37-5.

Mitä v. ii, ja Lug. n: y. andeliaisuden
tyxestä puhutan, ci ole niin ymmäl-rettäwä , kuin ft m,
saitzis syndein andexi saamisen, Luk. 17: 10. »vaan e«ise osotta uston läsnä olemisen, jolla syndein andexi an»»mus »vastan oletan, lak. 2: iz.

5. luku.
Nuori Lobia waelda Engelin seurasa Mede»

niin.

hilloin mastais nuori Tobia Zsääns, jasa-
noi: Kaikki niitäs minulle sanonut olet/minun Isäni, tahdon minä tehdä.

2. Mutta kuinga minun tätä rahaa anomanpitä, en minä tiedä, ei hän minua tunne, en,
gä minä händä. Mitä minun pitä merkixi wik
män, että hän minun ustois? En tiedä mini
myös tietä sinne.

z. Niin mastais händä hänen Isänsä, ja sa-
noi: Hänen kirjoituxens on minulla, koffassen hänelle näytät, niu» hän kohta sinulle anl»a
rahan.

4. Mene nyt ja etzi sinulles ustollinen kumpa-
ni, jokapalkan edestä sinun kansas menis, et,
täs sen rahan minun elMni jällens saisit.

s. Niin meni nuori Tobia ulos, ja löysi kau,
nm nuorukaisen seisomasta, jokaoli itzens wyöt-
tänyt ja malmistanut maeldamaan.

6. Ia ei tietänyt, että se Jumalan Engelt
oli, termehti händä, ja sanoi: Kustas olet
hymä nuorukainen?

7. Ia hän sanoi: Minä olen Israelin lap-
sista.

8. Tobia sanoi hänelle: Tiedätkös tien Mv
denin maalle? Hän mastais: Tiedän kyllä,
ja olen usein sitä waeldanut, ja olen majaa

sillit
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ollut meidän »veljemme Gabelin tykönä, joka
asu Rageres Medenisä, joka on Egbathanan
wuorella.

9. Ia Tobia sanoi hänelle: Odotas wähä
aika, siihenasti että minä stn Isälleni sanon.

io. Ia Tobia meni ja sanoi sen Isällensä,
ja Isä chmehteli, jarukoili että se nuorukainen
tulis sssalle.

ii. Ia hän meni sisälle »vanhan tygö, ja
tcrwehti händä, ja sanoi: Jumala andakon
sinulle iloa!

. .«« . .

12. Ia Tobia sanoi hänelle: nnkä 110 minul-
la oleman pidäis, jonga pimepdesä istuman
pitä, ja taiwan walkeutta en nähdä taida?

«, Ia nuorukainen sanoi hänelle: Ole kär-
siwällinen, Jumala sinua pian autta.

14. Ia Tobia sanoi hänelle: tahdotkos mi-
nun poikani johdattaRagexen Medeniin Ga-
belin tygö? Niin minä annan sinulle sinun
palkkas kostas palajat.

15. Ia Engeli sanoi hänelle: Minä tahdon
hänen sinne wiedä, ja jällens sinun tygös tän-
ne tuoda.

16. Ia Tobia sanoi hänelle, minä rukoilen
sinua, sano minuile, mistä sugusta ja kenen-
gä sukukunnasta sinä olet?

17. Ia Engeli Raphael sanoi: ole äneti,
eikö siinä kyllä ole, että sioulla on sanansaat-
taja, mitä sinun tarwitan tietämään kusta mi-
nä olen?

18. Kuitengin ettäs sitä wähemmin pelkäisit,
niin minä sanon sinulle: Minä olen Azaria
stn suuren Ananian poika:

19 Ia Tobia sanoi: sinä olet hywästä su-
gusta: minä rukoilen sinua, ettes wihastuisi,
että minä sinun sukuas kysynyt olen.

20. Ia Engeli sanoi: minä tahdon sinun
poikas tenvenä sinne ja jällens tänne saatta.

21. Tobia wastais : niin mengät matkaan.
Jumala olkon teidän kansanne ja hä-
nen Engelinsä johdattakonteitä!

22. Silloin »valmisti Tobia itzens, jakaikki
mitä hän kansans otta tahdoi, ja siunais I-
säns ja Äitinsä, ja meni matkaansa kumpa-
ninensa.

23. Ia hänen äitinsä rupeis itkemään, ja
sanoi: Meidän wanhuden lohdutuxen olet sinä
ottanut ja lähettänyt pois. l. 10: 4.

24. Minä soisin ettei se raha ikänäns olis
ollut, jonga tähden sinä hänen olet lähettänyt-
pois.

25. Me olisimme tytynet meidän köyhyteem-
me: se olis suuri rikkaus, että meidän poikam-
me tykönäni olis. l. 10:5.

26. Ia Tobia sanoi : älä itke, meidän poi-
kani mene raitina ja palaja terwenä, ja sinunsilmäs pitä näkemän hänen.

27. Sillä minä uston, että Jumalan hywä
Engeli johdatta hänen , ja kaikki hywin toi-
mitta mitä hänen toimittamista on, niin et?
ta hän ilolla jällens meidän tygömme palaja.

28. Niin hänen äitinsä »vaikeni, ja tytpi
siihen.

6. Kuku.
Tobia saa kalan matkalla, janeuwotan Mn-

gelildä naimiseen.
Tobia meni matkaansa, ja koira juoxi

hänen kansans: ja ensimmäisen päiwän
matkana tulit he Tygrixen wirtan tygö.

2. Ja hän meni pesemään jalkojansa, jaka-
tzo, suun kala hyppais sieldä, ja tahdoi niellä
hänen.

3. Jota Tobia hämmästyi, jahuusi täydellä
anella, jasanoi: HERra, hän tahto minun
syödä.

4. Ia Engeli sanoi hänelle: tartu hänen ki-
duximiinsi», ja wedä händä ylös: Ia hän weti
hänen maalle, niin hän pprisi hänen jalkains
edesä.

s. Silloin sanoi Engeli: Halkaise kala kah-
tia, sydän, maxa ja sappi pidä sinulles: sillä
ne owat sangen hywät »voitexi.

6. Ia monikahdat kappalet kalasta he pais-
toit, ja otit kansans matkalle: ne muut he suo-
laisit ewäxi matkalle, siihenasti että he tulisitNagexeen Medeniin.

7. Niin Tobia kysyi Engelildä, ja sanoi hä-
nelle: Minä rukoilen sinua Azaria weljeni, et-
täs sanoisit minullen, mitä »voiteita niistä kap-
paleista tehdä taitan, jotkas minun käffit täh-dellä pitä?

8. Niin Engeli sanoi: Kostas kappalen sy-
dändä ja maxaa panet tulisten hiilden päälle,
niin st sa»vukarkotta kaikkinaiset köpelit miehen

iaQqq q q q
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ja waimon tyköä, niin ettei he enä »vahingoit-
ta taida.

9. Ia kalan mara on hywä silmiä woidella,
että kalwo pois kulu.

10. Ia Tobia sanoi: kuhunga me poskem-
me? Ia Engeli wastais ja sanoi:

.11. Tasa on yxi mes Raguel nimeldä, sinun
lanaos sinun sugustas, hänellä on ainoastans
«xi tytär, Sara nimeldä, ja ei yhtän muuta
lasta.

12. Sinulle on kaikki hanen tawarans ai-
woitut', jasinä otat hänen tyttärensä.

*
4 Mos. ,7: 8.

13. Ano siis händä hänen Isäldänsä, niin
hän anda hänen sinulle emännäxi.

14. Niin sanoi Tobia: Minä olen kuullut,
että hän jo ennen stitzemälle miehelle annettu
on, ne kaikki owat kuollet*, päällisexi sanotan
että paha hengi on heidän tappanut. ' l. ;:7,zc.

15. Sentähden pelkän minä, ettei minun
myös niin käwis, niin kuolisit minun wanhem-
bani murheisiinsa *, että minä ainoa poika
olen. 'iMos. 42:;8.

16. Silloin sanoi Engeli Raphael: kuule,
minä sanon sinulle, keiden päälle Perkelella
walda on.

17. Nimittäin, niiden päckle, jotka katzo-
wat Jumalan ylön, ,a walwoin haureuden
tähden waimoja ottawat, niinkuin järjettömät
eläimet.

18. Mutta sina, kostas morsiames kansa
kammioon tulet, pitä sinun kolme päiwää pi-
tämän sinus pois hänestä, ja hänen kansans
rukoileman.

19. Ia sinä yönä kostas panet kalan sydä-
men ja maxan tulisten hiilden päälle, niin Per-
kele tule karkotemxi.

20. Toisna yönä pitä sinun hänen tygönsä
menemän puhtaudesi», niinkuin pyhät Patri-
arkat.

2i. Kolmandena yönä sinä saat simiauren,
'että terwet lapset teistä syndywät.

22. Mutta kosta kolmas yö kuluDut on niin
sinun pitä neitzen tygö JumalanpMosi» mene-
män , enä hedelmän himosta 1, tuin pahasta
halusta, että sinä ja sinun lapses siunauxen sai-
sit, joka Abrahamin siemenelle luwattu on. f

',Mosi:2«. l. 9:7. ti Mos. 15: 5

Se wonna kuin v. z, ja 19, kalan sydämmele
ja maxalle näky omistcttawan perkelettä poisaja, n ,!«
niin ymmärretläwä,l kuin niillä olis se woima lv»n,
nollisesti ; waan jos Jumala tahto, niin hän toit,
anda senkaltaisille kappaleille ylön luonnollisen woima,,
niinkuin sikunalle, 2 Kun. 20: 7. Syljelle ja tomulleloh. 9: 6. Mutta oikialla rukouxella on se w,im«j
Mark.?: 26.

7. Luku.
.
Lobian kosiominen, ja kihlaus Raguelin Hbtaren Saran kansa.

he menit Raguelin tygö, ja RagM otti
wastan heidän ilolla.

2. Ia katzoi Tobian päälle, jasanoi Ednal-le emännällens,kuinga onmwdan langomme muotoinen M
3. Ia kosta hän sen sansttut oli, sanoi hän.-kusta te oletta minun weljeni? He sanoit: M

olemma Naphtalin sugusta, niistä sangeist,
kuin Niniwesä owat.

4. Raguel sanoi heille: Tunnettako minuli
weljeni Tobian? Ia he sanoit: Me tunnen»
me hänen hywin.

5. Ia kuin hän nyt paljo hywää puhui To»
biasta, sanoi Engeli Raguelille: Tobia jongas
perän kysyt, on tämän nuoren miehen Isä.

6. Ia Raguel nojais hänen puoleensa, itki>
rupeis hänen kaulaansa, ja suuta andoi hänen.

7. Ia sanoi: Hywästi siunattu ole sinä mi>
nun rakas poikani; sillä sinä olen juuri jalon
miehen poika. 1.9: 9.

8. Ia Edna hänen emändänsä, ia Sara
hänen tyttärens rupeisit myös itkemään.

9. Sitte kastiRaguel tappa lamban ja»val-
mista ruokaa. Ia kuin he heitä rukoilit pöy-
dän tygö istumaan,

io. Sanoi Tobia: En minä tänäpänä syö
engä juo, ellet sinä myöden anna minulle nu<
nun rukoustani, ja lupa minuUe Saraa sinun
tytärtäs.

11. Kosta Raguel sen kuuli, peljästyi hän,
muistain mitä niille stitzemälle miehelle tapah-
tunut oli, joille hän ennen hänen tyttärens a«-
danut oli, ja pelkäis, että tallen myös nun
tapahluman piti.

,

12. Ia kosta ei hän wastata tahtonut, <5
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noi Engeli hänelle: älä pelkä hänelle anda pii-
kaa, »mun tvttäres on hänelle aiwoitm wai-
mori, sillä han pelkä lumalata, sentähden ei
pitänyt yxikän muu sinun tytärtäs saaman.

13. Silloin sanoi Raguel: en minä epäile, et-
tei Jumala minun katkeroita kyynelitäni jaru-
kouxiani kuullut ole.

14. Ia uston, että hän sitä warten on tei-
dän andanut minun tygöni tulla, että minun
tyttäreni tämän sais hänen sugustansa, Mose-
xen Lain jälken *, ja älä nyt mitan epäile, mi-
nä annan hänen sinulle. '

4 Mos. ,6:7,8.
is?la otti tyttärensä käden ja löi Tobian

käteen, ja sanoi: Abrahamin Jumala, Isaa-
kin Jumala, Jakobin Jumala, olkon teidän
kansanne, ja auttako» teitä yhten, ja anda-
kon siunauxensa runsasti teille!

16. Ia he otit kirjan ja kirjoitit Awiolijton.
17. Ia kiitit lumalata japidit »vieras pitoa.
18. Ia Raguel kutzui tygöns emändänsäEd-

uan, jakasti hänen toisen kammion malmista.
19. Ia hs weit sinne tyttärens Saran ', ja

j)änitki. 'iMos. 29: 23.
20. Ia hän sanoi hänelle: Ole hywäsä tur-

wasa minun tyttäreni, taiwan HERra anda-
kon sinulle ilon siitä murhesta kuin sinä kärsi-
nyt olet!

8. luku.
Tobias aika awionsa lumalisudella, ja walt«

ta haudan joka händä warten kaiwettu oli.
Ehtollisen jälken weit he nuoren Tobian

neitzen tygö kammioon.
,

2. Ia Tobia muisti Engelin sanat, ja otti
säkistänsä kappalen sydändaja maxaa, japa-
ni ne tulisille hiilille. l. 6:8,19.

3. Ia Engeli Raphael otti sen hengen fan-gixi*, ja sitoi hänen kauwas Egyptin korpeen.
* Ilm. K. 2°: 2.

4- Sitte neuwoi Tobia neitzyttä, ja sanoi:Sara, nouse, ja rukoilkamme lumalata tä-
näpänä ja huomena *, sillä nämat kolme yötä
me rukoilkam, ja senjälken olkamme yhdesä
niinkuin Awiowäki. '1.6: ,8.

;. Sillä me olemma pyhäin lapset, ei mei-
dän sowi sitä säätyä niin alka kuin pakanat,
>otka humalan katzowat ylöu.

6. Ia he nousit ylös, jarukoilit ynnä har-tasti, eträ Jumala heitä warjelis.
7- Ia Tobia rukoili, ja sanoi: HERra mi-

nun Jumalani, sinä meidän Isäimme Juma-la, sinua kiittäkän taiwat, maa, meri, kaik-
ki wedet ja lähtet, ja kaikki iluondokappalet
kuin niisä owat. Ps. 148:4.

8. Sinä olet tehnyt Adamin maan tomusta,
ja oletz hänelle andanut Hewan apulaistxi.

»Mos. 2:7,18. iKor. 7:».
9- Ia nyt HERra, sinä tiedät, etten minä

pahasta himosta tätä minun sisartani waimo-
xeni ottanut ole, »vaan että minä lapsia sutai-
sin *, jonga kautta sinun pyhä nimes ijankaik-
kisesti kiitetäisin ja ylistettäisin. *l. 6: 22.
.

iO. Ia Sara sanoi: HERra armahda mei-
dän päällemme, että me molemmin terwenä
mahdaisimma meidän wanhudemme saawutta.

11. Puoli yöstä huusi Raguel palweliatansa,
ja meni hänen kansans hautaa tekemään.

12. Sillä hän sanoi: mitämax hänelle on
niin tapahtunut, kuin muillengin stitzemällejotka hänen kihlannet olit.

13. Ia kuin he haudan tehnet olit, tuli Ra-
guel emändänsä tygö, ja sanoi:

14. Lähetä piika, ja anna katzoa, jos han-gin kuollut on, että me hänen ennen päiwää
hautaisimme.

15. Ia piika meniKammioon, ja löysi heidänmolemmat terwenä jaraidisna, makawan toi-
nen toisens tykönä.

16. Ia se toi heille sen hywän sanoman. IaRaguel emändinensä kiitit lumalata, ja sa-noit:
17. Me kiitämme sinua HERra Israelin Ju-mala, ettei se tapahtunut jota me pelkäisim-

me': Sillä sinä olet laupiudes meillen näyt-
tänyt, ja olet meidän wihollisemme, joka mei-
dän pahaa teki, pois ajanut. '1.7 - «.

18. Sinä olet armahtanut näitä kahta aino-
ata lasta. Ia nyt HERra, anna heidän ai-
na sinua kiitta senkaltaisen armon edestä, ja
sinulle aina kiitosta uhrata, että muut ihmisetheisa tundisit, että sinä olet ainoa Jumalakaikesa mailmasa.

19. Ia Raguel kasti kohta täyttä haudan,ennenkuin paiwä tulis.
q q q q q 2 20. Ja



20. Ia kasti emändänsä taas Malinista wie-
ras pidon, ja toimitta heille kaikkinaiset tarpet
tielle.

21. Ia hän andoi tappa kaxi lihawata här-kää, ja neljä lammasta, ia kutzui kaikki lä-
himmäisens ja ystäwänsä wiercixi.

22. Ia Raguel neuwoi ja rukoili suuresti
Tobiata wiipymään tykönänsä kaxi wiikoa.

i Mos. 29: ,7' Duom 14:17.
23. Ia kaikesta tawarastans andoi hän puo-

len Tobictlle, ia teki kirjoituxen, että hänen
kuolemansa jälkeen se toinen puoli myös Tobi-
an olis.

9. Luku.
Gabel kuyutan Engelin kautta, ja tule To-

bian häihin.
hilloin kutzui Tobia Engelin tygönsä, sillä

hän luuli hanen ihmisexi, ja sanoi hänel-
le.: Azaria wcheni, minä rukoilen sinua, kuule
minun sanani.

2. Maikka minä itzeni sinulle omaxi orjaxes
asidaisin, niin ei kuitengan se mitan olis sinun
l)ywäm tekois suhten.

3. Kuitengin rukoilen minä, ota tämä pal-
welia jaKamelit , ja mene Gabelin tygö Ra-
gexeen Medenisä, ja anna hänelle tama kirjoi-
tus, ja ota hanelda se raha", ja rukoile hän-
da minun häihini tulemaan. 'l. 4:«.

4. Sillä sinä teidät, minun Isäni luke het-
ket japäiwät, ja josminä päiwangin enä »vii,
wyn, niin hanen sielunsa mle murhellisexi.

5. Ia sinä tiedät kuinga harrasti Raguel mi-
nua rukoillut on, etten minä häneldä kieldä
taida.

6 Silloin otti Engeli Raphael Raguelin
palwelian, ja kaxi Kamelia, ja meni Rage-
xeen, ja löysi Gabelin, ja andoi hänelle kirjoi-
tuxen ,ja sai rahan hanelda. l. 5: ~

7. Ia ilmoitti hänelle kaikki mitä tapahtunut
oli Tobian pojalle, jakutzui händä häihin.

8. Ia kosta he ynnä tulit Raguelin huone-
seen, löysit he Tobian pöydän tykönä, jakatzo,
hän nousi hanen tähtensä, jaannoit suuta toi-
nen toisens.

9. Ia Gabel itki, jakiitti lumalata, jasa-
noi: Israeun Jumala siunackon sinua! Mä

sinä olet kunniallisen, hurstan ia jumaliin,
miehen poika *, ».»ka waiwaisille paljo hyM
tehnyt on. ' l. 7: 7.

iO. Siunattu olkon sinun waimos, ja sinuntvanhenibas!
ii. Ia Jumala andakon teidän nähdä lei.dän lapsenne ja lastenne lapset kolmandeen ja

neljändeen polween : ja siunattu olkon sinun sie-menes Israelin lumalalda, joka hallitze j«
wallitze ijankaikkiseen! -

12. Ia kuin he kaikki Amen sanonet olit, is,
luit he pöydän tygö, waan he amoitzit ja ilo.itzit Jumalan pelwosa.

iO. Kuku.
Tobian palaus kotia murhellisten wanh emb«<

insa tygö.
«osta nuori Tobia häidensä tähden kauwan

oli poisa, rupeis wanha Tobia hänen I-sänsä murhettimaan ja sanoi: mixi minun poi-
kani niin kauwan pois on, ja mikä händä »M
wyttä?

2. Mitämax Gabel on kuollut, jaei kengän
tahdo hänelle rahaa maxa.

3. Ia tulit sangen murhellisexi, Tobia ja
Hanna hänen emändänsä, ja itkit molemmin,
ettei heidän poikansa määrätyllä ajalla kotia
tullut.

4. Ia hänen äitins itki niin ettei hän tahto-
nut itziäns lohdutta anda, ja sanoi: Woi mi-
nun poikani! Woi minun poikani! mixi me
olemme päästänet sinun waeldamaan? meidän
ainoan ilomme, meidän ainoan lohdutuxem
wanhudesamme, meidän fydämem ja meidän
perillisemme. 1.5:2;.

5. Meillä olis kyllä tawarata ollut, jos m
me sinua olis pois päästänet. l. 5: »f-

-6. Ia Tobia sanoi hänelle: ole äneti ja hy-
wäsä turwasi», ei meidän poikamme Jumalan
amulla hätää ole, hänellä on ustollinen kum-
pani kansans.

7. Waan ei hän tahtonut itziäns anda loh-
dutta, ja juoxi jokapäiwä ulos ja katzoi jora
kujalle, kusta hänen tuleman piti, jos hän jo-
sakusa hänen näkis.

8. Mutta Raguel sanoiwäwnllensTobialle:pysy meidän ttMnämme, mmä tahdon sanan
läheltä
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läheltä Tobialle sinun Isälles, ja hänen tietä
anda, ettäs terwennä olet.

.

° Tobia sanoi: minä tiedän että mmun
«Mm,a äitini parhallans lukemat jokaitzenpäi-

vän ja hetken, ja owat minun tähteni kowm

""lohkosta Raguel monilla sanoilla rukoi-
li Tobiata, ja ei hän millan »nuotoa sitä teh-
dä tahtonut, andoi hän hänelle Saran, ja

andoi hänelle puolen kaikesta tawarastama,
valwelioista, pilkoista, karjasta, Kameleista
ja häriistä ja paljon rahaa ja andol hanen
terwennä ja iloisna tyköänsä mennä po»s, ia

n.HERran pyhä Engeli olkon sinun kansas
tiellä, ja saattakon sinun terwennä kotia )«!-

lens, ettäs löytäisit wanhembas terwennä: ja
lumgla andakon minun silmäni nähdä teidän
lapsenne ennen kuin minä kuolen!

12 Ia wanhemmat otit tyttärensä, »a suu,
ta annoit hänen, ja päästit hänen tyköänsä.

«. Ia neuwoit händä että han pidäis nue-
hensä wanbemmat kunniasa, niinkuin omat
wanwnbansa; rakastais miestänsä, hallitzis
wisusti perhen, pidäis ikens kunniallisesti.

11. Luku.
N. Tobia, kotia tulduansa, paranda Isänsä

silmät, ia ilahutttt wanhembansa.
s"a tiellä kosta he tulit Haraniin, joka on

puoli wälisä Ninilvetä, ensimmäisiin päi-
wänä toistakymnienda,

2. Sanoi Engeli: Weljeni Tobia, sillä tie-
dät, mihingä tilaan sina jätit Isas.

3. Jos sinun tahtos on, niin käykäm edellä,
ja andakamme sinun eiuändäs wäen ja karjan

kansa, jäljestä tulla.
4. Ia kosta st Tobialle kelpais, sanoi Ra-

phael, ota myötäs kalan sappe, sillä se on
tarpellmen: Nun Tobias otti tygöns kalansappe

, ja he menit niin edellä.
5. Mutta Hanna istui jokapäiwä tien wiere-

sä mäellä, niin etta hän sai katzoa kauwas
ymbärillens.

6. Ia kosta hän siinä paikasa kaheli, näki
l)än poikans kaukaa ja tunsi kohta hänen, ja
juoxi ilmoittamaan miehellensä, ja sanoi:Katzo, sinun poikas tule.

7. Ia Raphael sanoi Tobialle: kohta kmn
sinä huoneseen tulet, niin rukoile ja hMda
HERran tygö, jakiitä händä, ja mene sitte
Isäs tygö, ja anna suuta hänen.

8- Ia woitele kohta hänen silmänsä kalan
sapella, kuin sinulla on, niin hänen silmänsä
kohta aukenewat, ja sinun Isäs taas näke ja
suuresti iloitze.

9. Niin juoxikoira edellä, jonga he kansans
ottanet olit *, ja liehakoitzi hännällänsä, hyp-
peli ja oli iloinen. » l. 6: 1.

io. Ia hänen sokia Isäns nousi äkifta, ja
kiiruhti niin kowin, että hän loukkais itzensa:
Niin hän kutzui palwelian tygöns, joka händä
talutti kädestä kohtamaan poikaansa.

11. Sitä teki myös äiti, ja he suuta annoit
hänen, ja itkit molemmin ilosta.

12. Ia kosta he rukoillet olit ja kiittänet Ju-
malala, istuit he kaikki maahan.

iz. Silloin otti Tobia kalan sappe, ja woi-
teli Isänsä silmät.

,4. Ia hän kärsi sitä puolen hetke, jakaihi
läxi hänen silmistänsä, niinkuin munan kalwo.

i). Ia Tobia otti sen, jarewäis pois hänen
silmistänsä, jahän sai kohta näkönsä jällens.

16. Ia he kiitit lumalata, l)än ja hänen
emändänsä, jakaikki kuin sen tietä sait.

17. Ia Tobia sanoi: minä kiitän sinua
HERra, sinä Israelin Jumala, ettäs mi-
nua kuritit *, ja autit minua jällens, niin että
minä rakkan poikani saan nähdä jällens.

' Ps. 1,9: 71.
18. Ia seitzemän päiwän perästä tuli Sara

hänen poikansa wanno, kaiken perhens, kar-
jans ja kamelelnsa kansa, ja toi paljo rahaa
kansans, niin myös sen rahan, kuin hän Ga-
belilda saanut oli.

19. Ia Tobia jutteli wanhemmillenfa , kuin-
ga paljo hywää Jumala hänelle telmyt oli, sen
kumpanin kautta, kuin hänen kansans wael-
danut oli.

20. Ia Akior ja Nabath, Tobian langot,
tulit hänen tygönO ja loimotit hänelle onne!
ja iloitzit hänen kansans kaikkesta siilä hywäs-
tä, kuin HERra hänelle andanut oli.

21. Ia he söit ytzdesä seitzemän päiwää, ja
olit iloiset.

12. LusQ.qqqqq 3
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i2. Luku. yöllä, silloin minä kannoin sinun rukour»»HERRAN eteen. '!.;:,.

13. Ia ettäs Jumalalle kelpaisit, niin senpiti niin oleman: ilman kiusausta ei sinun pi»A
nyt oleman, ettäs olisit koetelluxi tullut.

Syr. 2:5.
14- Ia Jumala on minun lähettänyt paran-

damaan sinua, ja aiamaan pois sitä pahajj
henge, joka Saran sinun poikas emännän t«könä oli. l, ;.7- l. 6:14.

is. Ia minä olen Raphael, yxi niistä seitze-mästä Engelistä jotka seisomme HERray
edesä.

16. Ia kosta he sen kuulit, hämmästyit iHwapisit ja langeisit maahan kastvoillensa.
i7> Ia Engeli sanoi heille: olkat hywäsäMwas, ia älkät peljätkö.
18. Sillä se kuin minä teidän tykönänne ehlut olen, sen on Jumala niin tahtonut, kiil>takat ja kunniottakat händä.
19. syöpänäni ja juopananiteids,

kansanne", mutta minä nautitzen näkytnmö-
indä ruokaa, jota ei yxikän ihminen niW
taida. '»Mos. 18:7,». l. 19:;.

Duom. iz: 16.
20. Ia nyt on aika, että minä menen taas

hänen tygönsä, joka minun on lähettänyt,
kunnioittakat te lumalata, ja ilmoittakat
hänen ihmeitänsä.

21. Ia kosta hän stn sanonut oli, katois
hän heidän silmäins edestä, ja ei he händä
enämbi nähnet.

22. Ia he langeisit maahan kolmexi hetkexl,
ja kunnioitit lumalata, sitte nousit he ja sa-
nelit niitä, ja ilmoitit hänen suuria ihmeitänsä.

Engeli Raphael ilmoitta kuka hän on, ja
mene pois.

/Veitte klttzui Tobia poikansa tygöns, ja sa-
noi: mitä me annamme sille pyhälle

michelle, jokasinun kansas wasldanut on.
2. Ia Tobia wastais Isäänsä : kuinga me

taidamme maxa hänelle ne hywät työt kuin
hän minuUe tehnyt on?

z. Hän on minun terwennä »vienyt pois, ja
tuonut kotia jällens : hän toi sen rahan Gabe-
lilda itze, jaautti minua tälle emännälle, niin
hän myös ajoi pois pahan hengen, ia teki ha-
nen »vanhembans iloisexi: Ia hän autti minua
itze, kosta minun suuri kala niellä tahdoi, ja
andoi sinulle näkös jällens, ja on tehnyt meille
sangen paljon hywää.

4. Kuinga siis me taidamme maxa hänelle
senkaltaiset hywät työt? Mutta minä rukoilen
sinua Isäni, taritze hänelle puoli kaikesta siitä
tawarasta kvin me myötämme tuonet olemma,
etta hän ne ottais.

5. Ia molemmat sekä Isä että poika kutzuit
hänen erinäns, ja rukoilit händä ottamaan
puolen kaikesta siitä tawarasta, kuin he myö-
täns tuonet olit.
- 6. Ia hän sanoi heille salaisesti: kiittäkät te
ja kunnioittakat taiwan lumalata, jokaitzen
edesä, etta hän teille senkaltaisen armon näyt-
tänyt on.

7. Kuningasten jaPäämiesten neuwoa ja sa-
lisutta pitä sulattaman: mutta Jumalan töi-
tä pitä korkiasti ylistettälyän ja julistettaman.

8. Senkaltainen rukous paastolla ja almui-
salla on parembi kuin kuldaa koota tawaraxi.

9. Sillä almuisat wapahtawat kuolemasta,
pyhkiwät pois synnit, japitäwät elämäsä.

Ps.4i:,,c. Dan. 4?»4. Tob. 4: ?,«,«.

Syr. »9: 15.
iv. Mutta jumalattomat saattamat itzensä

pois hengeldänsä. Hos. 1,: 9.
11. Niin minä nyt ilmoitan teille totuden, ja

en sala teildä sitä salaista käskyä.
12. Kosta sinä niin katkerasti itkit jarukoi-

lit', ja nousit rualda, ja hautaisit kuolleita >

kätkit ruumit salaa huonesees, ja hautaisit ne

13. Luku.
Tobia kiitta lumalata hywäin tekoin edestä.

ossvutta Tobia awais suunsa, kiitti Jumala-."l ta, ja sanoi: HERra, sinä olet suun
ja wäkewä Jumala, ja sinun waldakundaspysy ijankaikkisehen.

,

2. Sinä kuritat, ja lohdutat jällens: sina
taidat sysätä helwettiin, ja taas otta sieldä v»
los ': sinun kättäs ei taida kengän wälttä.
- 5 Mos. ,;2: Z9. i Sam. 2: s. Wiis. is: »: »>

3.Tt



°7 Te Israelin lapset, kiittäkät HERraa,
»a ylistäkät händä pakanain edest.
I Sillä sentähden on hän teidän halottanut

vakanain sekaan, jolka ei händä tunne, ilmoit-
tamaan hänen ihmeitänsä, jaettä pakanat ym-
märtäisit, ettei kengän ole kaikkiwaldias Ju-
mala, waan hän amoastans.

; Hän on knrittanut meitä meidän synde-
imme lähden, ja hänen laupiudestansa hän mei-
tä jällensautta.

« , '
6 Katzokat Mitä hän meidän kansamme

tehnyt on, jakiittäkät händä pelwolla ja wa-
Vlstuxella: kiittäkät händä hänen töisälis, ylis-
täkät händä joka ijankaikkisesti hallie.

7 Ia mina myös tahdon kllttä handä tasa
maasa, josa fangina olemma; sillä hän on
näyttänyt ihmeissä syndistlle Kansalle.

8. Sentähden palaitkat te syndiset, ja teh-
kät »vanhurstautta Jumalan edesa, ja ustokat
että hän teille laupiudensa osotta.

9. Ia minä tahdon nyt sydämestäni iloita
lumalasa. . « .

ia. KiittäkatHEßraate hanen waltttunsa,
pitäkät ilopäiwiä, ja kiittäkät händä.

11. Jerusalem sinä JumalanKaupungi, Ju-
mala kuritta sinua sinun töides lähden, mutta
hän taas armahta sinua.

12. Kiittä HERra hänen lahjains edestä,
jaylistä ijankaikkista lumalata, että häl, mas
rakennais sinun majas, ja lois jällens kaikki
sinun fangis, niin ettäs iloitzisit ijankaikkisesti.

13. Sinun pitä paistaman niinkuin kirkas
walkeus ', jakaikisa mailman ärisä pitä sinua
kunnioitettaman. * les. 60: ~

14. Kaukaistlda maalda' pitä sinun tygös
tuldaman, ja lahjoja kannettaman.

' Ies. 49: 18. 1.6u: 5. Ap T. 2: 5.
15. Sinusa pitä rukoildaman HERraa, ja

sinua pitä pyhäxi kutzuttaman, HERran suur-
ta nime pitä sinusa auxihuuttaman.

,6. Knotut p la kaikki oleman, jotkakatzo-
wat sinua ylön, kadotetuxi pitä tuleman kalk-
ki , jocka sinua pilkkawat : siunatut pitä ole-
man kaikki, jotka sinua rakendawat.

17. Mutta sinun pitä iloitzeman sinun lap-
sistas: sillä he tulewat kaikki siunatuxi, japitä
koottaman HERran tygö.

18. Autuat owat ne jotka sinua rakastamat,
ja jotka sinulle onns toiwottawat. Ps.« e, 7.

19. Minun sieluni kiittäkän HERraa; sillä
HERra meidän Jumalamme lunasta Jerusa-
lemin Kaupungin kaikista murheistansa.

20. Autuas minäkin olen, jos jäänet minun
sugustani saamat nähdä Jerusalemin kunnia-sans.

.

21. Jerusalemin portit pitä Saphiristä ia
Smaragdista raketut oleman, jakaikki hänen
muurinsa kulleista kiwistä jokakurilda.

Ies. 54: ,1, 12. Ilm. K. 21: 11, 18, ,c.
22. Walkiasta ja puhtasia Marmorista pita

kaikki hänen katunsa MeM. oleman, ja joka
kalulla pitä weisattaman, Halleluja!

23. Kiitetty olkon Jumala, joka hänen on
korottanut, ja hänen waldakundansa pysykön
ijankaikkisesti hänen päällens, Amen!

14. tuku.
wanhan Tobian ennustus; niin m?os haneft

jahänen heimolaistensa autuallinen loppu.

ihosta nämät olit tapahtunet, ja Tobia oli
"V näkynsä saanut jällens, eli hän wielä sitte
kaxi wiidettäkymmendä ajastaikaa, ja näki
lapsensa lapset.

2. Ka kosta hän sadan jakahden (») ajasta-
jan wanha oli, haudattin hän Niniwesä kun-
niallisesti, (a) Grekan Texti sano hänen 158,

ajastajan wanhatt.
3. Sillä kosta hän kuuden kuudettakymmen-

dä ajastajan wanha hän sokiari, ja
kuudendenakymmenendenä wuonna sai hän nä-
kynsä jällens.

4. Ia sen muun ikänsä kulutti hän ilolla,
ja menestyi Jumalan pelwosi»,ja kuoli hywäsä
rauhasi».

5. Mutta ennen kuolematansa kutzui hän poi-
kans Tobian eteensä, ja seitzemän nuorta pol-
kaista, hänen poikansa lasta, ja sanoi heille:

6. Niniwe pila pian häwitettämän*: sillä
ei HERran sana puutu. Mutta Medenisä pi-
tä wielä sitte kauwan rauhan oleman: ja mei-
dän »veljemme, jotka Israelin maalda hajote-
tut owat , pitä tuleman jällens.

* Nah i: 1, le. Zeph. 2: 15.
7. Ia meidän maamme, joka nyt kylmillä

on,

5047Kirja.i;. 14. Luk.
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01, pitä jokapaikasa asutuxi tuleman: ja Ju-
malan huone, joka poldettu on, pitä raketta-
man jällens", ja kaikki jotka lumalata pel-
käwät , sinne tuleman jällens. * Esr.,: 8.

1.6: ,4.

8 Ia pakanat pitä myös hylkämän epäju-
malansa, ja tuleman Jerusalemiin, ja sielläasuman. .

?. Ia kaikki pakanat jaKuningat pitä siellä
iloitzeman, ja palweleman Israelin Jumalala.

io. Niin kuulkat nyt minun poikani, teidän
Isäänne, palwelkat HERraa tomdesi» ja ol-
kat waat hänesä, ja turwatkat häneen täydel-
lisesti. sMosB:il. los. 24:14.

11. Tehkät mitä hän käskenyt on, ja opetta-
kat st teidän lapsillenne, että he myös almua
andaisit, että he aina lumalata pelkäisit, ja
luottaisit hänen päällens kaikesta sydämestänsä.

12. Ia rakkat lapset, kuulkat minua, ja
älkät pylvkö tasa Niniwesä, waan kosta te tei-
dän äitinne haudannet oletta minun tyköni mi,

nun hautaani, niin nostat menemään tääldäpois,
13. Sillä minä näen, että Niniwen synd»

lovetta hänen.
14. Ia kohta äitinsä kuoleman jälken menin

Tobia Niniwestä, emändäns, lastens ja lasten
lastensa kansa, Medeniin appensa ja hänen
emändäns sukuin tygö, jalöysi heidän tenven,
nä hywäfä woimasans, ja hän holhois HM

15. Ja kosta he kuolit, painoi hän myK<
heidän silmänsä kiinni, ja sai niin kaiken perin»
non jaRaguelin tawaran, ja eli haman wii«
dendeen polween, ja näki lapsensa jalastensa
lapset.

16. Jakosta hän yhdexänkymmenen iayhde,
xän »vuotinen oli, jotka hän Jumalan pelwoss
ilolla elänyt oli, hautaisit hänen sukunsa hänen.

17. Ia kaikki hänen sukuns elit jumalisesti,
jakunniallisesti: Niin että he sekä Jumalalleettä ihmisille, jakaikkille kuin maakunnas asuit,
otolliset olit^

Tobian kirjan loppu.

Jesus Sirakin Kirja
Esipuhe.

<H" ama Kiliä ei ole wanhoilda Isilda liietty Pyhän Ramaiun sekaan: mutta muutoin launiu jawiist» «Khen
lirjaxi; sillans se myös taita olla.
Tämä Jesus Sirak, nimkliin hän esipuhesaus tunnusta, oli tullut Egyptiin, Kuningas Euergetexen «i-

-lana, ja siellä on hän tämän kirjan lopettanut, jonga hänen isoisäns ensi», alkanut oli; ja näky »mukuin ljan
olis monesta Kirjasta tähän koonnut parhat, kuin hän löytänyt on: sillä ei tasa seura yxi kappale
tällsa, niinkuin jongun telia»» t„ö, mutta owat sekoitetut toinen toiseensa, niinkuin se olis monelda tmildä,
ia usiasta Kirjasta koottu: niinkuin hunaja imetän ja monesta kukkaisesta kootan. Ia on nähdä, että tämi Itl
sus Sirak on ollut Kuningas Dawidin sugusta, ja on tullut Amos Sirakista, joka oli ylimmäinen PäinWs
ludan huonesa: niinkuin Philo osotta, lähes kahta sataa ajastaikaa emien Kristuxen syndymäta, ei ailsfi tp
ne», Mattabereja. ~ . 0.. °,° .. . .. . .>° . '.

Tämä on tarpellinen Kirja yhteisen Kansan tähden: silla tasa ahkeroitantehdä ihmisiä, erinomattaln.pt»
he», isännitä jumalifixi, hywixi ja nopsixi, kuinga he-dän itzensä pita käyttämän, lumalata, Jumalan s«nM,
Pappeja, wanhembita, waimoa, lapsia, omaa l-uu.nisiänsä, tawaratans, palwelioitans, tylänmiehj«»»»,
ysiäwitänsä, wihamiehians, Esiwaldaansa ja jokaista kobtan, niin etta se kyllä h»)win taita», kutzutta h«lM»
kurituxen kirjaxi, <li hywän perlM isännän hywäin tapa«n Kirjaxi, joka myös oikia hengellinen kuritus o»,
ja pita sixi kutzuttamau. '

Sirat on elänyt Ptolomeus Euergetexen aikana, W. M. L. 3740. ennen Kristuxen aikaa liki 2ZI, «M

Jesus Sirakin Estpuhe Kirjastansa.
jaloa »niesta owat ollet, jotka meille Laista, Prophetaista ja muista niitä seurawaisista, «viisautta

IM opettanet owat, ja ilman epailematä senkallaillen wiisauden oppi tule Israelin Kansalle kunniaxi. Sen-
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tähden pitä niiden, joilla se on ja taitamat lukea, ei ainoastans »tze siitä wiisaxi tuleman, mutta myös kirjoit-
tamisella ja lukemisella muita palweleman.

Mmun isoisäni leftis, sittekuin hän erinomattain ahkerasti luki Lakia, Prophetaita ja wiela sitte muita
Mr'l°ia, jotka meille Isilda jätetyt owat, ja hywin niisä itzens harjoittanut 011, kirjoitti hän myös jotakin
wiisaudesta, ja hyivistä tawoista, että ne jotka mielelläns tahdoit oppia ja tailawaxi tulla, pita siitä ymmar-
täwäisemmäxi, ja hywään elämään soweljammaxi wicman.

Jonga tähden minä rukoilen, että te sen hywäxi ottaisitte ja wiisusti tulisitte, ja anbaisitte, meille andexi,
jollemmeole niin puheliat kuin tarwitaisin : Me se kuin Hebreau kielellä onkirjoitettu, ja taatan toisella kie-
lellä, »»» ei se kuulu niin kaunisti: ei ainoastans tämä minun Kirjani, mutta myös Laki, Prophetat ja muut
Kirjat kuulumat paljo toisin, kuin he omalla kielellänsä kuulumat.

Kosta minä tulin Egyptiin, kahdexandena ncljattäkymmcnda Kuningas Ptolomeus Euergetexen wuonna,
ja oli» siellä niinkauwan kuin hän el», sain ininä siellä tilan paljon hywää lukearem »a kirjoittaxeni. Sentäh-
den näkyi minulle hywäxi ja tarpellisexi ahkeroita täändämään tätä Kirjaa. Ia että minulla oli siihen aikaa,
»em minä työtä, täyttäxeni sitä ja andaxeni tulla »valkeuteen, että muukalaisetkin, jotka oppia tahtomat, sii-»H^hywiin tapoin harjanbuisit, ja eläisit HERran Lain jällen.

1. tnku.
Wiisauden ja HBRran pelwon ylistys.

Maikki wiisaus on HERralda lumalalda,
H' japysy hänen tykönäns ijankaikkisesti.

' San. l. 8: 22, 2,.
2. Kuka on lukenut meren sannan, jasaten '

pisarat, ja mailman päiwät?
z. Kuka on mitannut taiwan korkeuden, ja

maan leweyden, ja meren sywyden? Kuka on
Jumalan wiisauden tutkinut?
les. 40:,,. Wiis. 9:1;. Nom. 11:14. 1Kor. 2:16.

4. Sillä hänen »viifaudens on ennen kaikkia.
5. Jumalan sen kaikkein korkeimman sana

on wiisauden kaiwo. Bar.;: 1,.

6. Ia ijankaikkinen käsky, on hänen täh-
tensä.

7. Kuka taidais muutoin tietä, kuinga ih-
misen wiisauden ja toimen pitä käsittämän?

8. Pri on kaikkein korkein, kaikkein luoja,
Kaikkiwaldias, wäkewä Kuningas, ja sangen
hirmuinen, joka istu istumellansi», hallitzewaJumala.

9. Hän on Pyhän Hengensä kautta sen luo-
nut", ja nähnyt, tietänyt ja mitanut. f

*
, Pet. 1:21. f Wiis. »: 22.

10. Ia on »vuodattanut wiisauden kaikkein
tekoinsa päälle, jakaiken lihan päälle, armon-sa perästä, jaanda sen niille, jotka händä ra-
kastamat.

11. HERran pelko on kunnia ja ylistys, rie-
mu jakaunis Kruunu. San. l. 4: 9

12. HERran pelko ilahutta sydämen, ja an-
da ilon la riemun, ja pitkän ijan.

IZ. Joka HERraa pelkä, Känelle käy hy,
win wiimeisesä hädäsä, jahän saa lopulla siu-nauxen.

14. Rakastaa lumalata, on kaikkein kau-
nin wiisaus.

15. Ia joka sen näke, hän rakasta sitä: Sil-lä hän näke, kuinga suuria ihmeitä se teke.
16. HERran pelko on wiisauden alku *, jo-

ka on uffollisten sydänden pohjasi», ja asu wa-
littuin »vaimoin tykönä: jalöytän ainoastans
wanhurstaften ja uskollisten tykönä.

'Jos. 28:28. Ps. m:iv. San. 1.1:7.
l. 9: 10.

17. HERran pelko on oikia I»»malan pal-
welus,

18. Joka sydämet warjele, ja teke hurstaxi,
ja anda ilon jariemun.

19. Joka HERraa pelkä, hänelle käy hy-
win, ja kosta hän lohdutusta tarwitze, niinhän tule siunatuxi.

29. Peljätä lumalata on täydellinen wii-saus, joka teke rikkaxi, ja tuo myötänsä kaik-
ke hymyttä. Ps. 112: 2.

21. Se täyttä koko huonen lahjallansa, ja
kaikki paikat tawaroillansa.

22. HERran pelko on wiisauden Kruunu,
ja anda hywän rauhan ja terweyden:

23. Ia ne molemmat owatlumalan lahjat.
24. Tämä wiisaus teke ihmiset oikein toimel-

listxi: Ia jekasiinä »vahwasti rippu kiinni, stautta händä kunnialla.
25. Sillä HERran pelko on wiisauden

juuri:
Rrrrrr 26. Ia
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26. Ia hänen oxansi» kukoista ijankaikkisesti.

Ps. 3'- 15.
27. HERran pelko aja synnit pois.

San. l. 16: e.
28. Sillä joka on ilman pelwota, ei st kel-

pa Jumalalle, ja hänen ylpeydensä maahan
kukista hänen.

29. Mutta siwiä odotta sitä aikaa, kuin
händä lohdutais.

zo. Sillä waikka hänen asians on sorttu
ajaxi, niin kuitengin kiittäwät toimelliset hä-
nen »viisauttansa.

31. Inmalan sana on jumalattomalle kau-
histus: Sillä se on wiisauden tawara, joka
häneldä kätketty on. Ps. s>.' 8.

32. Minun poikani, jos sinä tahdot wiisaxi
tulla, niin ope käskysanat, ja Jumala anda
sinulle wiisauden.

33. Sillä HERran pelko on oikia wiisaus
ja kuritus: usto jakärsiwälllsys kelpa Juma-
lalle.

34. Katzo, ettei sinun Jumalan pslkos ole
ulkokullaisus, ja älä palwele händä petolli-
sella sydämellä.

35. Ala etzi kiitosta ihmisten tykönä ulkokul-
laisesti: jakatzo mitä sinä puhut, ustot ja ai-
woit:

Ia älä itziäs korota, ettes langeisi ja hä-
piään tulisi.

37- Ia HERra ilmoitta sinun salaisudes, ja
maahan kukista sinun julkisesti ihmisten nähden.

38. Ettes ole pallvellut oikiasi» Jumalan pel-
wosa, jasinun sydämes on ollut petollinen.

San. l. ic>: n.
2< lnkU.

Nemvo karsirvallisyteen tuskasi».
poikani, jos sinä tahdot olla Jumalan pal-

»veliä, niin »valmista sinuas kussauxeen.
Matth. ic>: ,8. l. 16: 2«. 2 3i!N 2.- ,2.

2. Pysy wahwana jakärsi, ja älä ole nopia
seuramaan, jos sinua sijtä haukutellan.

3. Pidä sinuas Jumalan tygö, ja ala poik-
ke, ettäs wihdoin wahwistuisit.

4. Kärsi mielelläs kaikkia kuin «mun päälles
tule, ia ole kärsiwällmen kaikesa murhesa.

s. Sillä niinkuin kulda tulen kautta, niin

myös ne jotka Jumalalle kelpawat, murhentulen kautta koetellan. San. l. 17:,.
Wiis. ;:6. 1 Pet. 1:7.

6. Luota itzes Jumalaan, niin hän autta si-nua: ojenna ties, ja toiwo hänen päällensä.
Ps. ,7: f.

7. Te jotka HERraa pelkätte, luottakat
itzenne häneen: sillä ei hän puutu teildä.

Ps.,?:»!.
.

8- Te jotka HERraa pelkätte, toiwokathäneldä hywää; niin te löydätte armonsa loh-
dutuxen.

9. Jotka HERraa pelkätte, odottakat HH,
nen armoonsa, ja älkät poiketko, ettet te
hukkuisi. >»..

10.Katzelkat wanhäin Esimerkejä, ja otta»
kat niistä waari.- ' >

11. Kuka on kostan häpiään tullut, jokai»
toiwonut hänen päällensä. .

12. Kuka on kostan hyljätty, joka Jumalan
pelwosa on pysynyt? eli kuka on kostan hänel-dä hyljätty, joka händä on auxens huutanut.

13. Sillä HErra on armollinen jalaupias»,
hän anda synnit andexi, ja autta hädässä, f
'
' -6, 7. 5 Ps- s°: 15. Ps- yi: '5.
14. Woi niitä, jotka Jumalasta epäilewat,

ja ei pysy wahwana! woi sitä jumalatoinda,
joka itzens sinne ja tänne käändä!

San. l.28: iz. lak. 1: 8.
18. Woi niitä epäuffoisita, ettei he usso!

sentähden ei pidä heidän myös warjelluxi tu-
leman.

16. Woi niitä jotka ei ole kärsiwälliset!
17. Kuinga heidän silloin käy, kossa HER»

ra on heitä etziwä.
18. Jotka HERraa pelkäwät, ne ustowat

hänen sanansa, ia jotka händä rakastelivat, ne
pitäwät hänen kossunsa. Syr. 4:15. loh. 14:'.,.

19. Jotka HERraa pelkäwät, ne tekewät
mitä hänelle on otollinen, ja jotka händä ra-
kastawat, ne pitäwät Lain oikein.

2Ö. Jotka HERraa pelkäwät, ne ojenda-
wat sydämensä, ja nöyryttälvät itzenS hänen
eteensä, ja sm, owat:

- 21. Me tahdomme parammin lanatta HER-
ran käsiin, kilin ihmisten kasiin'; sillä hänen

lau-



laupiudens on niin suuri, kuin hän itzekkin on.
'

, Sam. 24: 14.

3. Kuku.
Wanhembain kunnioittamisesta; ja nöyryden

harjoittamisesta.
«»akkat lapset, kuulkat minua teidän Isään-

Ns. 2 Mof. 20: I». 5 Mos. <: 16.
Syr. 7: 2?. Match, is: 4. Eph. 6: i.

i Ia tehkät näin, että teille hywin kawis.
3. Sillä HERra tahto, että lapset Ikän-

sä kunnioittamat, ja mitä äiti kaste lapsille, sitä
hän tahto pidettä.

4. Joka Isäänsä kunnioitta, hänen syndiäns
ei Jumala rangaise.

5. Ia joka alliansa kunnioitta, se koko itzel-
lens hywän tawaran.

6. Joka Isäänsä kunmoitta, se saa ilon tap-
sistansa: ja kosta hän rukoile, niin hän tule
klliilduri.

7. Joka Isäänsä kunnioitta, se saa kauman
elä: ja joka HERran tähden on kuuliainen,
se lohdutta äitinsä.

8- JokaHERraa'pelka, st kunnioitta myös
IsääM, ja palwele wanhsmbitans, ja pitä
heitä Herranansa. '.

. « . , .

9. Kunnioita.lsääs, la ältlas työllä, puhel-
la jakärsiwällWellä.

io. Että heidän siunauxensi» tulis sinun
päälles. . .

n. Sillä Isän siunaus rakenda lapsille huo-
net, mutta äitin maahan kukista.

1,2. Ala naura Isäs ylö.nkatzetta *, sillä ei
sinun ole siitä runniäta. *i Mos. 3: 22.

2Mos.,'p: 5< Mark./: io.

»z. Kunnioitta Isääs, on sinun oma kun-
nias, ja katzoa ylön äitiä, on sinun oma häpiäs.

14. 3lakäs japsi, korja Isääs hänen wan-
halla ijällänsä: ja älä saata händä murhcllise-
p niintaulvun kuin hän elä. ,

,;. Kärsi jos hän tule laz>sillisexl,ja
älä katzo händä ylon, waikka sillä olet jalombi.

16. Sillä se hywä kuin »vanhemmille lehdan,
ei ikänäns unhohdeta: ja waikkas olet syndi-
»en, niin sinulle kuitengin hywin tapahtu.

17. Sinua pitä tustasa muMsamau, ja si?

nun syndis pitä hukkuman, Minkum jää Au-
ringon paisteja.

18. Joka Isäns hyljä, pitä yäwäistämän,
ja joka äitinsä murhellisexi saatta, st on kirottu
HERralda.

19. Rakas lapsi, pysy mielelläs alammaist-sa säädysä, se on parembi kuin kaikki, jota
mailma pyytä.

20. Jora ftnä oler korkiambi, slrä enäm-
bi sinlms , niin on H'LRra sinul-
le armias. 'l. 7: 1?. Nom. »: z, is.

1 Pct, 5: 5, s.
21. SilläHEßra on kaikkein korkein, joka

teke suuria töitä nöyräin kautta.
22. Hlä pyydä korkemba »virkaa, ja älä

ajattele ylitze sinun woimaas.
23. Mutta mitä Jumala ou sinun käskenyt,

ota siitä waari.
24. Sillä ei st hyödytä sinua, jos sinä sitä

pyydät, jotaei sinulle ole kästetty.
25. Joka sinun ivirkaas ei sowi, älä siitä

tottele: sillä sinulle on enä kästetty, kuins tai-
dat toimitta.

26. Senkaltainen mieli on monda pettänyt,
ja heidän ylpeydensä on heitä kukistanut.

27. mielelläni sndn. irzensä
xsssVSom-, 4>hstVtt-fii»^

23. Ia ylönannetun ihmisen käy lopulla pa-
hoin.

29. Plpiä ihminen teke itzelles paljon pahaa,
ja syndinen tcke syndiä synnin päälle.

30. Sillä ylpiä sydän ei tee mitä», hywää,
ja ei matkaan saata muuta kuin pahaa.

31. Toimellinen ihminen oppi mielelläns Ju-
malan sanaa, ja ioka »viisautta rakasta, st
kunldele mielelläns.

32- Niinkuin wesi tulen sammutta, niin myös
ando puhki synnit. lob. 4: 7: «.

33. Ylimmäinen kostaja on sen muistama *,
ja,ivayele hänen »vahingosta. ' Match. 6: ,4.

4- Dlku.
holhomisesta; ja tstuden rakasta-

misesta.
«fakas lapsi, älkä köyhää hätäytä, ja älä
"»> ole ko»va tarwitzewalle.

2. Oa isomaista katzo ylön, ja älä tee mur-
Rrrr rr 2 helli-
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hellisexi tarwitzepaa hänen waiwaisudesänsa.

lak. 2: 6.
3. Murhellista syvändä älä te enämmin mur-

hellisexi, ja äläwiiwptä lahjaa köyhäldä.
. sMosi^:7.

4. Ala katzo wlheljäisen rukousta ylön, ja
älä käännä kaswojas pois köyhän puolesta.

;. Ala käännä pois silmiäs tarwitzewalda*,
ettei hän sinun ylitzes walitaisi. ' San. l. 28: 27.

6. Sillä se joka hänen tehnyt on, kuule hä-
nen rukouxensa, kosta hän murhellisella sydä-
mellä smun ylitzes »välittä.

7. Ala ole riitainen oikeuden edesä, ja pidä
Duomari kunniasi».

8. Kuule köyhää mielelläs, ja»vasta händä
suloisesti ja siwiästi.

9. Jolle wäkiwaldaa tehdän, niin auta hän-
dä sildä, joka hänelle teke wääryttä: ja älä
hämmästy , kosta sinun pitä duomitzeman.

iv. Ole isättömille Isä, jaheidän ällillensä
niinkuin perhen isändä.

11. Niin sinä olet niinkuin kaikkein korkeim-
man poikana hän on sinua rakastama enäkuin
sinun oma aitis. les. 49: 15.

12. Wiisaus ylöndä * lapsensa, ja korotta
NS, jotkahändä etziwät. ' San. l. ,: ,5.

13. Joka sitä rakasta, se elämätä rakasta :

ja joka händä ahkerasti etzi, se on saapa suuren
ilon.

14. Joka siinä itzens wahwana pitä, stonsaapa suuren kunnian.: jamitä hän aikoi, sen
HERra anda menestyä?»

15. Joka Jumalan sanaa kunnioitta, se teke
oikian Jumalan palweluxen *: ja jokasitä ra-
kasta, händä myös HERra rakasta.

*l. 2:18. loh. 14: 2;.
16. Joka wiisautta kuule, hän taita muita-

kin ihmisiä opetta, »a jokapitä hänen puoldan-
sa, se saa asua lewosa.

17. Joka on wilpitöin, se saa hänen, jahä-
nen jälksntulewaisens pitä menestymän.

18. Ia jos se ensin itzens toisin käyttä händä
wastan,

19. Ia teke hänelle waiwan ja ahdistuxen, ja
koettele händä »vihallansa, ja tutki klmt'lxellan-
si , siihenasti kuin se löytä hänen wilpittömäxi.

20. Niin st tule jällens hänen tygönsä, oi-
kialla tiellä, jailahutta händä;

21. Ia ilmoitta hänelle salaisudensa.
22. Mutta jos hänesa löytän »vilppi, niinse hyljä hänen, jahänen täyty hukkua.
23. Rakas lapsi, ota ajasta waari, jawäl-

tä wääriä asioita.
24. Alä häpe 'tunnusta henges edestä sitä,

kuu, oikein on.
2s. Sillä ihminen taita niin häwetä, että

hän siinä syndiä teke: ja ihminen taita myös
niin häwetä, että hänen siitä armojakunniaon.

26. Älä anna yhdengän sinuas kehoittFwa-
hingoon, eli pöljättä sinuas kadotuxeen.

27. Mutta tunnusta rohkiasti, se kuin oikein
on, kosta sinun Kansaa auttaman pirä:

2s. Sillä tunnusturen kautta totuus ja oi-
keus illyei tule.

29. Ala puhu totuutta wastan, mutta anna
häpiän Mlla päälles, jos sinä »viallinen olet.

30. Ala häpe tunnustaisas, jos sinä rikko-
nut olet, ja älä sodiivirtaa wastan.

31. Älä tyhmää palwele hänen asiasans, ja
älä katzo hänen jalouttansa.

32. Mutta wasta totuden puolestakuolemaan
asti, niin HERra Jumala,on sotima sinun
edestäs.

33. Ala ole niinkuin ne jotka paljon lupai

34. Ala ole jalopeura huonesas, ja julmq
pcrhettäs wastan. ~ . /,:

35. Ei sinun kätes pidä oleman aina awoi ot<
lamaan, japiwottu andamaan. Ap. T. 20: „.

5. tutu.
Inmalan lahjaili, j« armoö ajan öikiasta

käytöxestä. >'"'' ~. .! .

Ala luota itziäs rikkautees: ja älä ajattele?
niinulla on kyllä. Luk. «: 19.

2. Ala seura omaa ylpeyttäs, Ivaikkas jota-
kin taidat mattaan saatta: jaM tee mitäs
tahdot. ' >' -' '-, 1^...-,

3.lMck-?- si«s
-

4. Ala ajattele: ,0 minä olen ennenD syn-
dia tehnyt, ja ei chinulle n itäy pahaa tapah-
tunut: sillä HERra on toim kärsiwallinen,
mutta 'ei hän pidä sinua Mngaistmata.-

5. Ala
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5. Ala ole surutöin, jös sinun syndis on wie-
lä rangaisemata, ja tahdot aina sentähden
syndiä tehdä.

6. Ala ajattele: Jumala on ylön laupias,
ei hän rangaise minua, minä teen syndiä niin
paljo kuin minä tahdon.

7.mollinenM*, ja^lMen^vchans-ei lakka ju--
mMtMnista. f 'l. 16:12. -x s Mos. ,2:22.

8- Sentähden älä wiiwyttele sinuas käänd»)-
mästä HERran tygö, ja älä lykkä yhdestä päi-
wästä toiseen.
. 9. ja
kostassiHMna^lMotta-ssnmn.

iö. Ala luota sinuas »väärään kaluhun; sil-
lä ei se auta sinua *, kosta kiusauxet tulewat.

San. l. io: 2. l. II : 4. Hes. 7:19.
11. Ala anna sinuas ymbärins mielellä kaik-

kinaisilda tuulilda, älä myös jokaista tietäscma, niinkuin huikendelewaiset sydämet teke-
wät.

12. Mutta ole wahwa sanoisas, ja pysy yh-
Vesa puhesi».

13. Ole »oalmis kuulemaan ja »vastamaan
»liitä oikein on, jaälä hoputa. lak. 1:19.

14. Jos sinä asias ymmärrät, niin neuwo
lahimmäistäs: jos et, niin ole äneti.

San. l ,0: 32.
15. Sillä puhe saatta kunnian, ja puhe myös

saatta Mpiän: ja oma kieli ihmisen langetta.
16. Ala ole panettelia, älä myös wäijy Ne,

lelläs.
17 Waras on hHpMnen; mutta panette-

lia ja kaxikieliNen on paljo pahembl.
Älä mitan pM halpana, joko se oliswähä eli paljo.

6. luku.
OlNan vstäwvden harjoituxesta, ja wiisaudenahlerVlyemijeita.

s)'llä mle ystäwäs wihamiehexi: Sillä siitäsinä saat pahan nimen, häpiän ja häwäis-
tyren: niin myös panettchat tulewat wiimeinhäpiaän.

2. Ala itziäs ylön wiisasna pidä', joka
Miestä nuhlelemaatt. 'i. 8 1,. Rom. 12: ia.

2, sinun lehtes surkastu, ja sinun hedel-

mäs turmella, ettäs wiimein tulet niinkuin kui-
wa puu.

4- Sillä senkaltainen häijy ihminen »vahin-
goitta itzens, ja tule wihamiestensä pilkaxi.

5. Mutta se jokakaikki asiatparhain toimit-
ta, saa itzellens monda ja se joka
asian parhain päin puhu, hänestä muut jäl-
lens hywin puhumat-. San. l. 16: 2i.

6. Pidä itzes joka miehen kansa ystäwallises-
ti *; mutta usto tussin yxi tuhannesta.

* NOM. !2l 18.
7. Ala usto yhtäkän ystätvätä», jolles ole

händä koetellut hädässä. * Mik. 7- 5.
8 Sillä monda on ystäwätä niinkauwan

kuin heidän siitä hywää on; mutta ei he pysy
wahwana hädässä.

9. Moni on ystäwä, ja tule pian wihamie-
hexi, ja jos hän tiedäis murhan sinun kansas,
kyllä hän sen sanois.

10. Muutamat owat myös pöytaystäwät, ja
ei nekcm ptssy wahwana häoäsä. l. ,7: 4.

11. Kosta sinun käy hywin, niin hän on si-
nun kumpanis, ja elä sinun huonesas, niinku-
in hän siellä kotomies olis:

12. Mutta jos sinun käy pahoin, niin hän on
sinua wastan ,

ja ei händä myös kustan löytä.
13. Erolta sinus wiyamiehistäs, ja karta

myös sinuas ystäwildäs.
14. Ustollinen ystäwä on wahwa turwa, jo-

ka sen löytä, hän löytä suuren tawaran.
15. Ustollinen ystäwä ei taita maxetta paljol-

la kalulla ja rahalla.
16. Ustollinen ystäwä on elämän turwa : jo-

ka Jumalala pelkä, hän saa senkaltaisen ystä-
wän.

17- Joka lumalata pelkä, hänellä on me-
nestys ystäwäin kansa; ja niinkuin hän itze on,
niin on myös hänen ystäwänsä.

18. Rakas lapsi, anna opetta sinulles wii-
sautta nuorudesta *, niin sinusta tule wiisasmies aina wanhuteen asti. ' 1. 5»: 34.

19. Suostu häneen, niinkuin se »ora funhä ja
kylwä, ja odota hänen hywiä hedelmitänsä.

20. Wähä aika pitä sinun hänen tähtenstyötä ja waiwaa kärsimän; muita juur, pian
saat sinä nautita hänen hedelmuänjä.

l. 51: ,s.
21.Kar-Rrrrrr 3



21. Karwas on hän niille, jotka ei ole händä
koetellet, ja itzewaldainen ei pysy hänen tykö-
näns: San. 1.24:7. Syr. 1:31,;,.

22. Sillä se on hänelle kowa koetus kiwi',
ja hän heittä sen pian pois tyköänsä.

'les. 28: »6.
23. Moni kersta itziäns wiismidesta, mutta

»vähän siitä tietä. 1 Tim. 1:7.
24. Rakas lapsi, kuule minun oppiani, ja

älä katzo ylön minun neuwoani.
2?. Anna jalkas hänen kahleisiinsa, jakau-

las hänen ikens ala.
26. Kallista olkas jakanna händä *, ja älä

ole hänen siteitänsä wastan. 'Matth. 11:29,,».
27. Pidä sinuas hänen tygöns kaikesta sydä-

mestä, japysy kaikella »voimalla hänen teillän-
sä.

28. Kysy händä ja etzi hända *, ja niin sinä
löydät hanen: ja kostas hänen saanut olet,
niin älä pane händä pois tyköäs:

' S>in. l.,1: 27. loh. 5:39. Ap.T. 17: ».

29. Sillä sinä olet lopulla saapa lewon hä-
nestä, jasinun murhes on iloxi käändywä.

loh. is: 20.

30. Hänen kahlensa pitä oleman sinulle wah-
wa turwa, ja hänen ikensä kunniawaate.

31. Hänellä on kullainen Kruunu, ja hänen
sitens owat Purpurainen kaunistus.

32. Sen kunniawaatten pitä sinun pukeman
ylös, ja sen kaunin Kruunun päähäs pane-
man.

. < ~

33. Rakas lapsi, jos sinä tottelet, nuns tu-
let wiisaxi, ja jos sinä panet sydameeS, niins
tulet toimellisexi.

34. Los sinä mielelläs kuulet, niins saat
ymmärryxen, ja jos sinä korwas kallistat,
niins tulet wiisaxi.

3;. Ole mielelläs »vanhain joukosa, ja kusi»
«wiisas mies on, niin ole hänen seurasans *:

Kuule mielelläs Jumalan sanaa, ja ota waa-
ri wiisauden sananlaskuista. " l. 8: y.

36. Kusas näet toimellisen miehen, niin rien-
nä sinuas hänen tygönsä, jakäy jokapaikasa
ulos ja sisälle hänen kansans.

37. Tutki aina Jumalan käskyjä *, jamuis-
ta hälm» sanaansa: st wahwista sinun sydä-
n.«s, ja anda sinulle »viisauden jotas himoitzet.

*

5 Mos. 6.7. Ps»:-.

7. tnkn.
Monikahdat yhteiset opetuxet; ja erinäisethuonen ballltuxen neuwot

Ala tee pahaa, niin ei myös sinulle pahaa
tapahdu.

2. Wältä wääryttä, niin ei sinulle wahin-gota tapahdu.
Älä kylwä wääryden peldoa, niin et sinäsiitä se.itzeman kertaisesti jällens niitä.

4. Ala tunge sinuas mihingän wirkaan Ju-malan edesä, ja älä pyydä Kuningalda wal-
daa.

.
l. ,: 19. le.

5. Ala Jumalan edesil ole olewanas hywä '

siihen: älä myss Kuningan nähden ole okwa«nas wiisas siihen. ' Job. 9:2,20.
Ps 14;: 2. Saarn. K. 7' 17. Luk. 18: n.

6. Älä pyydä Duomarin wirkaa ; sillä et sinä»voi estä wääryttä. Taita tapahtua, ettäs
pelkät korkiata, jaannat oikeudenhäpiällä pol-
jetta.

.

7. Ala anna itziäs kapinan nostaitten sekaan
Kaupungisa, älä myös ripu kinni yhteisesä
Kansasi».

8. Ettei kahtalainen syy tule sinun päälles;
sillä ei.kengän pääse rangaisemata.

9. Ala myös ajattele: Jumala otta sentäh-
den minun uhrini otollisexi:

io. Ia kosta minä uhran Jumalalle, sille
kaikkein korkeimmalle, niin hän otta sen otol-
lisexi.

11. Kossas rukoilet, niin älä epäile», älä
myös ole hidas almua andamaan.

.' 1 Tim. 2: z. lak. 1:6.
12. Älä häwäise murhellista '; sillä yxi on

joka taita aleta ja yletä. *, Mus. 19: 14.
13. Älä »valhetta ajattele ystäwätas eli wel»

jeäs wastan. San. 1.,: 29.
14. Ala totuta sinuas»valhesecn; silla sto»

wahingollinen tapa.
1;. Älä ole suupalti »vanhain joukossa: ja

kossas rukoilet, niin älä paljo puhu.
Matth. 6: 7.

16. Jos sinä työlästi elatuxes saat peldoi
wiljelemisesta, niin älä sitä pane pahaxeS'!
sillä Jumala on niin säätänyt, s

'Pf. 127:2. -s-1 Mos. 3: ,5.
,5 Ali
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17. Ala luota sinuas siihen, etta se joukko

»n suuri, jongakansa sinä pahaa teet:
18. Mutta muista ettei rangaistus ole kauka-

"

19. Sentähden nöyrytä itzes sydämestä; sil-
lä tuli ja »nato on kosto jumalattomille.

les. 66: 24.
20. Ala hyljä ystätvätäs kalun tähden, ja

sinun ustollista weljeäs parhan kullan tähden.
2». Ala eroita sinuas toimellisesta jahywästä

waimosta; sillä hän on kallimbi kuldaa.
22. Ustollista orjaa jahywän täytöistä työn

tekiätä älä pidä pahoin. ,'Mos. 19: 13.
23. Rakasta toimellista orjaa *, ja jos hän

wapaxi tulla taita, niin älä estä händä.
'l. 33:31.

24. Los sinulla on karjaa, niin holho niitä*,
ja jos he owat sinulle tarpelliset, niin pidä niitä.

* 5 Mos. 25: 4.
25. Los sinulla on lapsia, niin kurita heitä,

ja notkista heidän kaulansa nuorudesta.
San. 1.19:18. Syr. 6:25.

26. Los sinulla on tyttäritä, niin holho hei-
dän ruumistansa, ja älä salli heille itzewallai-
sutta.

27. Naita tyttäres, niin olet suuren työn
tehnyt, jaanna händä toimelliselle miehelle.

28. Los sinulla on »vnimo, joka sinua ra-
kasta, niin älä anna sinuas hänestä käätä pois,
ja älä usto wihcmsuopaa.

29. Kunnioita Isääs kaikesta sydämestä, ja
älä unhota, kuinga rastas sinä olet ollut äitil-
les. Tob.4: 3, 4. Spr. 3: 9.

30. Muista että sinä olet heistä syndynyt, ja
mitä sinä taidat heille siilä tehdä, kuin he si-
nulle tehnet olvat.

31. Pelkä HERraa kaikesta sydämestäs*,ja
kunnioita hänen Pappinsa. " li: 36.

32. Rakasta handa kaikesta woimastas, jo-
ka sinun tehnyt on *, ja älä hyljä hänen pal-
welioitansa. s ' 5 Mof. 6:5. 55 Mof. 12: 19.

33- Pelkä HERraa jakunnioita Pappia, ja
anna hänelle hänen osansa, niinkuin sinulle käs-ketty on. 3 M°s. 2: ~ 4Mos. 18: 15. Gal. 6:6.

34- Esikoisista ja syndiuhrista, ja ylönnysuh-
tista, ja kaikista jotkauhrixi pyhitetän, ja kai-
kista esikoisista.

35. Ojenna köyhälle käteS, ettäs runsastl
siunatuxi tulisit. . Ps. 41:»: 1.

36. Ia sinun hywä työs tekis sinun otollisen
kaikkein elämäin ihmisten edesä: Ia osota myoS.
hywät työs kuolluitten päälle. Ruth. i: «.

37. Lohduta itkewäisiä, ja murhehdi mur-
hehtiwaisten kansa. Rom. ,2: 15. lak. 1: »7.

38. Ala wäsy sairaita oppimasta'; sillä näi-
den tähden sinärakastetan ' M««h. 25: ,9.

39. Mitä sinä ikänäns «er, niin ajarre-
le loppua, janiin er sinäkostan syndiä ree.

8. Kuku.
Neuwo sopnvaisuteen, ja toimellisuteen.

Hslä riitele woimallisen kansa, ettes lange ha-
käteensä.

Ala riitele rikkan kansa, ettei hän tule si-
nullerastaxi.

3. Sillä moni anda itzensä lahjoja rahalla*:ja lahjat käändäwät Kunigastengin sydämet.
' l. )l: 6.

4. Älä riitele riitaisen kansa, ettes kandais
puita.hänen walkiallensi». lak. 3: 6.

5. Älä tee leikkiä taitamattoman kansa, ettei
hän häwäisis sinun sukuas.

6. Älä sen syndiä soima, joka hänens pa-
randa; mutta muista että me kaikki wielä nyt
olemma »vialliset. 2 Kor. 2:6. Gal. 6: 1.

lak.,: 2.

7. Ala katzo wanhutra ylön; sillä me ai-
woimma myös »vanhaxi tulla.

8. Älä iloitze wihollises kuolemasta; waan
muista, että meidän pitä myös kaikkein kuo-
leman..

9. Älä katzo ylön mitä wiisat puhuwat";
mutta aseta sinuas heidän sananlaskunsa jälken:

* I. 6: 25.
10. Sillä sinä taidat heildä oppia hywää

neuwoa, jakuinga sinun ylimmäisiä toimelli-
sesti palweleman pitä.

11. Älä hyljä wanhain puhetta, sillä he o-
wat myös oppenstMldänsä.

12. Ia sinä taidat heistä oppia, kuinga si-
nun pitä wastaman, kosta tarwitan.

13. Älä wiritä jumalattoman walkiata, et-
tes myös siinä palaisi hänen mlens liekistä..

14- Älä
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14. Älä härsyltele pilkkajata, ettei hän sinun

fanosas kaändäisi.
15. Älä laina woimallisemmille sinua ; mut-

ta jos sinä lainat heille , niin pidä se kadotet-
tuna, l. 29: 4, 9.

16. Älä 'taka ylon woimaas: jos sina sen
teet, niin ajattele maxawas.

17. Äläriitele Duomarita wastan: sillä duo-
mio sanotan, niinkuin hän tahto.

18. Älä waella ylönannetun kansa*, ettei
hän saata sinua »vahingoon: sillä hän teke mi-
tä hän tahto, ja hänen hulludens tähden pitä
sinun wahingota kärsimän. '

1 Mos. 4: ».

San. l. 22: 24.
19. Älä riitele »vihaisen kansa, älä myös me-

ne metzään yxinäns hänen kansans ; sillä hän
wuodatta »veren, ja ei hän sitä minän pidä:
kosta ei myös sinulla ole apua, niin tappa hän
sinun. .

„ . -
.

20. Ala pidä hullun kansa neuwoa; sillä e»
hän pane sitä sydämeensä. San.!, 1. .;.- 9.

2i. Älä tee wieran nähden, mitäs salata
tahdoisit; sillä et sinä tiedä mitä siitä seura.

22. Älä jokamiehelle sydandäs ilmoita, tai-
ta tapahtua, että sinua pahoin kiitetän.

9 Kuku.
Laitawa kansakäymys waimowäen ja ystä-

wäin kansa. ...

<Hslä pahoin luule sinun emännästäs, joka si-
nulle rakas on; sillä senkaltainen luulo ei

si»ata mitan hywää matkaan.
2. M anna waimon sinun ylitzes waldaa,

ettei hän rupeis sinua hallitzemaan.
3. Wältä porttoa, ettes tulisi hanen pau-

laansa. . ....

4 Ala harMa sinuas laulajan wcumon ty-
«ö, ettei hän käsitäis sinua lihakoitzemisellansa.

5. M katzele piikoja, ettes heihin sytchisi.
1 Mos. 6: 2. San. l. 7: <,«. ,

6. Äläryhdy porttoihin/ ettes omastas pääsisi.
San. 1.5: 8,9- l. «9: 3.

7 Älä kurkistele sinne jatänneKaupungisa,
ja älä juoxe jokaloukkaseen. .

8. Käännä pois kaswos kaumsta walmosta,
ja älä katzo muiden waimoiw kauneutta.

Matth.,: 2lj.

9. Sillä kaunit waimot owat monda hullu-xi tehnet: iMos. ,4:2. 2Sam.n:2. Syr 19:».
ia. Ia paha himo sytty niinkuin tuli.
5an..1.6: 27. ludith, ic>: 18. l. i2: 16.
11. Älä istu toisen miehen emännän tykönä.
12. Älä myös hala händä.
13. Älä pidä pitoa hänen kansans, etteiDnun sydämes suostuisi häneen, ja ettei sinun

mieles tulisi tyhmyteen.
14. Älä hyljä wanhaa ystäwätä; sillä ei uus,

ole hänen katta isens.
is. Usi ystäwä on niinkuin usi wiina: annahänen »vanheta, niin hän sinulle hywin maista,
16. Älä tottele jumalatoindafuuresa kunnia'sans; sillä et sinä tiedä mingä lopun hän saa.

San. l. 24 : 21, 22.

17. Älä mielisty Jumalattomain aiwoituriin:sillä ei he tule kostan hywäxi, ei Helwettiin-gän asti.
18. Ole kaukana siitä jolla on woima tappa,

niin ei sinun tarwita pelkämään, että hän si-nun tappa.
19. Jos sinun täyty olla hänen kansans, mm

älä toukka sinuas, ettei hän ottais sinun hen-geäs, kostas »vähimmän sitä ajattelet.
20. Tiedä, ettäs »vaellat paulain kestellä, ja

käyt ylhalle korkiain tutkainden päällä.
21. Opi kaikella »vireydellä tundemaan lähime

mäistäs: ja jos sinä neuwoa tarwitzet, niin
etzi sitä wiisailda ihmisildä.

22. Ia kysele toimellisilda, ja toimita kaikki
sias Jumalan sanan jälken.

23. Ole hywänlaisten ihmisten seurasa, ja ole
iloinen ; mutta kuitengin Jumalan pelwosa.

24. Työ tekiäänsä kiittä, ja toimellista Pää-miestä hänen työnsä.
25. Se on »vaarallinen hallituswirasa, joka

pyytä paljon puhua : ja se joka nopsa on puhu-
maan, tule häpiään.

iv. luku.
Esiwallan ja wirkamiesten toimeUisudesta, j»

käytösten siweydestä.
«ilj>iisas hallitzia hallitze hywin kansaansa, ja
<«0 kusa toimellinen Esiwalda on, siellä kaik-
ki solveliasti toimitetan. San. l. 2°: 8<

2. Niinkuin hallitzia on, niin owat myös hä<
nen



«en kässyläisensä ': niinkuin waldamiehet o-
wat niin myös Kaupungin asuwaiset.

San. l. 29: ,2.

, Taitamatoin Kuningas turmelemaansa
Kansan*, mutta kosta Päämiehet owat toi-
melliset, MinKaupungi on hywin. s

»iKun. 12:14. -l-San.l.2z:„,is. 1.29:4,8.
4 Hallituswirka maan päällä on Jumalan

kädesä, joka hänelle toisinans andakelwollisen

5 Jos ihminen menesty, se on Jumalan kä-
destä*: hän anda myös hänelle jalon neuwon-
andajan. 'Dan. 4:2,.

6 W lähimmäiselleskaikkee wääryttä kosta,
ja älä p»)ydä wihaas sammalta, kosta sinun
«itä rangaiseman. , Mof. 19:17, ,8.

7. Jumala jaihmiset wihawat »sspettä; sillä
he tekewät wäärin molembita wastan.

Mos. 19: 15.
8. Wäkiwallan, wääryden ja ahneuden täh-

den, siirtän waldakunnan hallitus Kansasta
Kansaan.

. « . .
'

9. Mitäs torellet fina nxuwamen rul>ka
1 Mos. 18:27.

io. Joka er kuitengan mitan muura ole
tuin Ma loka elaijäs.

11. Ia waikka parandajat kauwan heitäns
siitä waiwawat; '

«..

12. Niin se kuitengin siihen loppu: tänäpänä
Kuningas, huomena kuollut.

»3- Ia kosta ihminen on kuollut, niin hänen
syöwät madot ja toukat.

14. Siitä tule kaikke ylpeys, koffa ihminen
luopu Jumalasta, ja hänen sydämensä kään-
dy pois Luojastansa.

15. ylpeys yllyttä kaikkiin syndeihin, jolla
se on, se monda kauhistusta matkaan saatta.

16. Sentähden on HERra andanut aina yl-
peyden tulla häpiään, ja on sen wiimeiseldä
kukistanut.

17. Jumala on ylpiät Päämiehet istuimelda
kukistanut, ja andanut nöyräin istua heidän
siasansi». 1.11:5. Luk. 1:5».

18. Jumala on häwittänyt ylpiäin pakanain
juuret, ja on siihen siaan istuttanut nöyrät.

19. Jumala on pakanain maan ylisalaisin
käändänyt, ja peräti häwittänyt.

1 Mos. 19: 24.

20. Hän on andanut heidän kuiwettua jahä-
witä, ja on pyhkinyt pois heidän nimensä
maan pääldä.

21. Ei ihmiset ole luodut ylpiäxi, eikä ne tUi-
maxi, jotka waimosta syndynet owat:

22. Mutta joka pelkä lumalata, se pysy
kunnialla wahwana.

23. Waan joka Jumalan kästyn rikko, se
tule häpiään.

24. Jotka lumalata pelkäwät, ne pitäwät
Päämiehensä kunniasi»; sentähden »varjele hän
heitä.

2;. Ei yxikän rikas eikä köyhä, ei suuri eikä
pieni, pidä muusta kerstaman, kuin siitä että
hän pelkä lumalata. Jer. 9:2;. ,c.

26. Ei se kelpa mitan että ihminen toimellistaköyhää ylönkatzo, ja jumalatoinda rikasta
kunnioitta.

27. Päämiehet, Herrat ja hallitziat, owatsuuresa kunniasi,, mutta ei he ole niin suuretkuin se joka lumalata pelkä.
28. Miisasta palweliata täyty Herran pal-

wella ', ja toimellinen Herra ei nurise sitä.
' San. l. 17:2.

29. Ala tse wirasas oman pääs perään, ja
älä ylpeile kosta sinua tarwitan.

30. Se on parembi että ihminen otta waa-
rin astareistansa, joillahän itzens autta; kuinse että hän paljon aikoi, jatule sen kautta ker-jäjäxi. San 1.12:9.

31. Poikani, ole rohkia wastoinkäymisesa, ja
luota itzes wirkaas. l. 11: 9, 21.

32. Sillä se joka epäile Mirastansa, kuka
tahto händä autta? jakuka tahto händä kun-
niasa pitä, joka oman »virkansa häwäise?

33. Köyhä kunnioitetan wiisaudens tähden,jarikas tawaransa tähden.
34. Mutta jos »viisaus on ylistettäwä köy-

häsä, kuinga paljon enämmin rikkasa? Iamitä rikkan pahoin sopi, se sopi köyhän pal-
jon pahemmin.

ii. Luku.
Ajallisen onnen saawutus ja nautindo.

ZHöyrän miehen wiisaus saatta hänen kunni-
aan, jaistutta hänen Päämiesten siwuun.
, Mos. 41:40. Ps. «3.-7,8. Dan. 6:3.Ssssss 2. Ei
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2. Ei sinun pidä ketän kiittämän jaloudensa
lähden, M,ketän katzoman ylön muownsatähden:

3. Sillä mettinen on pieni lindu, ja anda
kuitenain kaikkein makeimman hedelmän.!

4. Ala kyrejle waatteillas, ja älä ole ylpiä
kimniasas'; sillä HERra. on töisäns ihmelli-
nen, ja e.i kengän tiedä, mitä hän tehdä tah-
to. "Ap.T. 12:21.

5. Monen Kuningan ja Tyrannin täyty is-
tua maahan, jaKruunu on pandu stn pää-
hän , iota ei ajatella taittu. l. 10:17.

6. Monda suurta Herraa on langennut, ja
jalot Kuningat olvat muiden käsiin joutunet.

Jos. 10: 54. l Kun. 15: 28. Esth. 7: 1°;
7. Älä ketän duomitze ennen kuins asian tie-

d.at, tutki ensin jarangaise sitte. 5 Mos. 13:14.
l. 17: 6.

8. Älä duomitze ennen kuins usian kuullut
olel, jaanna Kansan ensin asia ulos puhua.

San. l. 18: 13.
9. Älä sekoita ihiäs toisen miehen asioihin, ja

älä istu wäaräsä duomiosa. Ps. 1:1.
io. Poikani, älä anna itziäs moneen asiaan;

sillä jos sinä otat moninaista etees, niin et si-
nä siitä paljon woita *. Jos sinä wielä kowin
pyydät sitä, niin et sinä kuitengan saa: ja maik-
ka kuhunga sinä sinus käännät, niin et sinä
siitä kuitenaan pääse. 'l. i«: 30.

11. Moni pyrki ja pyytä rikkautta, mutta ei
hän muuta saa, kuin wiiwyttä sillä itzensä.

San. l. 21: 5. 1 Tim. 6: 9.
12. Mutta moni taas hiliaxens olestele, joka

aina on tarwitzewainen, ja on myös heikko ja
köyhä.

13. Händä katzo Jumala armollisesti, ja
autta händä * ja saatta hänen
kunniahan, niin että moni händä ihmettele.

' San. I. ic>: 22.

14. Kaikki tule lumalalda, onni ja onnet-
tomus, elämä jakuolema, köyhys jarikkaus.

loh. i:»i. 1.42:10.
15. Jumaliselle anda Jumala pysywäiset rik-

kaudet.
16. Ia mitä hän aikoi, niin se aina menesty.
17. Moni on saita jasäästä, ja tule sen kaut-

ta rikkaxi.

Luule kyllä itzellens koko»vansa, ja si»»wl
19. Nyt minä tahdon elä hywin, syödä ja

juoda minun tawarastani. Luk. 12:19.
20. Ia ei tiedä, että hetki on tullut, jyn,

hänen pila kaiN muille jättämän, jakuol,,
man. 1 Sain. 25:38. -Saain. K. 5: ,4,15.

Luk. 12: 2<>.
21. Pysy Jumalan sanasi», ja harjoita ihe<siinä, ja pysy wirasas.
22. Ala tottele kuinga jumalattomat kalu»pyytämät: turwa sinä Jumalaan, ja pysy yi-rasas..
23. Sillä se on HERran edess huokia äkista köyhän rikkaxi tehdä. .
24. Jumala siuna hywäin tawaran, jaM

ka aika mle, niin he akista kostumat.
25. Älä sano: mitä se autta minua, ja nsstH'

nyt minun siitä on?
26. Älä sano: minulla on kyllä, kuinga mi-

nulda taita jotakin puuttua?
27. Kosta sinun myöden:käy, nun ajatfch

että sinun taita myös paholn käydä.
28. Ia kosia sinun pahoin käy, niin ajatte-

le, että sinun taita myös hywin käydä *; silli
HERra,taita jokaitzelle kosta kuolemasi» niin»
kuin ansaittu on. ' l.18: 25.

19. Paha hetki teke, että ihminen kaiken
ilonsa unhotta, ja kosta ihminen kuole, niin
hän saa tietä, kuinga hän on elänyt.

30. Sentähden ei sinun pidä ketän enne»
loppua kiittämän: millinen hän on ollut, se löy-
tän hänen jäanyittensq tykönä.

31. Älä joka miestä ota huonesees; sillämail-
ma on täynäns wiekkautta japetosta.

32. Petollinen sydän on niinkuin haukuttelia.
lindu fatimesi», ja wartioitze sitä kuinga hän
taidais sinun otta kiinni.

Sillä se hywä kuin hän'näke, sen hän
käändä pahemmaxi, jasitä kuin kaikkein pa-
ras on, hän enimmän laitta.

34. Kipinästä tule suuri tuli *, ja jumala-
loin ei lakka ennen kuin hän werta wuodatta.

'lak. 3: 5.
35. Wälta senkaltaisia pahanjuonisia, ei

ole heillä hywää svdämesä, ettei he saatta si-
nulle ijäistä häpiätä.

36. Jos otat muukalaisen tygös, niin lM
teke

1058 ii. Luk.lesils Sirakin
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teke Mm rauhattomasi, ja karkotta sinun o-
maisudestas pois. l. «: iz.

12. Kttku.
Osot«tan kenelle pita tehtämän. Wi-

hamiehia ci pidä uskottaman.
s»os siis tahdot hywää tehdä, niin katzo ke-

nellcs teet, niin sinä saat kntoxen.
2 Tee hywää jumaliselle, niin te sinulle run-

sasti maxetan jällens, jos ei häneldä, niin kui-
tenqin totisesti HERralda. . .

; Mutta jotka e, hywän
työn edestä kiitä, ei pidä hywin käymän.

4. Anna jumaliselle', ja älä jumalatoinda
armahda. ' »Kor.B: .«.9: 6. Gal 6:,°.

5. Tee hywan walwasselle, mutta älä ju-

malattomalle anna mitan.
~,.„.

6 Pidä itze leipäs, la ala anna hänelle, ette,

hän siitä wahwistu, ja talla sinua alansi»: hän
teke sinulle niin paljo paha, kuin sinäkin olet
hänelle hywää tehnyt.

~ , . .

7. Sillä kaikkein korkein wiha,umalatom-
da, ja tahdo hänen rangaista.

5 Mos. 32: 35. Nom. 12: ,9. Ebr. 10: 30.
8. Kosta hywin käy, niin ei taita ystäwätä

vikein tuta: mutta kosta pahoin käy, niin ei
wihansuopa taida itziäns salata.

9. Sillä kosta hywin käy niin wihansuopa
kadehti sitä: mutta jospahoin käy, niin ystä-
wät myös poisluopuwat. San. l. 19: 4.

10.Ala wihamiestäs ikänäns usto; sillä niin,
kuin rauta taita jällens ruostua, niin ei hän
myös lakka pahudestansi». San. l. 26: 24, 25..

«. Jos hän wielä kumartele ja lyykistä, niin
pidä kuitengin waaris ja karta händä: los
sinä hänen kirkastat niinkuin speilin, niin hän
kuitengin ruostu jällens.

12. Älä ota händä tyZKs, ettei hän sinua
«ja pois ', jaastu sialles: Älä händä wierees
istuta, ettei hän rupe sinun istuindas pyytä-
mään, jasinä muistat wiimein minun sanani,
ja kadut. ' 1.11:36.

13. Niinkuin kosta mato pistä lumojaansa',
n händä kengän armahda: Niinkuin myös
kosta joku peloin kansa seuraa pitä, ja niildä
lewitän: juuriniin myös sille käy, joka suostu
jumalattomahan, ja sekoitta itzens hänen syn-
diinsä. *Ps. 53:6.

14. KM hän hetken pysy sinun tykonäs;
mutta jos sinä konibastut, niin ei hän odota
sinua.

is. Wihamies anda hywiä sanoja, ja wa-
litta sinua, ja on olewanans sinun ystäwäs,
taita myös itkeä : Jer. 4': 6.

i6. Mutta sydämefäns ajattele hän, kuiM'
ga hän sinun hautaan langetais, ja jos häksaa tilan, niin el hän taida tulla rawituxi sinun
werestäs: Jos joku tahto wahingoitta sinua,
niin on hän ensimmäinen : hän on tahtowanaus
autta sinua, jakuitengin sinun salaisesti lykkä
maahan.

17. Hän wäändä päätänsä ja naura salai-
sesti , pitittä sinua ja suutans ammottele.

15. Luku.
Seura erikaldaisten kansa on määrällinen,

l>oka terwaan rupe, se saastutta itzens *, ja
ioka anda itzens ylpiäin seuraan, se oppi

ylpiäxi. *
, Mos. 23: 3, 5 Mos. 7:2.

2. Älä anna itziäs woimallisen ja rikkanseuraan: muutoin sinä otat rastan kuorman
päälles.

3.Mitä on sawiastia wastipadan tykönä? sil-
lä ws he loukkawat toinen toistansa, niin se
rikkondu.

4. Rikas teke wääryttä ja örM sitä*; mut-
ta köyhän täyty kärsiä, japäalliseri kiittä.

' S<m. l.18: 22.

5. Niinkauwan kuin hänen on sinusta hy-
wää, niin hän tahto sinua: mutta kosta et si-
nä enämbi woi , niin hän hyljä sinun.

6. Niinkauwan kuin sinulla sn jotakin, niin
yän nautitze sinun kansas: mutta jos sinä hä-
wiät, niin ei hän sitä tottele.

7- Kossa hän sinua tarwitze, niin hän taita
kyllä suositella sinua ja naura sinulle, lupa si-
nulle paljon, anda hywiä sanoja, ja sano:
tarwitzekos mitan?

8- Ia kutzu sinun petollisesta sydämestä wie-
raxensi», kahdestiM kolmasti, niinkauwan kuin
hän saa sinun omas sinulda pois.

9. Mutta »viimeiseldä häwäise hän sinun.
ic>. Ia los hän näke sinun hätäs, niin hänlaste sinun menemään ja wäändele päätänsä

sinun päälles.
Ssssss 2 ii. Ota
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11. Ota sentähden waari , ettei sinun yxiker,

taisudes petä sinua, jasaata sinua wahingoon.
12. Los woimallinen tahto wetä sinua tygön-

sä, niin kiellä, ja hän wetä sitä enämmin.
13. Älä tunge sinuas hänen tygönsä, ettes

ajetaisi pois: älä myös sinuas ylön kauwas
siirrä, että sinua tarpen aikana nautita saa-daisin.

.

14. Älä kiellä, jos hän sinun jotakin kaste:
mutta älä luota itziäs häneen, waikka hän on
ystäwällinen sinun kansas:

15. Sillä hän koettele sinua, ja tutki sinuasuloisella käyttämisellänsä.
16. Kosta hän sinulle »vihastu, niin ei hän

enä pidä ystälvällistä puhetta.
17. Eikä tee leikkiä rangaistuxella ja fangiu-

xella.
18. Ota sentähden waari, ja katzo hywin

etees: sillä sinä elät suuresi» waarasa.
19. Jokainen eläin rakasta wertaistansi» :

2<D. Niin myös jokainen ihminen pitä wer-
taisens tygö itzensä pitämän.

21. Se on juuri niin, kuin susi menis lam-
masten joukkoon, kosta jumalaloin tule juma-
listen seuraan. '

2 Kor. 6: 14.
22. Niinkuin Hyena anda itzens koiran seu-

raan : niin teke rikas köyhän kansa.
23. Niinkuin jalopeura syö metzäasin korwe-sa, niin myös rikkat syöwät köyhiä.

24. Niinkuin ylpiä suuttu nöyrään, niin myös
rikas suuttu köyhään.

25. Kosta rikas lange, niin hänen ystäwäns
auttawat händä ylös: mutta kosta köyhä lan-
ge, lykkäwät hänen ystäwänsä händä perästä.

26. Kosta rikas teke määrin, niin on mon-
da händä auttamasi», jakosta hän puhu wää-
tin, niin se annetan olla niinkuin se oikein olis.

27. Mutta jos köyhä osa tehdä wäärin,
niin se punnitan ylön tarkasti, ja waikka hän
wielä wiisasti puhuis, niin ei se kuitengan
löydä siaansa. .

28. Kosta rikas puhu, mm kalkk, wackene-
wat, ja korottamat hänen puhensa taiwaseen

29. Mutta josköyhä puhu, niin he sanowat:
kuka tämä on >? Ia jos hän jotakin hor,ahta,
niin hänelle pahoin kostetan. * Ps- 4: 7>

30. Rikkaus on tosin hywä, kosta se ilmansynnita nautitan, mutta Jumalattomankön-hys opetta hänen paljon pahaa puhumaan
31. Mitä ihmisen sydämes on, se nähdän Hz.nen silmistänsä ', olkon se paha eli hywä.

' l. 19: ,s.
32. Jos hywää on hänen mielelänsä, »iXhän katzo suloisesti: Saarn. K. 8: 1.

33. Mutta jolla on pahaa sydämesä, ei silläole lepoa.

14 luk».
Omasta tunnosta; niin myös ajallisten ta«a.räin wäärästä ja oikiasta kaytöxestH.

Autuas on se, joka ei anna pahaa neuwoa ',
" jaei hänellä ole pahaa tundoa siitä.

' 1.25: li.
2. Autuas on se, jolla ei ole pahaa tundoa,ja ei hänen tonvons ole turha.

3. Saidan ei sowi rikkan olla, ja mixi kalu ja
raha olis saidalle?

4- Joka paljon koko, ja ei tee itzellens Whywäa, hän koko muille*, ja muut pitä sen
tuhlaman. * Saarn. K. 6:1,2.

5. Joka. ei tee itzellens hywää'; kuingasta
hän taita mMc hywää tehdä? ei hänellä ole
ikänäns iloa kalustansa. ' Rom. 13:14.

6. Ei ole yhtäkän pahembata kuin se on, kos-ka ei ihminen suo itzellensä hywää ", ja se on
oikia rangaistus hänen pahudensa tähden.

7. Jos hän jotakin hywää teke, niin ei hänymmärrä sitä, ja hän tulewumein sentähdenkirrixi.
8. Se on paha ihminen, joka ei suo ihmisille

hywää tehtämän, mutta käändä kasivonsa pois
ja ei armahda ketän.

9. Ei ahne ihminen ikänäns tydy osaansa *,
eikä taida ahneuden tähden menestyä.

* San. l. 27: 20.

10. Ei saita tahdo mielelläns, että ihminen
söis, ja se teke hänen pahaa, että hänen ruo-
kaa andaman picä.

11. Poikani, tee omastas itzelles hnwää, ia
anna HERralle uhri niin paljo kuin hänen
tule:

12. Muista ettei kuolema wiiwyttele, ia sinä
kyllä liedät, mikä lmlo sinulla on kuorman

13. Teekansa.
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13- Tee ystawilles hywää ennen loppvas, ja

anna köyhälle * waras jälken.
* Tob. 4:7. Syr. 4:1.

14. Älä unhoydaköyhää kosta sinulla on iloi-
nen päiwä, niin sinulle myös ilo tapahtu jotas
yalajat. les-58:7,8.

1;. Sinuntäyty kmtengm waiwalloisen hikes
muille jättä', ja sinun työs perillisille anda.

'

i Tim. 6: 7.
16. Anna mielelläs, niin sinulle myös anne-

tan *, japyhitä sinun sielus:
' Ps. 41: 2. San l. 28: 27. Luk. 6:38.

17. Sillä kosta sinä kuollut olet, niin on se
kaikki pois kulutettu.

18. Kaikki liha * kulu pois niinkuin waate,
sillä se on wanha liirto, finun pirä kuole-
man, f * les. 4°: 6, 7. iPet.i:^

-Z-1 Mos. 3:19. Ebr. 9:27.
19. Niinkuin se tapahtu lviherjcusen lehden

kansa kaunisa puusi», muutamat putowatpois,
muutamat kaswawat jäällens: lak. 1:10.

20. Niin myös se tapahtu ihmisten kansi»,
muutamat kuolemat, ja muutamat syndywät
jällens.

21. Kaikki turmellut kappalet saamat lopun,
Ia ne jotka niisä owat, myös hukkumat
ynnä.

22. Autuas on se joka aina Jumalan sanaa
rakasta *, ja sitä selittä ja opetta.

'Ps. 1:2. Matth. 4:4. loh. 4:10.
23. Tutki sitä sydamesäns ja oppi oikein ym-

märtämään , ja etzi enämmin ja enämmin
»viisautta:

24. Ia riendä itzens sen jälken, ehkä ku-
hunga se mene, kurkistele hänen akkunasans,
jakuuldele hänen owens edesä.

25. Pyytä majaa lähes hänen huonettansa,
ja asetta majans hänen seinänsä tygö.

26. Joka hänelle on hywä asuinsia, hän pane
lapsens hänen suojaansa, ja hänen oxainsala.

27. Sen alla hän warjellan palawudelda ja
siellä on hänellä kaunis asuinsia.

15. tuku.
Wiisauden edusta, ja jumalattomuden wahin«Mlsudesta.

HERraa pelkä, se teke hywää, ja jo-
ka itzens pitä Jumalan sanasi», se löytä

wiisauden.
2. Ia hän kohta händä niinkuin äiti, ja otta

hänen wastan niinkuin kihlattu morsian.
3. Hänrawitze hänen ymmärryxen leiwällä*,

ja anda hänen wjisauden wettä juoda, f
* Matth. 4:4. f loh. 4 - I°, 14.

4. Siitä hän wahwistu, että hän taita
wahwana olla: Hän pitä itzens sen tygö, ettei
hän tule häpiään.

5. Se ylöndä hänen lähimmäisens ylitze, ja
awa hänen suunsa seurakunnafa.

6. Kruuna hänen ilolla jariemulla, ja lah-
joitta hänen ijankaikkisella nimellä.

7. Mutta ei tompelit löydä sitä, ja ei juma-
lattomat saa nähdä sitä.

8. Sillä se on ylpeistä kaukana, ja ei ulko-
kullatut tiedä mitan siitä.

9. Ei jumalatoin taida oikein opetta: sillä eise tule lumalalda. Ps. 5«:'6. San. l. 26: 7.
Grekan textin jälken kuulu tämä wersy näin:

Ei ole kiitos kaunis syndisen suusa, sillä ei se
ole lähetetty HVRralda.

io. Oikiasi» opisa tanvitan wiisaus , ja Ju-
mala anda siihen armonsa.

11. Ei sinun pidä sanoman: jos minä olen
opettanut määrin, niin sen on Jumala tehnyt;
sillä jota hän wiha, sitä ei pidäis sinun teke-
män.

12. Ei sinun pidä sanoman: jos minä olen
opettanut määrin, niin hän on minun pettä-
nyt : sillä ei hän tarwitze jumalatoinda.

13. Sillä HERra wiha kaikke epäjumalan
palwelusta, ja se joka händä pelkä, wälttä
sitä.

14. Hän loi ihmisen alusta' ja andoi hänelle
ehdon: '

1 Mos. 1:26, 27.
15. Los sinä tahdot, niin pidä kästyt.

'Matth. 19:17.
16. Ia tes hywäsä ustalluxesi» sitä kuin hänel-le kelpa.
17. Hän pani tulen ja »veden finun etees:

Ota kumbis tahdot.
18. Ihmisen edesä on elämä jakuolema',

kumman hän tahto, se hänelle annetan.
'

5 Mos. zo: 15. I«. «.'B.
Ssssss 3 19. Sillä



19. Sillä Jumalan wiisaus on suuri, hän
on sangen »voimallinen ja näke kaikki.

1.23:28. Ebr 4:1».
20. Ia hänen silmänsä katzowat niitä jotka

händä pelkäwät *, hän tietä kyllä mikä oikein
on tehty, ja mikä ulkokullassus on. 'Ps. 34:16.

21. Ei hän koste yhdengän olla jumalatto-
man, eikä anna kenengän lupaa syndiä tehdä.

16. tutu.
lastenkaswattamiscsta : synninrangaistuxesta.

5), lä iloitze, että sinulla on monda hillimätö-
indä lasta, ja älä luota itziäs siihen, että

sinulla on monda lasta, jos ei he pelkä luma-
-2. Älä sinuas luota heihin, älä myös uskal-

la heidän »varaansa.
3. Sillä parembi on yxi hywa lapsi, kuin

tuhannen jumalatoinda. Wiis. 4:6.
4. Ia parembi on kuolla lapsitoinna, kuin

että olis jumalattomialapsia.
f. Hywänlainen mies taita Kaupungita aut-

ta , mutta waikka monda olis jumalatoinda,
niin ne kuitengin hänen häwittäwät.

6. Siitä olen Minä elinaikanani paljon näh-
nyt, jawielä enämmän kuullut.

7. Tuli poltti kaiken jumalattoman joukon,
ja wiha sattui jumalattomihin. 4 Mos. n: 1.

8. Ei hän säästänyt niitä wanhoja Sanga-
reita', jotka hukuit wäkewydesänsä.

*
, Mos 6: 4. 2 Pet. 2.5.

9. Ei hän niitäkän säästänyt, joiden tykönä
Loth muukalainen oli, mutta kadotti heitä hei-
dän sydämensä koreuden tähden.

, Mos. 19-'4- Hes. 16:49.
10. Ia häwitti kaiken sen maakunnanarmot-

tomasti, jonga he synneillänsä täyttänet olit.
1 Mos. 18: lv.

11. Niin hän myös hukutti kuusi sataa tu-
hatta*, että he olit kowakorwaiset: kuinga
hän siis pidäis kowakorwaisen rangaisemata?

* 4 Mos. 14:22,:c. l. 16:33. l. 26: 65.
1?. Hän on tssttt l<ttlpi4s, murra hän on

myös wihainen *. Hän leppy kyllä, mutta
hän rangaise myös kauhiasti. Niin suuri kuin
hänen laupiudens on, niin suuri on myös hä-
nen rangaistunsa, ja hän duomitze jokaitzen
answnsa jälken. ' P5.69:25. Ps. 79. s,

«Jumalattoman ei pidä wäärydenO tansapääsemän rangaisemata, ja hywän toiwo Hpidä turha oleman. Saari,. K, 8:12,1,.
14. Jokainen hywä työ pitä siansa löytämän,

jakullekkin pitä tapahtuman ansionsa jälken.
l. 17: '9-

-15. Ala sano: ei HERra katzele minua,
kuka kysy minua taiwasa?

16. Ei hän muista minua nun suuresi» jou-
kosi», mitä minä olen suuren mailman suhten?

17. Sillä kayo, taiwas, meri ja maa »vapisi
wat', wuotet jalaxot wärisewät j,kosta hänniitä etzi: ' Ps. »4:3,4. » Pet.,: 7.

5 Pf-Y7: l, 5. Pf. 104: ,2.
18. Eiköstä fiis hänen pidäis näkemän sinu»sydändäs?
19. Mutta mitä hänen tehdä tahto, sitä ej

yxiksn näe: jatuulda, joka on hänen kädesäns,
ei näe yxikän ihminen.

20. Hän taita paljon tehdä, jota ei kengä»
näe:

2i. Ia kuka taita puhua ja kärsiä, koffahän duomitze? mutta senkaltainen waatimus
on kaukana silmäin edestä.

22. Kosta tyhckä ihminen sen kuule, niin hän
kuitengin pysy hulludesans jae^hetyxesänstl.

23. Poikani, kuule minua, opi wiisautta,
ja tottele minun sanaani täydellä todella.

24. Minä tahdon anda sinulle totisen opin,
ja neuwon sinua selkiästi.

25. Jumala on alusta työnsä hywin asetta-
nut. iMos. 1:

'

2.
*

26. Ia andanut heille jokaitzelle oman työnsö.
27. Ia pitä heitä ijäti senkaltaisesi» järjesty-

xesä; että he aina wirkansi» toimittamat, jaei
yxi estä toista.

28. Mutta owat aina hänen käskyllensä kuu-
liaset.

29. Wielä sitte on hän myös katzonut maa»
päälle, ja on sen hywyvellänsä täyttänyt.

30. Ia täytti maan eläimillä, jotkamaax,
jällens tulewat.

17. tuku.
Jumalan hvwäin töiden luettelemus, jane»»»

wc» parannuxeen.
Iv-

1062 t 6 17. Pul.lesils Slrakiu



1063i7. 18. Luk. Kirja.
«umala loi ihmisen maasta *, ja teki hanen

jällens maaxi. f '

i Mos. 2:7.
5 1 Mos.,: 19.

2. Ia määräis heille heidän elinaikansa:3' Ia loi heidän molemmat, ia andoi luon-
donsa"kumallengin, ja teki heitä omaxi kuwa-
«nsi». i Mos. 1: 27. Wiis. 2: 23. Kol. ,: i°.

4. Hän andoi heitä kaiken lihan peljätä, ja
etta heidän piti hallitzeman kaikkia eläimitä ja
linduja. 1 Mof. 1: 25. l. 9: ».

.

5. Hän andoi heille järjen, puhen, silmät,
korwat, ymmärryxen ja tunnon: 1 Mof.,: 20.

6. Ia osotti heille sekä pahan että hywän.
,7. Hän katzoi heidän puoleensa erinomaisesti
«uiden eläinden suhten.

8- Osottaxensa heille hänen suuren Majeste-

9. Hän opetti heitä, ja andoi heille elämän.
"

io. Hän teki
liiton, ja ilmoitti oikeudensa.

, Mof. 20: '«. 5 Mof. 4: 1,, ».

ii. He näit silmilläns hänen Majestetinsä,
ja kuulit hänen julkisen änens korwillansa.

2Mos. 19: 17. 5 Mof. »: 7» «.

i2.la hän sanoi heille: karttakat kaikke wää-
ryttä, ja andoi myös jokaitzelle kästyn lähim-mäisestänsä.

13. Heidän menons on jokapaikasa hänen
edesäns, ja ei ole mitan salattu.

14. Jokaitzeen maakundaan asetti hän halli-
hian: Wiis. 6: 4. Ron». 13: »,2.

1;. Mutta itze on hän Israelin HERRA.
16. Kaikki heidän tekons owat julki hänen

edesäns niinkuin Auringo, ja hänen silmänsä
näkewät lakkamota kaikkein heidän menonsa.

17. Kaikki heidän pahudens yn ilmei hänen
edesäns, jakaikki heidän syndinsa owat julki
hänen edesänsa.

18. Hän kätke ihmisten hywät työt niinkuin
sinetti sormuxen, ja hywät teot niinkuin sil-
mäterän. <

19. Wiimeiseldä heräjä hän, jakosta jokai-
tzen pään päälle, niinkuin hän on ansainnut-

l. 16: ,4. Matth. 16: 27. Rom> 2: 9.
20. Mutta iotka parandawat itzensä, ne an-

da hän tulla armoihin, ja niitä jotka wasvWt

owat, lohdutta hän *, ettei he epäilisi.
' Matkh. 11: 28.

21. Niin käännä siis nyt sinuas HERran
tygö, ja hyljä syndinen elamäs:

Jer. 3: 12. Ap.T. 3: »9-
-22. Rukoile HERraa ja lakka pahasta.

Ps":is-
-23. Pidä sinuas sen korkeimman tygo, enä

»väärydestä.
24. Ia wiha epäjumalan palwelusta totudella.

25.Kuka tahto sitä Korkeinda klittä helweti-
sä *; sillä eläwät taitamat ainoastans kiitta.

* Ps. 6: 6. Ps. 115: 17» I«. les. 38: 18, »9-
-26. Kuollet, jolka ei sillen ole, ei taida klittä.
27. Sentähden kiitä HERraa niinkauwan

kuins elät, ja terwenä olet.
28. O kuinga suuri on HERran

hän on kaikille armollinen, jotka itzens kään-
däwät hänen tygönsä. ' Eph. 2: 7.

29. Sillä mikä mitä ihminen olla, ettei hän
olekuolematoin?

30. Mikä on kirkkambi Auringota, jonga
kuitengin täyty hukkua? Ia mitä liha ja weri
ajattele, se on paha. » Mos. 8:21.

Rom. 8: 7. »Kor. 2: 14.
31. Hän näke mittamattoman taiwan kor-

keuden, mutta kaikki ihmiset owat tuhka ja
mulda. Ps-103: '4.

18. Luku.
Jumalan laupiuden ylistys , jakuinga sitä a-

lati nautita taitan.

Mutta se joka elä ijankaikkisesti, kaikki kvin
«"l hän teke, se on täydellinen-

-1 Mos. i:;,. Pf. m : 2.

2. HERra on yxinäns wanhurikas", ei tai-
da kengän ulospuhua hänen töitänsä.

' Dan. 9: 7.
3. Kuka woi kasitta hänen suuret ihmensä?

Ps. '47- 5.
4. Kuka taita mitata hänen suuren »voi-

mansa? Kuka taita luetella hänen suuren lau-
piuden sa?

5. Ei.ihminen taita sitä wihetä M mätä,
ja hänen suuria ihmeitäns ei taita hän käsittä.

6. Mutta ihminen, kosta hän parhansa teh,
nyt on, niin on se tustin aljmu: jakosta hän

luule
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luule sen päättänensä, silloin se wielä paljon
puuttu.

7. Sillä mikä on ihminen? mihingä hän
kelpa? mitä hän taita autta eli »vahingoitta?

8. Jos hän kauwan elä, niin hän elä sata
ajastaikaa *: Niinkuin pisara wettä on koko
merta »vastan, ja niinkuin sannan hiukka on
meren simdaa wastan: niin harwat owat hänen
wuotensi» ijankaikkisuden suhten. ' Ps. 9°: «.

9. Sentähden kärsi Jumala heitä, ja»vuo-
datta laupiudensa heidän päällens. Wiis. «: 18.

10. Hän näke kyllä ja tietä, kuinga he kaik-
ki owat kuoleman omat: Psi»3:i4. Syr. 17:29.

11. Sentähden hän armahta heitä sitä run-
sammin.

12. Ihmisen laupius ulottu ainoastans lähim-
mäisellensä, mutta Jumalan laupius käy kai-
ken mailman ylitze. Matth. 5: 45.

13. Hän kuritta jarangaise', hän opetta ja
kaitze, niinkuin paimen laumaansa, f

" Ps-89: 33. -t Ps-»3: 1. Ps-i°o: 3.
14. Hän armahta kaikki niitä jotka itzens o-

petta andawat , ja ahkerasti kuulemat Juma-
lan sanaa.

15. Poikani, kostas jongun hywaä teet, niin
älä nurise, ja kostas jotakin annat, niin älä
tee händä murhellisexi komilla sanoilla, l. 2°: 13.

16. Kaste palamuden jähdyttä, niin myös
hywä sana on parembi kuin lahja.

17. Ia yxi sana on toisinans parembi kuin
suuri lahja: ja toimellinen ihminen anda ne
molemmat: . . .

18.Mutta tyhmä soima toista häwyttomasti,
jaylönmielinen lahja ei ole otollinen.

19. Ope ensin itze, ennen kuins muita opetta.
20. Auta ensin itziäs, ennen kuins muita

autat. Luk. 4-' 23.
21. Nuhtele ensin itziäs, ennen kuins muita

duomitzet, niin sinä löydät armon kosta muita
rangaistan.

22. M karumusias siihen asti
tuin sairaxi ruler, mutta paranna sinus kos-
kas »vielä syndiä tehdä taidat.

23. Älä wiiwytä hywäxi tulla, ja älä wii-
karumusias kuolemaan asti.

24. Ia jos sinä tahdot lumalata palwella,
niin tee se »vilpittömästi *, ettes kiusaisi Juma-
lala. *l. 1.36.

25. Muista sitä wihaa, kuin lopulla pitä lu-leman. l. 7: 40.
26. Sillä kosta ihminen rawittu on, niinmuistakan että hän jällens isoa, jakosta ihmi-nen rikas on, niin ajatelkan että hän jällens

köyhäxi tulla taita. l. «: ,7.
27. Sillä ehrona eaira roisin olla kuin a-mulla oli *, ja kaikki nämät akista Jumalanedesä tapahtumat. ' San. l. 27: ~

27. Wiisas ihminen pitä näzsä kaikisa waa-rinsi» ja wälttä syndiä, kosta hän wielä syndiä
tehdä taita.

29. Joka toimellinen on, hän otta senkaltai-sen wiisauden tygönsä, ja joka sen saa, hänkiittä sitä.
30. Joka sen opin oikein oppenut on, se taita

wisusti itzens käettä, jahywin siitä puhua pa-
rannuxexi.

21. Ala seura pahaa himoas", muuttakäännä pois sinun tahtos.
'Rom. 8:13. Gal. 5:16. i Pct. 2:11.

32. Sillä jos sinä seurat pahaa himoas,
niin sinä saatat itzes wihamiestes pilkaxi.

33. Älä ole tuhlaja, älä myös harjoita sinu-as tuhlamaan, ettes tulisi kerjäjäxi. Luk. 16:19.
34. Ia kosta ei sinulla ole Nllen rahaa kukka-

rosi», niin sinun täyty kasivM lainaxi otta.
19- luku.

Himoin, jaaritusten, ja »viekkauden katta»
miststa.

työmies ei rikastu, ja joka ei wä-
hääkän se enämmin ja enämmin

hälviä. * San. l. 2i: ,7.
2. Wiina ja waimot tekewät wiisat miehet

hulluxi', ja ne jotka porttoin kansa yhtyttä
pitäwät tulelvat mielipuolixi. 'i Mos. 19:;-.

i Kun. 11: 4. Syr. 9:9.
3. Koi ja mato on heidän palkkansa, ja he

kuiwettuwat, muille julkisexi opixi.
4. Joka pikaisesti usto, se on köykäinen, ja

kosta hän anda hänens Mielellä, niin hän »va-
hingoitta itzensä.

5. Joka koirudestansa iloitze, se tule ylön,
katzotuxi: mutta joka wiha kelwottomia panet-
teljitä, se »varjele itzens »vahingosta.

6. Jos sinä jotakin pahaa kuulet, niin älä
sano



Kmo sitä: sillä wait olla ei wahingoitze ketän.
l- 7: 15. , .

7. Ei sinun pidä sanoman ystäwälle, eikä wl-

Ää myös ilmoita sitä, jos sinä sen tai-
dat tehdä ilman pahata omata tunnota.

y S-llä kyllä sinua kuullellan ja oletan
waari sinun puhestas, ja kuitengin sinua sen-
tähden wihatan.

ia Jos sinä olet jotakin kuullut, nnn anna
len kuolla sinusas, niin sinulla on lewollmen
lvdän, ja et sinä sentähden kahtia pakahdu.

n Mutta tyhmä tahto sen kansa ulos, nun-
kuin täysi aikainengin lapsi tahto ulos.

12. Kosta tyhmä sanangin kuule, mm se on
luinkuin nuoli istuis kiinni hänen reidesänsä.

i. Ilmoita sitä lähimmäiselles *, mitämax
ttte> hän ole sitä tehnyt: mutta jos hän on sen
tehnyt, ettei hän sitä enä tekisi. 'Matth. ,8: .5.

V4Puhu siitä ystäwälles; sillä kyllä paho
ihmisten päälle walhedellan.

,<. Älä sijs usto kaikkia mitäs kuulet.
,6. Toisinans pääse ihmiseloa sana tapatur-

masti, jonga hän toisin ymmärtä: sillä kuka
on se jokaei toisinanskan sanoisans exy?

17 Puhu sijtä lähimmäiselles ennen kuins
riitelet hänen kansans, ja muista Jumalan
kästyt. lak. ,: '.

.. .^

18. Sillä Jumalan pelko teke »hnusen chens
kaikisa asioisa wisusti käyttän,ään, ja Juma-
lan kästy opetta kaikki asiat toimelllsestl teke-
mään. -

. ...

19. Kawalus ei ole witsaus, ,a jumalatto-
main petos ei ole toimellisus.

~ ,

20. Mutta se on pahus ja epäjumalan pal-
lvelus, ja on kaikki hullus ja tylunys^

21. Parembi on wähä ymmärrys humalan
pelwosa, kuin suuri ymmärrys Jumalan ylön-
katzen kansa. . .

22. Moni on tarkka ymmärryxesta, ia on
kuitengin pahanjuoninen, jataita wääta asian
kunga hän tahto. . . .

23. Hän kallista päänsä, ja katzo yxlwakal-
sesti, ja on kuitengin kaikki petos.

24. Hän laste silmäns alas, jakuuldele kor-
diuansa, ja jos et sillä ota waaria, niin hän
s«M pettä.

25. Ia jos hän on heikko sinua »vahingoitta-
maan, ei hän kuitengan tottele sitä, jos hän
tilansa näke, niin han teke pahaa: kyllä se hä-nestä nähdän.

26. Toimellinen mies hawaitan käyttämi-
sestänsä. San. l. 6: i2. Syr. 1, ,i. ,c.

l. 27: 7, 8, 2s.

27. Sillä hänen waattensa, naurunsa ja
käymisens ilmoittamat hänen.

20. tttkN.
Ajattomasta ia aikaisesta ja työsti.

stzhminen nuhtele usein lähimmäistänsä sopi-
mattomalla ajalla, ja tekis wiisammin,

joshän olis wait.
2. Parembi on julki nuhdella, kuin salaawihata, ja jolle se kelpa, niin se tule hänellehywäxi.
3. Joka wäkiwaldaa teke oikeudesi» *: hän

on niinkuin se huonen wartia, joka sen neitzenhäwäise jota hänen piti »varjeleman.
*5 Mos. 1: 16.

4. Muuttamat owat äneti, ettei he taidaedestäns »vastata.
5. Muutamat omat mait, ja odottamat ai-kaansa.
6. Wiisas on siihenasti äneti kuin hän ai-

kansa näke', mutta rohkia tyhmä ei taida
odotta aikaansa. " San. l. 25: n.

7. Joka suupaltti on, hän suututta ihmisetitzeensä, ja joka paljon maldaa otta itzellens,händä mihatan.
8. Monelle käy pahasi» asiasa myöden, mut-

ta se tapahtu hänelle mahingoxi.
9. Moni anda usein, ja ei hän siitä hyödy:

mutta sitä mastan, moni myös anda, joka
hänelle tule parhaxi.

ic>. Joka paljo koreile, se saa siitä »vahin-
gon; mutta joka itzens alenda, se yletän.

11. Moni ensin osta halmasti, mutta sittemaxa sen kallisti.
12. Wiisas teke lahjansa otollissxi suloisellasanalla, mutta mitä tyhmät andawat, sen heitze tekewät kellvottomaxi. l.«: 15.
73. Ei tyhmän lahja tule paljon sinun hymä-

res; sillä yhdellä silmällä hän anda, mutta
Titttt seitzs-
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seitzemällä silmällä hän katzo mitä hänen siitäjällens saaman pitä.
14- Hän anda wähän ja sano paljon anda-

nensi», ia huuta siitä niinkuin wiinanlastia.Tänäpänä hän laina, ja huomena tahtojällens: nämät owat ne ihmiset, joita ei »voi-
da kärsiä.
- 16. Tyhmä walitta: ei yxikän ole minulle
ustollinen, ei kengän kiitä minua hywästä
työstä.

17. Ia jotka minun leipääni syöwät, ei pu-
hu inmustahhwin. -

,
18. O kuinga usein ja monelda hän häwäis-

tän!
' 19. Senkaltainen puhe teke hänelle pahem-

bata, kuin jos hän putois ales kortiasia huo-nesta.
20. Juuri niin tapahtu pahoille, jotka wii-

nmu aNftä langenian pitä. Ps. 73:19.
.21. Häpematlömälla ihmisellä on suuri suu,
hän puhu ajattelemata kaikki kuin hänen mie-
leensä joutu.
. 22. Waikka tyhmä jotakin hywää pubuis,
ei se kuitengan kelpa; sillä ei hän sitä puhu oi-
kialla ajalla.

23. Köyhys estä monda pahaa tekemästä,
siitä on hänelle se »voitto, ettei hänellä ole pa-
ha tundo.

24. Moni teke ennen pahaa, kuin hän mis-
tais kunniansa, jateke sitä jumalattoman ih-
misen tähden.

25. Moni palwele toista lväaräs asiasi», ja
saatta niin hänen wihamiehexensi».

26. Walhe on suuri häpiä ihmiselle, ja se
löytän enimmästi pahain ihmisten tykönä.

27. E« waras ole niin paha kvin waihettelia,
mutta wiimeiseldä he molemmin »vahingoon
tulemat.

28. Walhe on ihmiselle häpiällinen, ja ei hän
lule ikänäns kunniaan.

29. Wiisas nnes kunnioitta itzens Miisalla pu-
hettansa, ia toilnellisesta miehestä Päämiehet
paljon pitivät.

30. Joka peldonsa hywin rakenda, hän
täyttä salwonla *, ja j<ka itzens puäPäämies-
ten tygö, nim että hän heille kelpa, se ta >a
paljon pahaa estä. 'San.l. i«:«. 1.28:19.,

31. Andimet ja lahjat 'sowa 'ewat »viisa,, ,H
panewat suitzet heidän suuhunja, ette» he ta-.da
rangaista. H Mos. 2,: 8. 5 Mos. 16: ,9.

San. !. 17: »3
32. Kätketty wiisaus ja salattu tawara, mi-hingä ne molemmat kelpawnt ?

33. Parembi on se ihminen ioka tyhmydcnsä
käcks, kuin se ihminen joka »viisaudeiija keuke.

21. Luku.
. waroitus kaändymyxcen. llsroitus wiisastc»tzja tyhmäin wälillä. '

poikani, jos sinä olet syndiä tehnyt, M
lakka', ja rukoile, että ennen tehty si«Mlle annettaisi», andexi, "1.5:6.

2. Pakene syndiä niinkuin kärmettä; sillä jos,
sinä tulet hända lähes, niin hän pistä sinua.

3. Hänen hambans olvat niinkuin jalopeu-,
ran hambat *, ja tappawat ihmisen.
.' >

.

* liKpl. 56.
4. Jokainen syndi on niinkuin kaxiterainen:

miekka, jatekesenkaltaisen,haawan,jotM'ken-'
gän parata taida.

s. Joka wäkiwaldaa lvääryttä teke, se tule-
wiimein keriäjäxi: ja se joka ylpiä on, se tule
wiimeisetdä pois huonestans ja taloistansa.

6. Sillä kosta raadolllncn huuta, niin Ju-mala kuule, jakosto tule nopiasti/
7. Joka el salli neuwoa itziäns, hän on jo

parhallansa jumalattoman tiellä.
8- Joka lumalata pelkä, se taltta itzensä,

mutta joka nisturi on, sen Jumala taamvs nä-
ke ja tattawa hawaitzehässlm-hutkuwaN'

9. Joka huonensa vakenda ioisen zniehen ra«>
häiia, se koko kuvia haudaxsnsa. San. l. «: ,6.

io. Jumalattomain joukkion njinkuin roh-.
timet, jotkatulella pila poldeltaman.

11. Jumalattomat käylvät tosin tasaista tie-
tä, jonga loppu on helwetin' sywyyys-' -

12. Joka Jumalan kästyt pitä, ei hän seu-
ra omaa päätänsä.,

13. Peljätä vxltotisestl lumalata, on wii-saus... l. 20.

Kusi» ei järke ole, ei siellä oteta oppia
wastan. ,

, .

15. Dwsstamat.HlM Wä tojmelliset, luutta,
he matkaan saattamat sen kansa p^ljonLahaa.^

ib. Miisan

td66 20. 21. Lus.Jesus Sitäkin
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- 16. Mssan miehen oy"i wuom niinkuin »vir-
ta, ju n lnkmn eläwä layde.
, ,17. Tyhmäin sydän ' on niinkuin wuotawa
gstiä, ia e, mida pnä opvia. 'l. „: 5.

i?. Ko'a toimcumen kuule hywän opin, niin
hän kiittä sim, ja lewittele händä*: Mutta
jos whmä ,en kuule, niin ei se kelpa hänelle,
ju hän heittä sen selkälls ma. ' San. l. 1: 5.

1.9:9.
19. Tyhmän puhe paina nukuin takka tien

päällä, mutta kosta w.ijas puhu, se on suloi-
nen kuulla.

20. Neuwon pilämisesä otetan »vaari wiisan
puhesta, ja mitä hän nenwo, se on seisomainen.

21. Tyhmän puhe on niinkuin kaatunut huo-
ne, ja taitamattoman neumosta ei tiedä ken-
gän mitan.

22. Kosta joku mhto neumoa tyhmää, niin
hän asetta ihens niinkuin joku tahdois sitoa
hänen kätens ja jalkansa.

23. Mutta wiisas luke sen hänellens kullaise-
xi kaunistuxexi, jarannerengaxi hänen oikiasi»
kädesänsä. Ps. 14" s-
- 24. Tyhmä juoxs rohkiasti toisen huoneseen,
muna toimellinen pitä suuren eroituxen.

2;. Tyhmä kurkistele rohkiasti toisen akkunas-
ta, mutta toimellinen seiso ulkona.

26. Tyhmä kuuldele owen takana, mutta
toimellinen pitä sen häpiänä.

27. Paljopuhuwaiset sanowat paljon sitä
kuin ei sowi asiaan; mutta wiisitt punnitzewatsanansa kulda waalla. l. 28: 29.

28. Tyhmäin sydän on suusi», mutta wiisas-
ten suu on sydämesä.

29. Tyhmä naura korkiasti, mutta wiisas
naura kohtullisssti.

30. Koffa jumalatoin kiroile sitä pahaa, sil-
loin hän kiroile itziansä.
, 31. Korwan kuistuttelia wahingoitze itzensä,
ja ei kengän pidä händä mielelläns tykönänsä.
> l. 28:15

22. lukU
N?onikabdat opetuxet MeisesH clamasä.

paista ihnunen on niinkuin kiwi joka loasa
maka:

2. Joka sen otta ylös, hänen pitä sitte kä-
tensä puhkiman.

3 Häwytöin poika on Isällensä häpiäxi. .

4. Toimeliulcn tytär kyllä naivan, mutta
pahan mwainen tytär annetan olla, ja han
saarta Isänsä murhellisexi.

5. Joka ylön rokkia on, hän on sekä Isäl-
lens että miehellensä häpiäxi, ja heildä molem-
milda wihamn.

6. Puhe joka sopimattomaan aikaan puhu-
tan, on niinkuin harpun soitto murhelliselle.

7. Oikialla ajalla pitä ihmisiä kuritettaman,
ja opetettaman: mutta joka tyhmää opetta, se
tuhto liittä rikotun sawiastmn kappalda, ja
teke nlinkuin se joka jongunrastasta unesta he-
ratta.

8. Joka tyhmää puhuttele, hän puhu ma-
kawan kansa:

9. Kosta se on loppunut, niin hän kysy, mi-
kä se on?

io. Kuollutta itketän', ettei hänellä enä ole
walkeutta: Mutta tyhmää pitä sinun itkemän,
ettei hänellä ole ymmärrystä. ' 1.33.-16.

11. Ei ihmisen pidä ylön paljo kuollulta itke-
män ; sillä he owat lepoon tullet.

12. Mutta tyhmän elämä on pahembi kuin
kuolema.

13. Seitzemän päiwää * kuollutta itketän,
mutta tyhmää ja jumalatoinda koko hänen
elinaikansa. ' iMos. 50: io.

14. Älä tyhmän kansa paljon puhu, älä myös
ole taitamattoman seurasi».

15. Wältä händä, ettes tulisi tustaan * hä-
nen kansans, ja tqhratuxj hänen saastatsudes-Mnsi». * l. 12: i,.

'

16. Pakene händä, niins olet rauhasi»,' ja et
tule ahoistuxeen ja hätään hänen,tphmpBmsä
tähden.

17. Mikä on rassambi plyiiyä? jakuinHpitä ihmisen
jyxi? San. 1."27: 1,

18. Kewembi on kanda sandau,, suojaaja
rauma, kuin mitqiliätoinda ihmistä. .- .5

19. Niinkuin huone, joka toisen huonen kan-si» on wahwasti sidottu yhteen, ei tuulispäatdä
kukisteta:

20. Niin myös se sydän, joka anansa Mmin tietä, ei Mka vhtäkan peljätM. "

2,, Niinkuin kaunisti siwuttu täsqk,
»enTttttt 2
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nen seinä ei pysy satest» kaunisna: eli aita kor-
kella wuorella tuulen edesä:

22. Nim myös tyhmän sydämen huono aiwo-
tus, ei ole seisomainen pchälystä mastan.

23. Los ihminen silmäänsä painottele, niin
siitä kyynelet wuotawat: los joku osa toistasydämeen, niin se ilmoitta aiwoituxensi».

24. Joka lastetta kiwiä linduin sekaan ", se
pcljättä heidän pois: ja joka ystäwätänsä ha-
lvaisi ,se rikko ystäwyden. 'l. 27: 21.

25. Waikkas wedäisit miekkas ystäwätäs
wastan, et sinä kuitengan sillä niin pahoin tee
kuin häwäistyrellä.

26. Sillä sinä taidat jällens tulla ystäwäxi,
kosta et sinä pakene händä, mmm puhut hä-
nen kansans: sillä kaikki asiat mitan kyllä so-
lvitetta, paitzi häwäistystä, ylönkatzetta, sa-
laisuden ilmoitusta' ja pahoja juonia, näillä
ystäwys ajemn pois. 'l. ,9: 10. l. 27: 17.

27. Ole ustollinen ystäwälles hänen köyhy-
säns, ettäs hänen kansans iloitzisit kosta hänel-
le hywin käy.

28. Ole wahwa hänen kansans kosta hänelle
pahoin käy, että sinäkin nautitzisit hänen on-nensa hywaxes.

29. Sauwu jatomu käy edellä kusa tuli pa,
la mhto; niin myös häwaistoxesta tule weren
wuodatus.

. ,

30. Älä häpe wastam ystäwäs edestä, ala
myös hända pakene.

31. Los sinulle jotakinpahaa häneldä tapah-
tu , niin jokainen kuin sen kuule, wälttä myös
händä.

32. Josta minä taitaisin panna lukun suuni
eteen, japaina wahwan sinetin huuldeni pääl-
le, etten minä sen kautm langeisi, ja minun kie-
leni »vahingoitaisi minua. Ps. 33:'- Ps- '41:3.

23. Kuku.
Rukous kielen hilliyemlsestä; niin myös neu-

wo svndiä wälttamään puheisa jatöisä
e>Eßra Isä Jumala, ja minun elämäni
*V HERra, älä anna minun joutuapilkkait-
ten kcstelle, ja älä anna minua heidän seasans
turmelda. . . ~ . „.,. .

2 Jossa minä taivalsin Killitä mmun azatu-
reni suiWa, jakuritta sydämeni Jumalan sa-

nalla: jaellen minä säästäisi minuani minunerhetyxesäni.
3. Etten minä syndiä tekisi ja tulisi suureenerhetyxeen, ja tekis paljon pahaa, jolla minuntäytyis langem wihamiesteni edesä, ja olla hei-dän naurunansa.

.

4- HERra Isä Jumala, ja minun elämä-
ni HERra, warjele minua l>äwyttömistä sil-mistä:

5. Ia käännä minusta pois kaikki pahat hi-
mot.

6. Älä salli minun tulla tuhlajaxi ja saastai-sexi, ja warjele minua häpemättömästä sydä-mestä.
7. Rakkat lapset, oppekat suunne pitämään

kiinni: sillä joka suunsa pitä kiinni, ei se exy
sanoisi»:

8. Niinkuin jumalattomat pilkkajat ja ylpiätsen kautta langewat.
9. Älä harjoita suutas »vannomaan, ja lau«sumaan turhaan Jumalan nimeä.
2 Mos. H»: 7. Syr. 27:15. Match. 5:34

lak. 5: i».

10. Sillä niinkuin palwelia, joka usein
witzalla piestän, ei ole ilman wandeim.

11. Niin ei myös se taida olla synnistä puh-
das, joka usein wanno, ja Jumalan nime
turhaan lausuu.

12. Joka usein wanno, se usein syndiä teke,
ja ei rangaistus pidä hänen huonestansa luopu-
man.

13- Jos hän wanno, ja ei ymmärrä sitä,
niin hän kuitengin syndiä teke: Jos hän sen
ymmärtä ja katzo ylön, niin hän teke syndiä
kaxikertaisesti. Luk. 12: 47.

,4. Mutta jos hän turhaan wanno, niin ei
hän kuitengan ole ilman synnitä, ja hänen huo-nensa pitä kowin rangaistaman.

15. Se on myös kuolettawainen kiroilemus,
josta Jumala Jakobin huonetta lvarzcikon!

16. Ia jumaliset senkaltaista wälttawät, eikä
tahra itziäns siinä synnisä.

17. Älä harjoita suums kewiästi wanno-
maan, sillä se tule pahasta aiwoituxesta.

18. Älä unhohda Isäs ja äitis oppia -, niins
olet Herrain seasa istuma, eikä sinua pidä un-
hotettaman. »l.;:,.

19. Ettes
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19. Ettes harjannuisi tyhmyteen, ja soisit

nmmeiseldä, ettes syndynytkän olisi, ja sinä
kirot syndymäpäiwäs.

20. Joka itzens harjoitta panettelemaan, eise paranna itziäns kaikkena elinaikanansa.
2i. Toistamiseen syndiä tehdä on ylönpal-

jon; sillä kolmanella kerralla tule rangaistus.
22. Joka haureudesta on syttynyt, se on

niinkuin palama tuli, eikä lakka siihenasti kuin
hän itzens poltta.

23. Hekumallisella ihmisellä ei ole lepoa hä-
nen ruumisansa, siihenasti kuin hän tulen sy-
lyltä.

24. Hekumallisen ihmisen on kaikki ruoka
makia, ja ei lakka ennen kuin hän himonsa
täyttä.

25. Mies joka amioskäffynsä rikko, jaajat-
tele itzellens: kuka minun näke?

Job. 24115. les. «9:15.
26. Pimeys on minun ymbärilläni. ja seinät

wechottawat minun, niin ettei kengän näe mi-
nua: Ketä minun pidäis karttaman? se Kor-
kein ei tottele minun syndiani. Job «:,?.

27. Tämä wälttä ainoastans ihmisten silmät,
ja ei muista HERran silmää paljoa kirkam-
maxi Auringom.

28. Joka näke kaikki mitä ihmiset tekewät,
jakatzo salaisingiln loukkaisihin. Icr. 16: 17.

Ebr. 4: 13.
29. Hän tietä kaikki kappalet ennen kuin ne

luoduxi tulewat, niinkuin sittekkin kosta he
luodut owat. Ps. 139:16.

30. Se mies pitä julkisestiKaupungisa ran-
gaistaman. 3 Mos. ,o:i<». 5 Mos. ,2:22.

loh. 8:5.
31. Ia pitä otettaman kiinni, kosta hän wä-

himmän eleensä katzo.
32. Juuri niin pitä myös sille »vaimolle ta-

pahtuman, joka miehensä hylkä, ja saa toi-
sesta perillisen.

33. Ensisti on hän kowakorwainen Jumalankäskylle: sitälikm teke myös syndiä miestänsä
wastan, ja kolmannexi saa huorudestansalapsen.

34. Nämät pitä eroitettaman seurakunnas,
ta'; ja hänen lapsensa pita sen maxaman. f

'

5 Mos. ,2: 24.-1) Hes. 16? ,0.

35. Ei hänen lapsensa pidä juurtuman, eikä

hänen oxansa hedelmätä kandaman.
Wiis. 4: 3. »e.

36 Hän iättä kirotun muiston jälkens, ja
hänen häpiänsä ei pidä ikänäns pyhittämän
pois. 4 Mos. 5: 27.

37. Siitä oppelvat jälkentulewaiset, ettei
mitan ole parambam, kuin peljätä Jumalala*,
ja ei ole mitan makiamba, kuin otta waari
Jumalan kaffystä. s * San. l. 3:1,'.

f Ps. 19: i,. Syr. 24: »7'

24. Kuku.
Jumalallisen wiisauden ja pphan Ramatus

ylistys.
Wiisaus kiittä itziansä, ja kunnioitta hän-

oäns Kansan seasa.
2. Hän saarna Jumalan seurakunnasa, ja

ylistä itziäns waldakunnasans.
3. Ja sano: Minä olen Jumalan sana, ja

liikun ymbäri kaikke maam niinkuin pilwi.
4. Minun asuinsiani on ylhallä korkeudesa.
5. Ia minun istumeni pilwisä, minä yxt-

näns olen jokapaikasa.
6. Niin awaralda kuin taiwas on:
7. Janiin sywäldä, kuin sywyden perustus

on.
8. Joka paikasi» meresä.
9. Jokapaikasa n.aal, päällä', kaikkein

Kansain seasa, ja kalkkein pakanain seasa. f
*Psi39:7.lc. -j-Ap!.'4:i7. 1.17-27.

ie». Näiden kaikkein tykönä olen minä etzinyt
asuinsiaa.

11. Löytäreni siaani johongun paikkaan.
12. Silloin kasti minua kaikkein luoja, ja

se joka minun luonut on, sääsi minulle asuin-
sian, ja sanoi:

13. Jakobissa pitä sinun asuman, ja Israel
pitä sinun perindos oleman.

5 Mos. 3«: 9. Ps '47: 19,20.
14. Ennen mailmaa, alusta olen minä luo-

tu, ja pysyn ijankaikkisesti', ja olen pyhäsä
majasa palwellut hänen edesäns. * les. 4<>: 8.

loh. i: i.
15. Ia olen sille saanut Zionisa wahwan

paikan', Ia hän pani minun pyhään Kau-
pungiin, Jerusalemia hallitzemaan.

'P578.68. Ps. lp::,.
i6, MinaTttttt 3
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16. Minä olen juurtunutkunnioitetusa Kan-

sasi» *, joka Jumalan perindö on.
'5 Mos. 4- 7.

17. Minä olen korkiaxi kaswanut, niinkuin
Sedripuu Libanonisi»', ja niinknin Zyprejsi
Hermonin »vuorella. ' Ps. 9,: 13. Hcs. 3»: 3-

-18. Minä olen kaswanut niinkuin Palmu-
puu wirran tykönä, ja niinkuin ruusun »vesat,
jotka Imhosa' kaswawat. '

5 Mos. 34: 3.
19. Niinkuin kaunis öljypuu lakialla kedolla.
20. Minä olen kaswanut niinkuin wahder,

niinä annoin itzestani suloisen hajun niinkuin
Kaneli jakallit yrtit, ja niinkuin paHs Mirr-
ham.

21. Niinkllin Galbaan ja Onik jaMirrham,
ja niinkuin pyhä sauwu Templisä.

22. Minä ojensin oxani niinkuin tammi, ja
minun oxani olit kaunit ia suloiset.
'23. Minä annoin makian hajun minusmni
niinkuin wiinapuu. loh. 15:, 1.

24. Ia minunkukkaiseni kannoit joka »vuosi
ruysan hedelmäm

25. Tulkat tänne minun tygöni kaikki jotka
minua anotta:

-26. Ia rawitkat teitänne minun hedelmäs-
täni.

27. Minun saarnani on makiambi huna-
jam:

28. Ia minun lahjani owat makiammat
kuiN Mesileipä. Ps. ,9: n. Ps. ,i9:,0;.

29. Joka minusta syö, se enämmin iso mi-
nua": ja joka minusta juo, se jano enämmin
minua. 'loh. 6: 35.

30. Joka kuule minua, ei se tule häpiään:
ja jokaseura »uinua, sei, pitä nuhteroinna ole-
man.

> 31. Kaikki nämät owat liiton kirja*, joka
kaikkein Jumalan kansa-tehty on.

* 2 M»s. '4: 7. 5 Mof, «9: I.

32. Nimittäin Laki, jonga Moses Jakobin
huonelle Mwaraxi andanut on. 5 Mos. 4:».

33. Josta wiisaMM wuotanut, niinkuin Pi-
sonln wirm *, kbM se -suuri on. '

I Mos. 2: l!.

34. Ia niinkuin Tigris, kosta se kewäillä
Uohu.

035. Siitä on ymniärrps wuotanut, niinkuin
Mratin wirta, kosta se suur, on, ja niinkuin
lordani elonaikana. Jos.3: is. »Aikq K.»: 15.

36. Siitä kuritus on tullut niinkuin »valkeus,ja niinkuin Niwxm wirca lykyllä.
37. Ei ols yhtän ollut ioka sen kaiken oppe-

nm on, ei tule myös yxikän ikänäns, joka sentäydellisesti tutkia taita. .

38. Sillä sen mieli on rikkambi merta: Iasen nemvo sylvpyltä sywsmbi.
39- Minusta nmoca monda ojaa krydimaihin.
40. Niinkuin sinne »vettä johdatettaisin.
41. Sillä minä kastan minun krydimaani,

ja juotan minun niittuni.
4?. Siellä nliliun ojani suurixi wirroixi tule-

»vat: ja minun wirtani isoixi mcrexi.
43. Sillä minun oppini »valista niin awaral-

da kuin amun »valkeus , ja taamba paista.
,9: f.

44. Ia minun oppini wuodattaProphetian,
joka on ijankaikkisesti pnsywä.

45- Siinä te näette, etten minä ainoastans
itzelleni työtä tee, mutta myös kaikille jotka
wiisautta anoivat. l. 33: ,».

25. Luku.
tNonikahdoista ylistettäwista, ja laitettawista

asioista; erinomattain kamalista ja kiukuisistamaimolsta.
Molme on kaunista kappalda, jotka luma-

lalle ja ihmisille kelpawat:
2. Kosta lvcljcxet' owat yximieli set, kylän-

miehet f rakastamat toinen toistans, ja mies
ja waimo kessenäns hy»vin sopimat. §
*

i Mos. ,3: 8. Ps. 133: i. t Nom. «: «,

§ i Mos. 2: ,4.

3..Kolmea kappalda minst sydämestäni nck
han,ja heidän menons saatta minuUe mielikar-
mauden:

4. Kosta köyhä on ylpia, jarikas mielelläns
walhehtele, ja wanha tyhmä on huorintekiä.

5. Jos et sinä nuorna mitäs tahdot
löytä wanhaUaijälläs?

6. O! kuinga kaunis fe on, kssta Harma-'
päät »viisat owat, ja wanhat mimwat.

, 7. Ia HERrat toimelliset japmmartäwäiset.
8. Se on »vanhain Kruunu*, että he. pal-

jon koettellst owat, ja se on heille kunniaxi, että
he lumalaM pelkäwät. ' San. l. iS: 3'.

9. Pydexätä kappalda minä sodälnesäni pi-
dän



dan korkiasti ylistettämänä, ja kymmenettä
nnnä suullani kitmn.

10. Ihmistä jolla on ilo lapsistansa: Joka
niinkauwan elä, etta hän näke wihamiehens
olewan maahan lyödyt.

11. Autuas on se jollaon toimellinen waimo:
Joka ei puhellansa ketän wahingoitze*: Jon-
ga e! pidä pahembamnsi» palweleman.

*l. 14: 1. lal. 3: ~

> 12. Autuas on se jollaon ustöllinsss ystätvä:
Autuas on se, joka on taitama. -

». Ia joka silloin opetta kosta händä mie-
lelläns kuullan.

14. O kuinga suuri se on joka wiisas. on.' '
15. Mutta joka lumalata pelkä, ei händä

ylembänä ote kengän. ''-

1 16. Sillä Jumalan pelko woitta kaikki.
17. Joka sen wahwasti omista, kencengä

laidan «nina hänen werram ?

,8- Ei yxikan kipu ole ekiin suuri sydämen
murhe: '

' , -i:
, iZ. Ei. yhdengän käwachs woita »aimoin

kawalutta.
2Q. Ei yhdengän wäijyminen woim wiha,

miehen wäijymistä:. ei yxikän'kosto ole pahem-
bi wihamiehen kostoa. .

21. Gyxikän pää otemiimkanMlckkuur Nr-
men 'pää,
kuin waimon wiha. 5 * , .<, '

22. Ennen minä asuisin Mvpeilmn jachohi''
kärnien kansi», kuin pahamivaimon kansi».

San. l. 21: 19. l. »5: »4.
23. Kosta hän »vihastu, niin hän.hahmonsa, ja tule chmäxi kuin OM
24. Hänen miehelloys.oss hupläihänestä, jai

koffa hänelle sitä soimamn, niin se teke hänen i
sydämensä kipiäri. '

-

.

2s. Kaikki »viekkaus on wähä maimoln mick-
kuuden suhten., hänelle täpahtukoy niinkuin ju-,
malattomalle tapahtu. ' ?:-'^:

.26. Suupaltti waimo fimiällä nHchella on
niinkuin sandalnen tie munhälte mie-:
helle.
, 27. Älä hänen kauneudens anna- sinuas ptt-
la*, älä myös sentähden yimoitze händä.

.28. Jos waimo saatta miehen rikkaxi, niin

ei siitä seura muuta kuin riita, tora, ylönkatze
ja suuri pilkka.

29.Paha waimo saatta murhellisen sydämen,
surkian katzannon ja sydämen ahdistuxen.

30. Waimo, josta ei miehen iloa ole, se
suurutta hänen kalkkiin kappaleihin.

3;. Syndi on tullut »vaimosta", .ja sentäh-
den täyty meidän kalkkein kuolla, f
* 1 Mos. 5: 6. i Tim. 2: 14. 1- Rom. 5' «^

32. Niinkuin ihmisen ei pidä andaman me-
delle siaa: -

33. Niin «i pidä myös Miehen salliman wai-
molle hälsen tahtoansa.

34. Jos ei häni tahdo olla sinun mieldäs
»uyöden, niin erolta händä sinustas.

sMos. 24: .

26. Luku.
HywZn awulsista, ja pahan elkiilstä waimoisi

ta; niin myös nl«»ilman kitttämittömydestä.

Ksutuas oii se mies, jolla on toimell.nen* lvai-
-"- mo, siltä hän kaxi sen »vertaa elä.

' San. l. ii: ,6.

2. H"wätaloin wnmo' on miehellensiloxi,
ja teke hänen ciuinänsä lewollisexi.

' San l. I»: «. l 14: I.

3. Hywän tapainen waimo on kallis lahja,
jaanncmn sille joka pelkä Jumalam.

San. l. 19: 14.
4. Joko hän on rikas eli köyhä, niin hän

on kllilengin hänelle lohdutuxexi, ja aina hän-
da ilahmm. Son. l. 31: >~ 12.

>. Kolme on hirmuista kappaletta,ja neljäs
on kmchia:

6. Petos, kapina, wiattoman weren wuo-
datus. :

7. lotkakcukki owat pahemmat kuolemata.
8. Mutta se on sydämen nituhe, kosta luu-

lla waimo toisen kansa rmele, ja hawaise hän-
dä jokaitzen kuulden:..

9. Kosta miehellä on paha »vaimo, niin he
oivat niinkuin sopimaloin pari härkiä, jotka
ynnä wetäman pitä:

10. Joka sen saa, hän saa Skorpionin.
11. luoppoi waimo on suuri rangaistus; sil-lä G häl,- mwa<peittä hapiätänsä.

i2. Port-

IoN25. 26. Luk. Kirja.
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i2. Portto tumn häwyttömästa katzannos-

Mnsi» ja silmistänsä. » Pct 2: 14.
iz. Los ei tyttäres ole häweljäs, niin pidä

händä kurituxesi», ettei hän pahaa tekisi, kos-
ka hänelle tila annetan.

14. Kostas ymmärrät hänen ylön rohkiasti
katzoman ymbärillens, niin ota waari: ja jos
et sinä sitä tee, ja hän sitte teke sinua wastan,
niin si sinun sitä tarwim ihmettelemään.

15. Niinkuin matkustawainen joka jano, niin
myös hän awa suunsa, ja juo wettä kusa lä-
hin on, ja istu kusi» hän kannon löytä, ja ot-
ta mitä hän saada taita.

,6. Suloinen waimo* ilahutta miehensä,
jakosta hän pitä hänen toimellisesti, niin hän
wirwotta hänen sydämensä. * San. l.,»: i".

17. Waimo joka taita wait olla, on Juma-
lan lahja:

. .

18. Ia hywin opetettu waimo el taita »nä-
rettä." San. l. ,1: 30.

19. Ei ole mitan rakkambata maan päällä,
kuin häweliäs waimo:

29. Ia ei ole mitan kallimbam kuin puhdas
waimo.

21. Niinkuin Auringo nostuansa kaunista
HERran korkian taiwan : niin myös hywän
tapainen waimo kaunista huonensa. .

22. Kaunis waimo, joka hywydesc» kaiken
elinaikansa wahwana pysy, on niinkuinkirkas
lampu pyhäsä kyiitiläjalasa. , Mos. 25: „.

23. Yxiwakainen waimo on niinkuin kullai-
set patzat hopia jalkainpäällä. 2 Mos. 26: 19.

23. Kaxi saatmwat minulle mielikarwauden,
jakolmas »vihoitta minun.

~.«««

25. Kosta wahwa sotamies wumesseldä koy-
chyttä kärsi, ja wiisat Nsmvonandajat wiimei-
sctdä katzoMN ylön. 1 Kun. 12: 8.

26. Ia joka Masta ustosta luopu, waaraän
ustoon: sen on Jumala duominnut miekan ala.

s Mos. iz: 5, 9.

27. Luku.
Kauppamiesten tilan waarallisudesta, ja kie»

len HMiyemisestä.
«zauppamies wälttä työlästi wöäryden, ja

myyjä synnnin : Sillä rahan tähden ceke
moni maarpttä, ja jotka rikkaxi tulla tahw-

mat', kaandawär pois silmänsä.
* San. l. ?»: 4- 1 !i»n. 6: 9.

2. Niinkuin waajakahden kilven wälille tun-
getan llluuriin.

3. Niin myös syndi tunge ostajan ja myyjän
wälille.

4. Jos ci hän itziäns pidä ahkerasti HER-ran pelwosi», niin hänen huonensa pian kM-
tetan.

5. Kosta seulotan niin kaunat jäämät: niinmyös mitä ihminen aikoi tehdä, niin siihen ai»na jotakin saastaista tarttu.
6. Niinkuin pätzi koettele udet padat, niinmyös murhe koettele ihmisen mielen.

San. l. 27: 21.
7- Hedelmistä tunda, kuinga puu on katzobtv: niin myös puhesta ymmärretan millinensydän on. l. 19: 25, 2s. Matth.«: ,4.
8- Ei sinun pidä ketän kiittämän ennen kuinshänen kuullut olet: sillä mies tutan puhestansa.
9. Los sinä manhurstautta seurat, niins sensaamume, japuet sen päälles niinkuin kaunii»

hamen.
10. Linnut lähistelemät mertaisiansa: niin

myös totuus pitä itzens sen tygö joka händä
kuule.

11. Niinkuin jalopeuramartioitze saalista: niin
myös syndi wiimein otta kiinni pahantekiän.

12. Jumalinen puhu aina terwellisiä, mutta
tyhmä lnuuttu niinkuin Kuu.

13. Kostas taitamattoman, seasa olet, niin
ota waari mitä aika saldi: mutta ole wiisastenseas ahkera.

14. Tyhmäin puhe on ylön nurja, jaheidännaurons on sula syndi, ja kuitengin he sitä ai-
lakoitzewat.

15. Kusa ihminen kuule paljon wannotta-
wan ', siellä hänen karwansa nouse, ja hei-
dän rutans saatta ihmiset korwansa mkitze,
maan. * l. 23: 9.

16. Kosta ylpiät riitelewät, siitä seura we-
ren »vuodatus. ja se on nurja kuulla, kolka he
toistansa häwäisewät.

17. Joka salaisuden ilmoitta, se kadotta us-
kon', eikä saa sitte ustollista ystäwätä.

San. l.«,: 19. l. 25: p. «tzpr. 19: «>

iB. Pidä
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A Pidä ystäwäs hywänä, ja ole hänelle us-

kollinen.
19. Mutta jos sinä ilmoitat hänen salaisu-

densa, niin et sinä saa händä jällens.
20. Jolda ystäwä tule pois, hänen on siitä

niin paljon pahaa, kuin sen jonga »vihamies
pääse.

21. Niinkuins linnun päästät kädestäs: niin
»n myös se, kossas pääset ystäwästäs', niin
et sinä saa händä jällens. 'l. «: 25.

22. Ei sinun mrwim juoxemaan hänen pera-
ins,hän on mambana, ja on hypännyt pois
niinkuin metzäkauris werkosta, San. l. 6:2.
,23. Haawa mitan sitoa, ja »sspiät sanat tai-
tan sowitetta :

«eMutta joka salaisuden ilmoitta, n hanas-
ta sitte mitan ole.

2;. Joka silmää iste, sillä on pahaa fydä-
mesä', jaei se anna käätä pois itziansä.

' San l. s: i3i ' l ,»: i».

26. Sinun edesästäiM hsn kyllä makmsti
puhua, ja ylistä sinun puhetMs> mutta taka-
na puhu hän toisin, ja käändä sinuN sanas
pahemmin pam.

27. En minä Mida mitan niin pahoin kärsiä
kuin sitä, ja eiHERrakan händä kärsi. ''

28. Joka kiwen heittä korkialle, se puto hä-
nen päähänsä: ja joka jongun salaisesti pistch
se yaawoitm itzensä. '

- '
23. Joka haudan kaiwa, se puto itze siihen.

Ps. 7:16. San. l. 26:27. Saarn. K. !<?: 8.
32. Joka paulan wirittä toisen eteen, hän

kietoi itzensä. Joka toista tahto wahingottm,
niin se tule tietämätä hänen omaan kaulaansa.

Zl. Miat pilkkawat ja häwäisewät, mutta
kosto wartiotze heitä niinkuin jalopeura.

32. Jotka iloitzewat kosta hywille pahoin käy,
ne fangitan paulalla, ja sydämen murhe kal-
wa heidän ennen kuin he kuolemat.

33. Wiha ja julmus omat kauhiat, jotka
molemmal jumalattomalla omat.

28. Luku.
waärxttä töisä ja puheisa piti kartettamän.

<>oka itze kosta, hänelle HERra jällenskos-
<>) ta ", jahän pitä myös hänen syndinsä hä-
nelle. '

5 Mos. 32:3?. Rom. 12: ,9. Ebr. 10-.30.
2. Anna andexi lähimmäiselles mitä hän on

rikkonut sinua wastan, ja rukoile sitte, »»iin
sinun syndis annetan sinulle andexi.
Matth. s: 14. l. 18:35. Mark. ». 25. Luk. 6: ,7.

3. Ihminen wiha toista, ja etzi armoa HEr-
ralda.

4. Hän on armotoin wertaistansa wastan *,
ja mhtörukoilla syndems edestä.

' Matth. 18:28.
5. Hän jokaliha on, pitä wihaa, kuka siis

annais hänelle andexi hänen syndinsa?
6. Muista loppua *, japane pois »viha, jo-

?a kuoleman jakadotuxen etzi. * l. 7:4».
7- Ia Pysy kästy sanoisi». 3 Mos- 19:«.
8. Muista kästyt, ja hyljä uhkaures lähinämäistäs wastan. Match. 5:23,24.
9. Muista korkeimman liittoa, ja anna ri-

kos andexi.
io. Wältä riitaa', niin monda syndiä jää

takaperin. ' l. 8: 1. '

ii. Sillä wihainen ihminen saatta kapinan,
ja jumalaloin sytyttä sekannuxen, hywäingin
yMwäm wälille: ja hvtyttä lietoisen toistans»vastan *, ioilla hywä rauha on. 'Snn.t.-6:,^

12. Kosta paljo puita on, silloin tuli encmc,
ja kosta ihmiset uhat owat, niin »viha tule

Ia jos ihmiset owat rikkat, niin
wiha tule sitä wäkewämmäxi: ja josriita kau-
wan pysy, niin se sitä>enämmän pala.

13. OUa walmis riitelemään, sylyttä tulen,
ja olla nopia kapinaan, se muodatta werta.

14. Los sinä kipinätä puhallat, niin se tule
suurexi liekixi; mutta jos sinä syljet kipinän
päälle, niin se sammu: jane molemmat taita-
mat sinun suustas tulla. -

15. Kormankuistuttetiat' ja määrät miekknt
sultt omat kirotut; sillä ne turmelemat
joilla on hywä rauha. ' l. 21:31.

16. Paha kieli teke monda ihmistä eripurat-,
sexi, ja ängä heitä ulos yhdestä maasta niin
toiseen.

17. Se kukista wahwatKaupungit, jasärke
waldakunnat.

18. Paha kieli aja pois jalot waimot:
19. Ia tyhjäxi teke heitä siitä, josta heidänwaiwaa jatyötä on ollut.
20. Joka sitä kuule, ei hänellä ole ikänänslepoa, eikä saa kusan olla rauhasa.

21.RuosiUuuuuu
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21. Ruosta teke »vandet, mutta paha kieli
färke luut jakaikki tyynni.

22. Monda on langennut miekan teränkaut-
ta, niutta ei ikänäns niin usia, kuin pahan
kielen kautta.

23. Hywin sillen tapahtu, jokaon sildä mar-
ei sildä waiwata, eikä tsydy kandasen ijestä, ei myös ole sidottu sen kahleisiin.

.24. Sillä, sen ijss on rautainen, jäsen kah-
let'owat »vaskesta.
, 2s. Se kipu on katkerambi kuolemata, ja
pahembi helwettiä.

26. Mutta jumalista ei wol se polkea alas, ja
ei heidän pidä sen tulesa palama»»..

27. Joka HERran hyljä, hänen pitä siihen
langeman ja siinä palaman > jota eipidä sam-
mutettaman. Sen vita hänen päällens hyök-
käämän niinkuin jalopeura, ja turmeleman
hänen niinkuin Pardi.

28. Sinä aitat tamaras orjantappuroilla,
mixes paremmin tee ome ja telke suus eteen?

29. Sinä punnitzet hopias ja kuldas, mixes
myös sanojas kulda maalla punnitze?

1.. 21: 27.
zc>. Ota waari ettes sen kautta horjahda, ja

lanae mihamiestes käsiin, jotka sinua maijy-

29. Kuktt.
2.ainanUsesta, andeljaisudesta, takamisesta, ja

»tytyuiaisvdesta.

<stzoka lähimmäisellensä laina, hän teko lau-
»x) piuden työn ja jolla tawaram on>
nen tule se tehdä. *» Kor. 8:14.

H.. Laina lähinimäiselles kosta hän mrwitzs,.jä
anna (2) sinä lähimmäiselles jällens määrätyl-
lä ajalla. 0)s. 0. maxa.

3. Pidä mitäs puhunut olet, ja älä olepstol,
linen hänen kansans, niins aina saat sinun
tarpes.

4. Moni luule sen löytyxi, jonga hän lainaxi
ottG ja teke sen murhellisexi, joka handä on
auttanut.

5. Hän anda hanen kätensä suuta, häneldä
lainan otMisansa, japuhu nöyrästi lähimmäi-sens rahan tähden:

Mutm kosta hänen pidäis maxaman jal,

lens, niin hän winvyttele ja walitta suuresti,että aika on kallis.
7. Ia waikka hän wielä wois, niin hän an-

da tyolästi puolen jällens, ja luke sen hänellewoitoxi.
z. Jos ei hän woi, niin hän teke hänen tyh,jäxi rahastansa: Niin on se itzellens ostanut wi-hamiehen rahallansa
9. Ia se maxa hänen kirouxella ja häwäisty,

xellä, ja anda hänelle kiitoxesta pilkkasanat.
10. Moni laina ylönmielen, ei pahasta aja-

tuxesta, mutta pelkä tyhjäxi jääwäns omasiMusa. .
11. Kärsi kuitengin lahimmäistäs hädäsä, ja

tee myös se armo, ettäs annat hänelle Ma,
12. Auta köyhää kästyn tähden, ja älä-an-

na hänen tyköäs lähte tyhjänä hänen hadä,
säns. 3 Mos. 25:35. 5 Mos. 15: 7,«.

' Match.,:- 7. , , , ,

13. Ole mielelläs rahaas paitzi weljes ja lä>hjmmäises tähden, jaM kätke sitä kiM ala,
kusi» se kummingin hukkandu.

14. Koko itzelles tawaram * ylimmäisen kas.
kyn jälken, se on sinulle parembi kuin kulda.

*l. 17: iz. Match. 6:19. luk. 6: 35.
15. Pane almus erinomaiseen paikkaan',

joka sinua on kaikesta onnettomudesta autta-
M. s '

5 Mof. -»s: ,2. fPs. 41:«. Dan. 4:»<.
Ap. T. 10:4. I Kor. 16:2.' « Kor. 8:' 9'.

16. Ia on sotima sinun puolestas sinun wi-
hamiehiäs mastan*, paremmin kuin kiipi ja
keihäs., f 'Ps4i:,. -tPs3:4.

17. Hywän mhtoinen mies mka lähimmäl-sensa:
18. Hutta häpemätöin ihminen jättä hänen.
19. Ala unhohda mkausmiehes hywää työ-

tä, silla hän on pannut itzens sinun edestäs.
2c>. Jumalaloin mie mkausmiehensä mahin-

goon.
21. Ia kittämätöin anda mapahmjans istua

mahingosa.
22. Takkaus on monda rikasta ihmistä hä-

wittänyt, ja on heitK heittänyt sinne ja tänne,
niinkuin aallot meresä. San. l. 5: ».

l. 11: 15. 1.17:18. l.20:16. 1.»1:»5,,7. 1.«?.',)-
-23. Se on ajanut pois jalot miehet, joiden

täyty wieralla maalla kulkiana käydä.
,24. Jos
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24. Jos jumalatoin o» taannut, ja juo-

nittele siitä pHHstsxenjb, kuitengin ei hänen pidä
rangaistusta walttämän.

H,. Auta lahimmäistäs woimas perästä, ja
katzo, ettes itze sentähden tule wahingoon.

26. Siinä on kyllä tähän elämään, että ih-misillä on wettä ja leipää, waattet jahuone,
joilla hän mrpens peittä mim. l. 39: 3,.

27. Parembi on köyhän elo laumkaton alla,
jokaoma on,kuin herkullinen pöytä muukalais-
M seasa, Ps. 37: 16. i Ti»n. <l: 6,8.

28.Tydy siihen mitä sinulla on wähä elipal-
jo: sillä se on häpiällinen elämä, siirm huones-
ta huoneseen.

29. Kusa joku on muukalainen, ei hän siellä
tohdi suutans awata.

3c,. Hänen täyty heitä wieranans pitä, ja
anda heidän juoda kansans, ja ei saa yhtän
kiitosta.

31. Hänen täyty myös kuulla pahoja sanoja:
32/Nimittäin, sinä muukalainen, mene ja

lvalmista pöytä:
33. Anna minun syödä kansas, mitä sinulla

-on.
34. Mene tästä ulos, sinä muukalainen, mi-

nä olen saanut kunniallisemman wieran, mi-
nun »veljeni tule minun tygöni.
, 35. Senkaltaiset owat toimelliselle miehelle

tpölät, että hänen asuinsian tähden niitä sano-
ja kuuleman pitä: ja etm hänelle soimatan sick
kuin hänelle lainattu oli.

30. Luku.
Lasten oikiasta vlöskaswattamisesta : terwcy-

den lahjasta, ja iloisen mielen onnellisudesta.
stzoka lastansa rakasta, se pitä hänen aina
<x) kurituxen alla, että hän sille saa ilon hä-nestä. San. l. 13: 24. l. 29: 17.

2. Joka lapsensa pitä pelwon alla, se.saa
ilon hänestä, eikä MrwiM hänen tähtens tut-
tawainsa tykönä häwetä. Sa». l. 2»: i,.

3- Kosta joku poikaansa kuritta, niin häntcke wihamiehensä mielen pahaxi, ja iloitta
ystawänsa.

4- Sillä jos hänen Isänsä kuole, uiin se on
'Niinkuin ei hän olihan kuollut; sillä hän on
kaltaisensa jälkens jättänyt.

5. Kosta hän eli, näki hän hänen, ja iloitzihänestä: kosta hän kuoli, niin ei hänen tarwit-
tu murehtimaan:

6. Sillä hän jätti jälkens wastuxen »viha-
miehiänsä »vastan, ja sen joka ystäwäin mielen
jällens nouta taita.

7. Mutta joka lapsillensa pehme on, häl»
walitta sen wandeita; ja niin usein kuin se it-
ke, niin hän,peljästy.

8.KuritMmatoin lapsi tule niin kangiaxi kuin
hillimätoin hewomen.

9. Ole pehme pojalles, ylin sinun täyty
edes Min peljätä händä:leikitze hänen kansans,
niin hän sinun wiimein saatta murhellisexi.

io. ÄIH ites leikkiä hänen kansans, ettei sinun
sitte pidä hänen kansans murhehtiman, janiin
sinun täyty wiimein hänen tähtens hambaimskiristä.

11. Älä anna hänen waldaa nuorella ijällän-
sä, ja älä lyasta hänen tyhmydens edestä.

12. Kumarra hänen kaulansa nuorna, ja
syö händä selkään wähänä', ettei hän tulisisinulle nlsturixi ja tottelemattomaxi. 'l. 7:25.

13. Opeta lastas, ja älä anna hänen jouti-
lasna käydä, ettes tulisi häpiään hänen tähtensä.

14. Parembi on jongun ollaköyhänä raidisi
na jaterwenä, kuin. rikkana ja kipiänä.

15. Ollaraidisna jaterwenä on parembikul-
daa, jaraidis ruumis on parembi kuin paljo
kalua. -

-,

16. Ei mikan rikkaus olewerrattapa raitiseenruumisten, ja ei yxikän ilo ole sydämellisen ilon
»vertainen. .

.

17. Kuolema on parembi kuin kiwulloinenelämä, ja alinamÄnen sairaus.
18. Ss on niinkuin hywä herku stn suun eds-

sä joka ei woi syödä, ja niinkuin se ruoka,
joka kuolluen haudalle pannan. '

,

19. Sillä mitasta uhri on tarpellinen epäju-
malalle? joka ci Mida. syödä eikä haista*? Niinse on myös rikkalle, jonga Jumala sgiraxi
tcke. :'Ps.,l5: 5, 5

2c>. Kyllä hän näke sen silmillänsä ja huokasitä, ja on niinkuinkuohittu, joka neitzen ohs-si, maka ja huoka.
2i. -Älä tee itzelles murhetta, älä myös wai-

wa sinuas omilla ajatuxillas.
Uuuuuu 3 22. Sillä
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22. Sillä iloinen sydän on ihmisen elämä,

ja hänen ilons on hänen pitkä ikänsä.
San. l. 15 : i,. 1.17:22.

23. Tee itzelles hywää jawahwista sydändäs,
ja aja murhe kauwas tyköäs.

24. Sillä murhe on tappanut monda ihmis-
tä, ja ei kelpa mihingän.

25. Kiiwaus ja »viha lyhendä elämän, ja
murhe teke ihmisen ennen aikaansa wanhaxi.

San. l. 12: 25.
26. Iloiselle sydämelle maistamat kaikki hy-

win mitä hän syö.

31. Luku.
Ahneus, ylönsyömys javlönjuomus turmele»

wat terweyden.

HAalwoa rikkautta, syö ruumin, ja siitä
murhettia, ei anna maata.

2. Kosta joku maka ja murhetti, niin hän
aina hera, niinkuin suuri sairauskin aina he-
ratta.

3. Sv on rikas, jokaaina työtä teke, ja ra-
haa koko, ja »välistä lakka, ja nautitze sitä.

4. Mutta se on köyhä, joka tyätä teke, ja
ei mitan menesty, ja maikka hän wielä lakka,
niin on hän kuitengin »vaiwainen.

5. Joka rahaa rakasta, ei se ole synnitöin,
jokakatowaista * etzi, sen täyty ynnä hukkua.

* Matth. 6: 19.
6. Moni rahan tähden tule wahingoon, ja

sen kautta turmellan omain silmäinsä nähden.
7. Jotka sille uhrawat', se kukista ne maa-

han, jataitamattomat se otta kiinni.
"Match. 6:24. Eph. 5:5.

8. Autuas on se rikas joka nuhtettomaxi löy-
tän , ja ei etzirahaa. Pf. 62: 11.

9. Kuka se on, jame tahdomma kiittä hän-
dä : sillä hän teke wäkewitä töitä Kansans seasa.

ia. Joka täsä koetelluxi ja yxitvakaisexi löy-
tän, sitä syystä ylistetän.

11. Hän taisi kyllä pahaa tehdä, ja ei kuiten-
gan tehnyt: hän taisi »vahingoitta, ja ei »Va-
hingoittani» lkan, sentähden pysy hanen tawa-
ransa, japyhät ylistäwät hänen almuansa.

12. Kossas istut rikkan pöydän tykönä, niin
älä suutas ammottele.

13. Älä lnyös ajattele, kyllä tasa syömistä on.
14. Mutta muista paha silmä saldaxi.

15. Sillä mikä on tiwimbi kuin senkaltainen
silmä, jokaitke koffa hän näke jongun ottawan.

16. Äla rupe kaikkiin kuins näet.
17. Älä myös siihen rupe joka hänen edesäns

fatisi» on.
18. Ajattele «Hellas, mitä sinun lähimmäises

mielelläns eli ylön mielen yywänä pitä, jakäy-
tä itzes toimellisesti kaikisa kappaleisa.

19. Syö niinkuin ihminen mitä etees pandu
on, älä myös ylön paljon syö, ettei ihmiset si-nulle wihastuisi.

20. Lakka ensin kunnian tähden sijömästä,
älä myös ole tytymätöin, ettes »voittaisi wihaa,

21. Kostas istut monen kestellä, niin älä en-
sin ota.

22. Hywän tapainen ihminen tyty wähään-
gin', sentähden ei hän mrwitze nikutta wuote-sansa.

23. Iakosta watza kohtullisesti rawitan, sil,
loin ihminen suloisesti lewäjä, ja taita wamhinamulla nosta ja olla iloinen.

24. Mmm tytymätöin syömäri maka lewot-
tomasti, ja hänellä on wäänne ja watzan tauti.

25. Los sinä olet ylön paljon syönyt, mivnouse, jamene japane lewätä.
26. Poikani, kuule minua, jaälä katzo mi-

nua ylön, ettei minun sanani wiimein sinua
kohtaisi.

27. Ota jotakin tehdäxes, niin ei tauti tule
sinun päälles.

28. Anoiasm miestä kiittäwät ihmiset, jasa-
nomat: hän on kunniallinen mies, ja senkal-
tainen puhe on hywä kiitos.

29. Mutta tylystä ja nälkäisestä puhu koko
Kaupungi pahoin, ja sen hän oikein sano.

1 Sam. 21: 17, 25. Syr. 14-' 3.
30. Älä ole »viinan juomari ': sillä wiina on

monda turmellut. * Ies. 5: «.

31. Ahjo koettele juotetunraudan, niin koet-
tele myös wiina ylönannetut sydämet kosta ne
juowuxisa owat.

32. Wiina pidendä ihmisen elämän, josM
kohtullisesti juodan: Ps. 104: '5. »Tim. 5- '3-

-33. Ia mikä elämä se on, kusa ei miinaa
ole?

34. Wiina on sitä »varten luotu, että sen
pitä ihmistä iloitmman.

35. Muna
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35. Wiina tarpexi juotu iloitta ihmisen ruu-

N,in ja sielun. San. l. 31: 6, 7. Syr. 40: 20.

36. Mutta jos sitä paljon juodan;
37. Niin se tuv paljon pahaa myötänsä.

Eph. 5: 18.
38. Juopumusteke hullun wielä hullummaxi:
39. Niin että hän haasta ja uhka:
40 Siihenasti kuin hän loukutan, lyödän

jahaawoitetan.
41. Älä nuhtele lähimmäistäs juomingisa,

älä myös ylönkatzo händä ilosans.
42. Älä anda hänen pahaa sanaa, älä myös

kohta hända kowalla puhella.

32. Huku.
Rävtöxista pidoisa ja seuroisa; niin myös lu-

malisudesta janeuwon ottamisesta.
f"os he owat sinun asettanet johdattajaxensa,

niin älä siitä ylpeile, »vaan pidä itzes hei-
dän kalmisnansi», ja aseta itzes niinkuin hekin,
niin sinä istut oikein.

2 Ia anna siihen mitä sinun tule, jos sinä
tahdot siinä kansa istua.

3. Että he olisit iloiset sinun kansas, niin si-
nä saat kunnian, ja kutzutan Mimwaxi ja hy-
win elänexi miehexi.

4. Wanhimman pitä puhuman *: sillä se
tule hänen tehdä, niinkuin sen jokakoetellut on.

. Job. 3-: 6.
5. M estä soitmim:
6. Los myös lvirsiä weisatan , nnn älä se-

koita itziäs niiden sekaan, mutta säästä »viisau-
des toisen ajaxi Sam. K. 3: 7. Syr. 20: 7.

7. Niinkuin Rubiini walista kaunisa tullasi»,
niin myös weisu kaunista pidon.

8. Niinkuin.Smaragdi on kaunisa kullasa
ihana: Niin myös wirret owat hywän »viinan
tykönä.

9- Puhukan nuorukainen kerran eli kaxi,
kosia niin tanvitan.

io. Ia kosta häneldä kysytän, niin hänenpitä wastaman lyhykäisesti.
.

n. Ia pitämän itzens niinkuin se jokaei pal-
lon tieoäis, ja paremmin wait oleman.

, 12. Ei hänen pidä itziäns Herrain wertaisnapitämän, jakosta wanha puhu, ei itziäns se-laaman hänen puheseen sa.

13. Ukkoisella on suuri tulen leimaus myötä:
hälveljäisys teke suuren mielisuosion.

14. Nouse pöydän tyköä aikanans, ja ala
ole »viimeinen.

15. Mutta mene nopiasti kotias, iloitze siel-
lä ja tee mitäs tahdot: kuitengin ettes mitan
pahaa tee, eli ylpiästi puhu.

16. Mutta kiittä händä kaikkein niiden edes-
tä, jokasinun luonut, ja yywydelläns rawin-
nuton.

17. Joka HERraa pelkä, se anda itziänsä
mielelläns opetta, ja joka aikanans itzens sii-
hen somitta, se löytä armon.

18. Joka kysy Jumalan sanaa, hän on sen
runsasti saapa ': mutta joka ei sitä täydestä
todesta ajattele, hän pahene siitä. 'l. 14: 2;.

19. Joka HERraa pelkä, se osa oikian o-
pin, ja saatta wanhurstauden «alistamaan
niinkuin walkeuden.

20. Ei jumalatoin anna itziänsä kuritta, ja
tietä kuitengin autta itziäns toisen elämällä hä-
nen aiwoituxesansa.

21. Ei toimellinen mies katzo ylön hywäa
neuwoa.

22. Mutta ylönannettu ja ylpiä ei pelkä,
waikka hän on tehnyt mitä hän on tahtonut.

23. Älä tee mitan ilman neuwota, niin et
sinä kadu sitä sitte kuin se tehnyt on.

24. Älä käy sitä tietä jollas länget, taikka
niisä joisasitzes kiwun loukkat.

25. Ala siihen itziäs luota, että tie on tasai-
nen ", jakawahda myös omia lapsias.

' l. 21: ii.

26. Ehkä mitä sinä teet, niin turwa Juma-
laan* kaikesta sydämestäs; sillä se on pitä Ju-
malan kastyjä. 'P5.37-5. Mik. s:

27. Joka usto Jumalan sanan, se pim käs-
ky sanat*, ja jokaHERraan luotta, ei hä-
neldä pidä mitan puuttuman.

* Sam. K. 12: iz.

33. Luku.
Jumalisten ja jumalattomain erinkattaisudesi

ta; niin myös toimellssen perhenhaldian mene-
tyresta.

lz-oka HERraa pelkä, ei hänelle tapahdu mi-
tän pahaa; mutta kosta hän kiusattu on,

Uuuuuu 3 mm



1078 Jesus Sirakin 33. Luk.
niin hanenZpitä jällens wapahdetuxi tuleman.

San. l. 12: 2i.

2. Wiisas mies ei'wiha Jumalan sanaa;
mutta ulkokullattu hääly niinkuin haaxi suures
ilmasi» merellä.

3. Ymmärtämäinen ihminen pitä itzens Ju-
malan sanasa, ja Jumalan sana on hänelle
mahma niinkuin selkiä puhe.

4. Tutki hywin asia, japuhu sitte siitä, an-
na itzes ensin hywin opetta, niins mastata
taidat.

5. Tyhmän sydän* on niinkuin waunuin ra-
tas , ja hänen ajatuxensa juoxe ymbärins niin-
kuin rattan pyörä. ' l. 21: 17.

6. Niinkuin suodanhaldia hirnu jokaistatam-
maa wastan : niin myös ulkokullattu rippu jo-
kaitzesa pilkkajasa, ja sano:

7. Mixi pitä yxi päiwä oleman pyhembi tois-
ta? silla Auringo käy jokapäiwä wuosikaunna
yhtäläisesti

8. HERran »viisaus on ns niin eroittanut.
9. Ia hän on niin asettanut wuoden ajat

ja pyhä palmät. 1 Mos. 2.2.
io. Hän on muutamat walinnut ja pyhittä-

nyt muiden päiwäin suhten.
11. Niinkuin kaikki ihmiset owat maasta, ja

Adam on mullasta luotu. i Mos. 2: 7.
12. Ia HERra on kuitengin eroittanut hei-

tä sanomattomasta miisaudestansa, ja on aset-
tanut moninaiset mwat heidän seasans.

iKor. 12: 4.

13. Muutamat on hän siunannut, korotta-
nut ja pyhittänyt, japalweluxeensa kutzunut:
mutta muutamat on han kironnut, alendanut
jaheittänyt pois heidän säädystänsä.

14. Sillä he owat hänen kädesäns niinkuin
sawi walajan kädesä, hän teke kaikki työnsä
niinkuin hän Mhto. les. 45- 9- Jer. »8: 6.

Wiis. ,5:7. Rom. 9: 20» 21.

is. Juuri niin owat myös ihmiset hänen kä-
desänsä, joka heidän tehnyt on, ja hän anda
jokaitzelle niinkuin hänelle näky hywäxi.

iKor. ill li.

16. Niin on myös hywä asetettu pahaa »vas-
tan, ja elämä kuolemata wastan, ia jumali-
nen jumalatoinda »vastan. Katzo näin kaikkia
sen korkeimman töitä, niin on kaxi asetettu
kahta mastan, ja yxi yhtä mastan.

i7. Minä olen ijalkinnä herännyt, niinkuinse jokasyjnM jälisäpoime. Ia Jumala and»iminulle siunauxen, että minä olen myös täyttä-
nyt minun miinakurnani, niinkuin täydellä sn-
xyllä. .

18. Katzokat, etten mmä ole itzelleni työtH
tehnyt mutta kaikille niille, jotka mielelläns op-
pia tßtomat. l. 24.4.5.

19. Kuulkat minua te suuret Herrat ja leKansan haldiat pangat sitä sydämeen.
20. Manna poikas, emändäs, weljes ja

ystäwäs mallita sinuas niinkauwan kuins elät,älä »nyös anna Mtvarams kenengän halduun.
ettes kadu sitä, ja sinun täyty sentähden heitärukoilla. .

-

.21. Niinkauwan kuins elät, niin älä annaitziäs yhdengän ihmisen halduun.
22. Se on parembi että sinun lapses tanvl-

tzewat sinua, kuin se että sinun pitä heidän kä-
siinsä katzeleman.

23. Ole itze mwaras haldia, älä myös an,
na otetta pois sinun kunniams. -

24. Kosta sinun loppus tule, ja sim»n"pkä
tääldä eriämän, niin jaa silloin perindös.

25. Aasin tule saada hänen ruokansa, ruoissajakuorma: niin myös palwelia,, hänen leipän-
sä, kuritlixens ja työnsä.

26. Pidä pal»velias työsä, >niins saat hänel-
dä lewon: mutta jos sinä annat hänen käydä
joutilasna, niin hän tule ylpiäxi.

27. Ijes ja ohjat notkistawat kaulan, min
pahan palwelian haawat ja lyömiset.

28. Aja händä työhön, ettei hän käyjoutj-
lafna: käydä joutilastm opetta paljon pahaa.

29. Pane työ hänen eteensä, se kuin palwe-
liallessopi. .

30. Jos ei hän kuule sinua, niin pane häil-
dä jalkapuuhun: älä kuitengan kellengän ylön
paljo tse, mutta pidä kohtuus'kaikis asioisa.

3l- Jos sinulla on palwelia, niin pidä hs
nestä waari niinkuin itze sinustas: sillä se joka
hänelle jotakin teke, se wäisy sinun hengeäs j<»
elämätäs. Jos sinulla on palwelia, niin an-
na händä pidettä niinkuin sinä itze olisit: sillä
sinä mrwitzet händä niinkuin sinun omaa hen-
geäs.

32. Los sinä pidät hänen pahana, niinettä
häN



ha» meka sinun tyköäs, kustas tahdot händä
etziä.

34. Luku.
Unein turhus: lumalUsten otollistls ja juma«

suomain hylkäys.
ihmiset pitäwät itzensä hullulla toi-

<« molla, ja hullut luottamat itzens hourau-
2! Joka unia tottele se mpe marjoon, ja

tuulda takaa aja. ' 5 Mof.,;: 1.
~ Ei unet ole muuta kuin kuwat ilman olen-

Se kuin saastainen on, kuinga se mitä
puhdas olla? ja se kuin petos on, kuinga taita
setlssiolla. :

.
. ..

s. Oma arwo, ia selitys, za unet el ole m,-
tän, jane saatMlvat kuitengin rastat ajatuxet.

Saarn.Hs: >.

6. Ia jos ei se tule sen korkeimman ilmoitu-
«staniin älä. siitä pldä mitan. ,

7. Sillä unet owat monda pettänet, »a ne,
häpiään tullet> jotka mihin öwät luottanet.

8 Ei siihen mrwim walhetm, että ihmisen
M Jumalan Myt pitämän, ja Jumalan
sanasa on kyllä, kosta ihminen oikein opetta
tchto. Jer. ,;: »5. l. 2?: 3. l. 29: z.

9. Hywin harjoitettu mies ymmärtä palM,
jahywin koeteldu mitä pvM wiisaudesta.

iv. Mutta joka ei ole mitan .harjoitettu, se
wähän ymmärtä:

11. Ia erhettiiväiset henget säatmwat paljon
rahaa. .

n.Kosta minä wielä exyxisä olin, taisin ini-
nä myös paljon oppia, ja olin niin oppenut,
etten minä taitanutkaikkia sanoa.

13. Ia tulin sentähden kuoleman tvaaraan,
siihenam kuin minä siitä wapähdettin.

14. Nyt minä näen, etla jumalWaoy oilfia
hengi. loh. ,6: 31.

1;. Sillä heidän toiwonsa on hänen Wöns,
joka autta Mim. . < > )
'6. Joka HERraa pelkä, ei hänen mrwitc»>hämmastynlään eli »vapisemaan: sillä hän on

hänen toiwonsa. Ps. 2?:!,,, 3.
17. Autuas on joka HERraa pelkä*: mihin-;

gä hän ustalda? ia mikä on hänen lohdutuxen->a? ' Ps. »2: 1.

18. HERran silmät katzowal miden päälle,
jotka händärakastamat. Ps. 33: i«.

Ps-3«:ie. les-n: 4.
19. Hän on woimallinen turwa, suuri wake-

wys, warjo palawutta wastan, peite kuumaa
puolipäiwaä wastan, warjelus kombastusta-
wastan, apu langemusta »vastan.

20. Joka sydämen ilmoitta, kasivot ihastut-
M, anda myös terweyden, elämän ja siunau-
xen.

21. Joka määrin saatua kalua uhra, sen uh-
ri on pilkka. San. l. 15.8. l. «1:27.

22. Ia senkaltainen jumalattomain häwäis-
tys ei millan muotoa kelpa Jumalalle.

23. Jumalattomain lahjat, ei kelpa ensingän
sille korkeimmalle, ja synnit ei tule sowitetuxi
uhreln paljoudella. les. i:«. l.s<-3,4.

24. Joka uhra köyhän mwarasta, hän teke
niinkuin se joka pojan teurasta Isän silmäin
nähden.

25. Ei köyhällä ole mitan muuta kuin »vä-
häinen leipää, joka sen otm häneldä pois, se
on murhaja.

26. Joka toiselda otta pois hänen elatuxens,se Mppa lähimmäisen>a.
27. Joka ei anna työn tekiälle hänen paik-

kaansa, se on weren »vuodattuja.
3 Mos. 19:13, 5 Mos. 24: 14.

28. Kosta loku rakenda ja jällensrikkomaa-
han, mitä hänen siltä muum on kvm työM?

29.Kosta jokurukoile ja Mens kiwiie, km»,
ga HERra kuule hänen rukouxensa?

30.. Joka itzens pese kosta hän kuolluesten
sattunut on, ia rupe siihen jällens, mitä hä-
nen pesons autta hänoä? 4 Mof 19: n, »e.

San. l. 26:11. 2 Pet. 2:22.

31. Juuri niin on se ihminen, joka svndcimä
tähden paasto, ja aina jällens syndiä teke, ke-
nen pidäis hänen rukouxensa kuuleman, ja ml-tä hänen paastonsa händä autm?

San. l. :8: 9. les. 1. 15. l. 59: ~

35. Luku.
Osotetan mikä oikia uhraus on, ja kuinga

Jumala kuule wiyella,ften rurc»uxet.
Aita Jumalan kästyt, se on rikas uhri:4» i Sam. 15: 25

3. Ko'<-
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2. Korkiana pitä Jumalan kästyt, se uhri

autta hywin.
3. Jokalumalata kiittä, se on oikia sämby-

läuhri.
4. Joka laupiutta harjoitta, se teke oikian

kiitosuhrin.
;. Hyliätä syndiä, on Jumalan paltvelus,

joka HERralle kelpa: ja lakata pahaa teke-
mästä, on oikia sowindouhri.

6. Mutta ei sinun pidä sentähden hänen
eteensä tyhjänä tuleman: 2 Mos. 23:15.

1.34:20. sMos. 16:16.
7. Sillä sen pitä myös meidän tekemän

HERran kästyn tähden.
8- Wanhurstan uhri teke Altarin rikkaxi, ja

hänen suitzuttamisens on makia sen korkeim-
man edesä.

9. Wanhurstan uhri on otollinen, ja ei hän-
dä pidä ikänäns unhotettaman.

10. Anna Jumalalle kunnia iloisella mielel-
lä, ja sinun esikoises ilman puuttumuxem.

, Mos. 22:21. 5 Mos. 15:21. Mal. 1:14.
11. Mitäs annat niin anna mielelläs, japy-

hitä sinun kymmenexes iloisesti. 2 Kor. 9: s. 7.
12. Anna sille korkeimmalle niinkuin hän si-

nulle andanut on, ja mitäs woit, niin anna
se iloisella mielellä.

13. Sillä HERra, joka maxa jällens, onsen sinlzlle maxawa seitzemän kertaisesti.
14.Ala wähsnnä lahjaas; sillä ei se ole otol-

linen.
15. Ala etzi omaa parasms, kosta sinun pitä

uhraman; sillä HERra on kostaja, joka ei
katzo yhdengän muodon jälken:
5 Mos. io: 17. » Aika K. 19: 7. Job. 34:19.
Wiis. 6: 8. Ap. T. 10:34- Nom. 2: n. Gal. 2: 6.

Eph. 6:9. Kol. 3:25. 1 Pet. 1:17.
16. Hän autta köyhää, jaei katzo kenengän

muotoa, joka myös kuule sen sortun rukouxen.
17. Ei hän katzo ylön orwoin rukousta, eikä

lesten »valitusta.
18. Lesten kyynelet tosin wuotawat alas sasu-

päihin:
19. Mutta ne huumwat ylöspäin, sim was-

tan kuin heitä »vuodattanut on.
2Q. Joka lumalata mielelläns palwele, hän

on otollinen: jahänen rukouxens ulottu haman
pilwihin.

21. Wiheljaisen rukous tunge itzens piiwein
läpitze, ja ei seisahda, siihenasti kuin hän tule
eteen, eikä lakka ennen kuin se korkein katzositä.

22. Ia HERra on oikein duomitzewa ja
rangaisewa, eikä wiiwy, eli kärsi wiiwi.
tystä.

23. Siihenasti kuin hän rikko armottomain
landet, ja kosta senkaltaisille ihmisille, jaka-
dotta kaikki, jotka owat händä wastan, ja
kukista maahan pahan tekiäin »voiman.

24. Ia anda jokaitzelle heidän töidensä jäl-
ken, ja maxa heille niinkuin he ansainnet owat,

25. Ia kosta Kansansa puolesta, jailahuttaheitä laupiudellansa.
26. Niinkuin sade on poudalla tarpellinen,

niin myös laupius tule hädäsä oikiaan aikaan.
36. Luku.

Jumalan Ransan rukous armosta, puhen
koettelemisesta. Hywän awuinen emändä «n
paras ystäwä.
e>Eßrc» Kaikkiwaldias Jumala, armahdameitä.

2. Ia katzo tänne japeljätä kaikki Kansat,
Icr. io: 25.

3. Nosta kätes muukalaisten päälle, ettäl>«
sinun »voimas näkisit.

4. Niinkuins heidän nähtensä meidän sea,samme pyhitetän*: niin näytä myös itzes kiw
niallisexi heidän päällens meidän nähdemme,

Mos. 14: ,4.
5. Että he tundisit, niinkuin me tunnelma,

ettei yhtän muuta lumalata ole kuin sM
HERra.

6. Tee udet ihmet ja tunnus tähdet.
7. Osota kätes jaoikia käsiwartes kunnial-

lisesti.
8- Herätä wiha ja wuodata julmus.
9. Temma pois wastanseisowa, muserra

tvihamies.
io. Riennä, ja muista sinun »valas, että ih-

miset ylistäisit sinun ihmcllisiä töitäs.
11. Tulen wiha kulutmkon ne, jotka surutta

masti eläwät, ja ne hukkukon, jotka sinun
Kansalles pahaa tekewät.

12. Särje Päämiesten pää, jotka meira»
wiha-
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yGmnichemme owat, ja sanowat: me olem-
ma yiinäns.

»5 Koko kaikki Jakobin sukukunnat, ia an
na heioän olla sinun perikundanas niinkuin
alustakin.

«4 Armahda sinun Kansaas, jolla sinusta
nimi on, ja Israelia, jonga sinä kutzut esikoi-sexes. ' Mof. 4: ,2.

,;. Armahda Jerusalemin Kaupungita, josa
sinun Pyhäs on, ja josas asut.

16.Rakenna Mas Zion*, että sinun sanas
siellä saarnamisin, ja kunnias tulis Kansanseasa suurexi. * Ps. ,<«: 14,

,7. Osota sinus heille, jotka alusta sinun o-
mas ollet owat, jatäytä ne ennusturet, jotka
sinun nimees ilmoitetut owat.

iij. Kosta niille jotkasinua odottamat, että
sinun Prophems totisexi löyttäisin.

19.Kuule HERra sinun palweliais rukous,
Aaronin siunauxen jälken'sinun Kansas ylitze;
eitä kaikki jotka asuwat maan päällä, tundi-
Lt sinun olewan HERran ijankaikkisen Ju-
malan. * 4 Mos. 6:23,24,27. Syr. 45:19.

22. Watza otta kaikkinaista ruokaa tygönsä,
tuitengin on yxi ruoka parembi kuin toinen.

21. Niinkuin kieli maista metzänomxen, niin
»nyös toimellinen sydän ymmärtä petolliset sa-
nat.

22. Wiekas ihminen Mim toisen saatta wa-
hingoon, mutta joka hywin koeteldu on, se
taita otta waarin itzestänsä.

23. Kaikki äitit rakastamat poikiansa, kuiten-
gin on tytär toisinans parembi kuin poika.

24. Kaunis waimo iloitta miehensä, ja ei
miehelle ole mitan rakkambata.

2;. Los hän on myös ystäwällinen ja hywä,
niin ei löytä sen miehen wertaa.

26. Jolla emändä on, sen hywys enäne, ja
hänellä on ustollinen apu ja tuki, johon hän
Kuta itzens nozata.

27. Kusa ei ole aita ymbärillä, siinä kalu
hajoteta,,, ja kusa ei emändätä ole, siellä per-
hen isändä epätiedosa käwele.

28. Niinkuin ei ihminen usto ryöwäritä, jo-
ka yhdestä Kaupungista toiseen juoxe, niin ei
luyös siiä miestä uskota, jolla ei pesää ole,waan siinä olestele, kusa ehto tule.

37. Luku.
FiNnMa, neuwonandaista, niin myös koh»tulllscsta rawinnosta.

jokainen ystäwä tosin sano: minä olen myös
nstäwä, mutta muutamat owat aino-astans nimellä ystäwät.

2. Kosta ystäwät toinen toisens kansa »vihas-tu oat, niin wiha pysy haman kuolemaan asti.
3. Woi! kusta siis se pahuus tule*, että ko-ko mailma on petosta täynäns? *loh. 8: 44
4. Kosta ystäwälle hywin käy, iloitzewat hehänen kansans, mutta kosta hänelle pahoin

kap, tulewat he hanen wihamiehexensä.l 6: 10.
5. He murhettilvat hänen kansans tvatzautähden, mutta kosta hätä tule, turwawarhekilpeenlä.
6. Ala unhota ystäwätas ilosaS.
7- Ia muista handä kostas rikastut.
8. Jokainen neuwonandaja tahto anda neu-

mutta muummata neuwowat omanhywäxensä.
9. Ota sentähden waari neuwonandaista,a,attele ensin jos se hywä on : sillä mitämax yänajattele neuwoaxens itzellens parhan, ja andasinun koetella, jasano:
ic>. Sina olet oikialla tiellä, ja hän seisokuitengin sinua wastan, katzomasa kuinga sesinulle menesty
11. M neuwoa sen kansa pidä, jollapaha

aiatus on sinua wastan, ja älä ota niitä neu-woos, jotka sinua kadehtimat.
12. Nimkuins waimolda neuwoa kysyisit,kuinga sinun pidäis ystäwällisesti oleman hänenriita sisarens kansa? Eli pelkurilda, kuinga si-nun pitä sotiman? Eli kauppamieheldä, kuin-ga kullixi han tahto arwata sinun rustas hänenkaluansa wastan?
13. Taikka ostajalda, kuinga kallisti sinunomas andaman pidäis? eli tiwilddä, kuingahywää pidäis tehtämän?

' "

14. Eli armottomalda, kuinga armahdetta-man pitä ? el» laistalda,rastasta työstä : eli wuo-den palkolliselda, kuinga työ täytettämän pj,
ta/ell laistalda palwelialdu, monesta askaresta15. Ala näiden ihmisten kansa neuwoa vidchXxrfxx muita
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mutta pidä itzes jokapaikasa jumalisten ihmisten
tygö, jotkas tiedät pitämän Jumalan kästyn.

16. Jotka sillä mielellä owat kuin sinäkin, ja
kan wät sinun kansas, jos sinä osat horiahta.

17. Niin pysy heidän neutvosansa: sillä et
sinä löydä ustollisemba neuwoa. 2 Mos. 18: 21.

18. Ia yxi senkaltaisista taita usein parem-
min nähdä asian , kuin seitzemän wartiata jot-
ka ylhällä wartioitzewat.

19. Kuitengin kaikisa näisä rukoile sitä kor-
keinda auttamaan sinun työläs, ja ettei hän
sinulda annais mitan puuttua.

20. Ennen kuins jotakin alat, niin kysele,
ja ennen kuins jotakin teet, niin ota neuwo:

21. Sillä jos jotakin uutta aljemn , niin sii-
hen tule yri näistä neljästä: hywä eli paha, elä-
lyä eli kuolema, jotka kaikki kieli aina hlllitze.

22. Moni on sowelias muita neuwomaan,
mutta itzellens on kelwotoin.

23. Moni tahto wiisasti neuwoa, ja ei kui-
tengan kuulla händä mielelläns, joka tule kcr-
jäjäxi.

24. Sillä ei hänellä ole HERralda armoa
siihen, ja ei hänesä ole »viisautta.

25. Moni on wiisas oman harjoituxensa
kautta, ja saatta neuwollansa hyödytyxen, ja
osa oikein. . .

26. Wiisas mies taita opetta »väkensä, tuot-
ta hyödytyxen neuwollansa, ja osa oikein.

l. 9: »1.

27. Wiisas mies korkiasii kunnioitetan, ja
kaikki jotka hänen näkemät, ne ylistäwät händä.

28. Jokaitzella on määrätty elinaikansa *,

mutta Israelin aika on määrättöin. 'Job. ,<: 5.
29. Wiisas on Kansans edesä suuresa kun-

masa, ia Känen nimensä pysy ijankaikkisesti.
zc>. Poikani» koettele mitä ruumilles tenvel»

linen on, ia katzo, mikä ei hänelle ole terwelli-
nen, älä hänen sitä anna. 1. ,,: ,2.

zi. Sillä ei kaikki sowi kaikkille, ei myös jo-
kaitzelle kaikki kelpa.

. .

32. Ala täytä itziäs ylön täyten kaikkinaisilla
herkullisilla ruilla, jaälä syö ylön ahnesti.

53. Sillä ylönsyömys teke ihmisen kipiaxi,
ja tytymätöin syömäri saa taudin, l. ;i: 24.

34. Moni on itzensä kuolliaxi syönyt, mutta
jokakohtuden M, hän sitä enammän elä.

38. LukU.
parandaista: kuolluitten hautamisesta :

miesten sopimattomudesta opetus wiirkaan.
«Kunnioita Parandajam kohtullisesti, ettässaisit hänen hädän aikana:

2. Sillä HERra on luonut huonen, ja pa-
rannus mle sildä korkeimmalda, ja Kuningat
kunnioittamat händä.

3. Parandajan taito korotta hänen, ja tckshänen suurexi Päämiesten ja Herrain tykönä.
4- HERra anda parannuxen kasiva maas-'

M, ja toimellinen ei katzo sitä ylön.
5. Kannas mesi tuli puusta makiaxi", ettäsen moima piti tutMman. '

2 Mof. ,5: 25.
ludith. 5: 15.

6. Hän on senkaltaisen taidon andanut ih-
miselle, että hänen piti ylistetyxi tuleman ha,
nen ihmellisisä töisänsä.

7. Sen kansa hän paranda ja aja pois ki-wun, jawoiten keittäjä teke siitä tvoiten.
8. (Lyhykäisesti) kaikke Jumalan työtä et

Mida kengän luetella, jokakaikke hywää anda
maan päälle.

9. Aoikani, kostas sairas olet, niin älä ka-
tzo sim ylön, mutta rukoile HERraa, niin
hän teke sinun terwexi. les. 38: 2 > »e.

io. Lakka syndia tekemästä, ja tee kätes nuh-
tettomaxi, ja puhdista sydämes kaikista pahois-
ta töistä.

11. Uhra makiata sawua ja sämbylöitä asa-
tusuhrixi: ja anna lihawa uhri *, niinkuin
sinun pidäis pois tääldä. '

3 Mos. 2:1.

12. Sitte salli Parandaja tulla tngös: sillä
HERra on hänen luonut: ja älä päästä hän-
däpois tyköäs, ettäs kuitengin Mrwitzet händä.

13. Sillä hetki Mim tulla, että sairas ainoas-
tans näiden kautta tule autetuxi.

lak. 5: ,4, 15.
. ,

14. Kosta he rukoilewat HERraa, että hän
bänen parcmnais, ja hän sais terwendensä,
kauwan elärensä.

15. Joka luojans edesä syndiä teke, sen täy-
ty tulla parandajan käsiin. 5 Mos. 28:22.
- 16. Poikani, kosta joku kuole niin itke' hän-

dä, ja »valita niinkuin joka suuren surun on
saanut, ja kääri hänen ruumiissa kohtullisesti,

»a
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anna hänen kunniallisesti tulla hautaan.

*l. 2l: l«, ii.

17. Sinun pitä katkerasti itkemän, ja sydä-
mestä murhellinen oleman, ia walitusitkua pi-
täVän, senjälken kuinhan ollut, wähimmäxi-
kin yxi päiwä eli kaxi, ettei sinua panetettaisi./
. iz. Ia ota jällens lohdutus *, ettes murhel-
la täycetäisi: sillä murhesta tule kuolema, ja
sydämen ahdistus teke woimattomaxi. s
»2 Sam. i2.'20. 1 Thess. 4:13. f San. 1.15:13.

l. 17: 22.

19. Murhe ia köyhys saattawat sydämen
«alittamaan ylitze määrän kiusauxesi».

20. Älä päästä murhetta sydämees, mutta
estä händä tyköäs.

21. Ajattele loppua, ja älä unhota sitä:
22. Sillä ei sieldä ole palausta, eikä se au-

la händä mitan, mutta sinä teet itzelles »va-
hingon.

,

23. Muista händä, niinkuin han on kuollut,
niin pitä myös sinunain kuoleman: Eilan pi,
li minun, ranapäna sinun.

24. Sittekosta kuollut rauhasi» maka, niin
lakka myös sinäkin händä ajattelemasta, ja
lohduta sinuas hänen tähtensä, että hänen
hengens on tääldä niin »vieroitettu.

25. Joka Ramattua oppiman pitä, ci sesaa muuta työtä tehdä, ja kosta joku pitä
opettaman, niin ei sillä pidä muuta tekemistä
oleman.

26. Kuinga se taita opista waarin otta, jon,
ga picä kyndämän ja joka härkiä mielelläns
luostalla aja, ja muuta senkaltaista työtä teke,
eikä tiedä muusta kuin häyistä puhua?

27. Hänen pitä ajatteleman kuinga hän pel-
lon mkenda, ja hänen täyty hiljain ja wara-
l)!n lehmiä ruokkia.

28. Juuri niin myös rakendajat ja puuse-
pät, jotka yötä ja päiwää työtä tekewät, ja
kuwaa leikkawat, ja niin abkeroitzewat hei-
täns moninaista työtä tekemään. Heidän pi-
tä ajatteleman että se tulis oikein tehdyxi, ja
wamhin ja hiljain siitä ahkeroitzeman, että se
tulis tehdyxi.

29. Niin myös seppä, hänen pim oleman
Msimensa tykönä, ja ottaman waarin pajas-
Knsa, hän tule woimattomaxi liekistä, M teke
ytta ihens mäsvM ahjon tykönä.

30. Wasara lukitze hänen korwansa.
31. Hän ahkeroitze siitä, kuinga hän työnsä

taidai» oikein tehdä, ja pitä ajatteleman kuin-
ga hän sen saa walmixi, ja warahin ia hil-
jain ahkeroitze siitä, kuinga hän sen Midais hy-
win lovetta.

32. Niin myös sawenwalaja pitä työstänsä
ottaman waarin, jalwoillansi»pitä hänen pyö-
rää käändämän, ja aina tekemän työnsä mut-
hella, ja hänellä on määrätty paiwätyönsä.

33. Hänen pitä käsiwarrellansa sawesta asti-an »valmistaman, ja täyty kumarta itzens jnl-
kainsa tygö wäsyxiin.

34. Hanm pitä ajatteleman, kuinga hän se»
hywin siliäxi siwu sisäldä, ja pitä warahin ja
hiljain kämäisemän pätzin.

3;. Kaikki nämät turmmvat Mirkaansa, »«

jokainen ahkeroitze että hän Midais työnsä
tehdä.

36. Ei niitä saada olla paitzi Kaupungisa.
37- Mutta ei heitä mim waldakunnan asioil-le lähetellä, ei heille taita myös waldaa an-

netta, ja ei he taida hallita yhteistä Kansaa.
38. Ei heillä ole ymmärrystä opetta Ramat-

tua, eikä saarnata oikeutta ja wanhurffautM.
39. Ei he taida lukea sananlaskuja, muttce

heidän täyty otta waari ajallisesta elatuxesta,
eikä edemmä ajattele kuin he työllänsä woitta
Mimwat.

39. 2uku.
Opettajain omaisurista. Rehoitus HlVßrankiitoxeen Jumalan töiden tutkinnolla.

HNutM joka tahto itzens siihen anda että ha--"l- nen pitä oppiman sen korkeimman lakia,
hänen pitä tutkiman kaikkein wanhain »viisaut-
ta, ja ahkerasti lukeman Prophetain ennustu
xia.

2. Hänen pitä katzeleman wiisasten miesten
kirjoituxia, ja ottaman waarin mitä ne mer«
kitzewät jaopettamat.

3. Hänen pitä oppiman hengelliset sananlas-kut, ja harjoitteleman itzens sywisä puheisi».
4- Hän taita palwella Päämiehiä, ja olla

Herrain seasa, hän tietä itzens kayttä wieralla
maalla.

Xfx>ff 2 5. Sillä



5 Sillä hän on koetellut mitä ihmisten seasa
kelpa ja ei kelpa.

6. Ia ajattele, kuinga hänen pitä warahinnouseman HERraa etzimään, joka hänen luo-
nut on, jarukoilemaan sen korkeimman edesä.

7. Hän awa suunsa rohkiasti, jarukoile kai-
ken Kansan syndein tähden.

8 Ia kosta HENra lepytetty on, niin hän
ayda hänelle runsasti wiisauden hengen.

9. Että hän taita anda »viisasta neuwoa, ja
opetta »voimalla.

10. Sentähden kiittä hän HERraa rukouxe-
sansi», ja HERra anda armon että hänen
neuwons ja oppinsa menesty.

11. Jonga hän ensin ajattele itzellänsä, ja
sano sitte neuwons ja oppinsa ulos, ja wah-
wista'sen pyhällä Kinoituxella.

12. Ia moni ihmehtele hänen wiisauttansa,
jonga ei ikänäns pidä hukkuman.

13. Ei händä kostan unohdeta, mutta hänen
nimensä pysy ijankaikkisesti. l. 44:13, »4.

14. Mitä hän on opettanut, pitäwastakn
saarnattaman, ja seurakunnan pitä händä
ylistämän.

is. Niinkauwan kuin hän elä, niin hänellä
on suurembi nimi kuin tuhannella muulla, jo,
ka myös hänellä kuolemansakkin jälkenpysy.

16. Minulla on wielä jotakin sanomista;
sillä minä olen niinkuin täysi Kuu.

17. Kuulkat minua te pyhät lapset, jakas-
wakat' niinkuin lstutetut kukkaiset luoxewan
ojan reunalla. * Eph. 4 - «, Koi. 1: ,0.

18. Ia andakat makia haju * teistänne niin-
kuin pyhä sawu. 'Phil 4:18.

,9. Kuko.smkat niinkuin walmut, ja hy-
mällehaiakat, weisatkat kiitos wwtä.

20. Iakiittäkäl HERraa kaikisa hänen töi-
sänsä, ylistakät hänen nimeensä suurella kun-
nialla. Kiittäkäc händä ja ylistäkät wirsillä
jakandekilia, ia sanokctt kiitos näin:

21. Kaikki HERran möt owat sangen hy-
wät *, ja mitä hän kässe, se Mpahtu oikialla
ajalla f, ja ei kengän rohke sanoa: mihingä
tämä? sillä he tulcwat ajallansa tolwolettuna.

'1 Mos 1:3. 5P53,:?
Niinkuin silloin koffa wesi seisoi bänen käs-

kMänsä niinkuin muurit, ja medet hänen sa-

nansa ja.ken, niinkuin he olisit ollet suljetut»
, Kos. 14:' Jos. 3:'

'

23. Sillä mitä hän kastollansa toimitta, n
on suloinen »a ei kenengän ole walittamisttzettä jotakin hänen awustansa puuttu.

' l. 42:23.
24. Kaikki ihmisten työt owat hänen edesän-sa, ja ei hänen silmäins edestä ole mitan sa,

lattU. t. ,7: 16. l. 42: ,8, 20.
25. Hän näke kaikki kappalet mailman alustithaman mailman loppuun asti, ja ei hänen ede-säns ole yhtäkän kappalda uutta. 1
26. G ihmisen pidä sanoman: mihingä tä-mä? sillä hän on luonut jokaitzen, niin että ne

johongunkelpawat. j,
27. Sillä hänen siunaurensa wuom niinkuin

wirm, ja tuoreutta maan niinkuin juoxewa
wesi. .-, ' ,: »

28. Sitä mastan, hänen mihansi» sattu pa-
kanoihin, niinkuin silloin kosta hän anda meti-sen maan kuiwua. .

29. Hänen työns omat pyhäin edesä, oikiat,
mutta jumalattomat loukkamat itzensä niihm.

30. Kaikki kuin alusta luotu on, se on hy-
wille hywä *, mutta jumalattomille mahingol-
linen. ' Rom. 8: 2«.

31. IhminenMrwitze elämäänsä wettä, wal-
keta, rautaa, suolaa, jauhoja, hunajata,
riestaa, wiinua , öljyä ia »vatteim. l. 29: 2».

32. Kaikki nämät tulewat hywille hywäxi,
ja jumalattomille wahingoxi.

33. Tuulet owat Myös puolittain luodutk<H
toxi, ja heldän puhalluxellansa tekelvätme wc»
hingota. 1 .

34. Ia kosta rangaistus pitä tule,nan, niin
owat ne julmat, jatäyttämät luojansa wilM

35. Tuli, raket, nälkä, kuolema, kaikki
nämät owat luodut kostamaan. l.«o: ?, °.

36. Metzän pedot, Skorpionit, kärmet ja
miekka, owat myös luotmt kostoxi, kadotta-
maan jumalattomia.

37. Ne tekewät ilolla hänen kastonsa, ja
owat malmit kunga hän heitä mrwitze maan
päällä, ja kosta hetki tule, niin ei ne ole jo»,
tilat.

38. Tämä on se jostaminä wpeism, jaajat-
telin kirjoitta.

38- (Ni-

ioB4 39. Luk.Jesus Sirakin
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39. (Nimitäin) että kaikki HERran työt o-

wat hywät *: ia kukin on ajallans tarpellinen.
» Ps. m : ~ Mark. 7: n.

40. Niin ettei ihmisen tarwita sanomaan:
ei ne kaikki ole hywät: sillä jokainen on ajal-
lansa kallis.

41. Sentähden pita ihmisen kittämän ja y-
listamän HERran nime sydämellä jasuulla.

40. Luku.
Nykyisen elämän raadollisudesta: jumalatto-

»M wKhMgo>sta: oikiasta onneUisNdesta: ket-
jäf>en kurjudesta.

ja surkia meno on kaikkein ih-
-3tts misten elämällä, hamasta äitin kohdus-
ta, niin siihen asti kuin he jällens maahan hau-
datun, joka on meidän kaikkein äitimme.

Job. <: 21. l. 14: 1.

2. Täällä on aina murhe, pelko jawiimein
kuolema odotettawana. '

3.. Niin sen kuimsuuresa kunniasa istu, kuin
halwimmangin maan päällä.

4. Niin sen joka silkkiä ja Kruunua kanda,
kuin sengin jokarohtimihin on puetettu.

;. Täällä on aina wiha, kiiwaus, tuffa,
sota jakuoleman waara, riita ja tora; jakos-
ka ihminen yöllä lewä ja makatyuotesansa,
min nllewat monet ajatuxet eleen.

6. Ia waikka hän wähän lepoa saa,Mn.eise kuitengan milän ole: sillä hän pchätetän uni-
sanjä.*,, niinkuin hän wihamiehet nakis.

* Job 7: 13» 14. 1

7. Ia kosta hän heräjä, ja näke hänens ole-
wan ilmanwaaram, niin se on hänelle nnnkuin
Me joka sodasta on pääsnyr, ja lhmettele ettei
siellä hätää ollut.

8. Senkaltaista tapahtu kaikelle lihalle, sekä
ihmisille etla eläimille, - mutta Mnalattomille
seihemäil kerma enää.

9. Murha, meri, Ma, miekka, wahingo,
nälkä, hukka ja »vailva, kaikki nämät owat
asetetut jumalattomia wastan. l. 39: 35. -

10. Sillä weden paisumus pitä myös heidäntähtensä tuleman. 1 Nos. 7': «, st.
11. Kaikki milä maasta tule, pitä maaxi jäl-

lens tuleman', niinkuin kaikki medet mereen
jällens juoxewat.s* t Mof. 3:19. Syr. 4«: »z.

5 Sam. K. i : 7.

12. Kaikki lahjat ja mäDin saatu kalua pitä
hukkuman, muttatotuuspysyijankaikkisesti.

15. Jumalattomain kalu rauke tyhjään, ja
kuiwu niinkuin oja, ja niinkuin ulkoinen sates-
m lakka.

14. He omat iloiset niinkauwan kuin he lah-
joja ottawat, mutta wiimeiselda pitä heidän
kuitengin hukkuman. .

1;. Jumalattomain jälkentulemaisten ei pidä
wssoiman, jawerintekiäin juuri pitä seisolnan
paljaUa karilla.

16. Ia maikka hän wielä seisois jotakin sil-
mäsi» jameden tykönä, niin hän pitä kuitengin
häwitettämän, ennen kuin hän kypsy.

17. Mutta hywin tehdä on niinkuin siunattu
yrtitarha, ja laupius pysy ijankaikkisesti.

18. Joka itzensä työlläns elättä, ja tyty sii-
hen, hänellä on lewollinen elämä', seon löy-
tä kaikkein parhan mmaran. 'Phil. 4: »4<

1 Tim. 6: s.
19. Lapsia synnyttä, jaKaupungita parata,

saatta ijäisen muiston: mutta kunniallinen wai-
mo enämmän kuin nämät molemmat.

20. Wiina ja kandele iloittawat sydämen,
mutta wiisaus on suloisembi niitä molembim.

2i. Pillit ja harput kuutuwat hywin, mutta
ystäwällinen puheen niitä parembi.

22. Sinun silmäs katzowat mielellänsä sitä
kuin otollinen ja kaunis on, mutm wiherjäinen
kylwö on parembi niitä.

23. Ystäwä tule ystäwänsä tygö tustasa,
mutta inics »a waimo paljo enämmin.

24. W<!i autta weljeensä hädässä, mutta
laupius autta paho enämmin.

25. Kulda ja hopia tukemat miehen, mutta
hywä neuwo paljo enämmin.

26. Raha ja riista rohmaisemat, mutta
HERmn pelko paljo enämmin.

27. Ei HERran pelmolda mitan puutu, ei-
kä se mrwitze yhdengän apua^

28. HERran pelko on siunattu yrtitarha,
ja ei ole milän niin kaunista kuin se on.

29. Poikani, älä pyydä kerjätä, parembi
on kuolla kuin kerjätä.

30. Joka ihens luotta toisen pöytään, ei se
ajattele itziäns elättä kunniallisesti; sillä hänen
täyty tehdä syndiä toisen miehen ruan tähden

Xrxxxxl Zi. Mutta



1086 Jesus Sirakin 41. 42. Luk.
ZI. Mutta toimchinen mies kahlvahta sitä.32.Kerjäys maista häpemättömän suulle hy-

win, mutta se tule »viimein hänelle pahaxi.

41. tuku.
Auoleman katkcrudesta ,

ja makeudesta: ju-
malattomista: hywästä nimestä, ja häwettäwis-
t» asioista.

Kuolema! kuinga katkera sina olet, kos-
ka ihminen sinua ajattele, jolla on hy-

wät päiwät ja paljon kalua, ja elä ilman su-
ruta. °« « .

2. Ia jolle kaikki asiat hywin käywät, za
wielä hywin syödä woi.

3. 0 kuolema! kuin hywin sinä teet tarwitze-
walle, joka heikko ja wanha on.

4. Ia kaikesa murhesa elä, eikä ole parem-
bata toiwottapaa eli odotettalvaa.

5 sÄlä pelkä kuolemata, johdata mielees että
tämä on näin asetettu HERralda kaikelle li-
halle, sekä niille jotka sinun edelläs ollet owat,
etta niille jotka sinun jälkees tuleman pitä.

6. Mitäs olet Jumalan tahtoa wastan, jo-
kos elät kymmenen, sata eli tuhannen ajastai-

7. Sillä ei kuolemasa kysytä, kuinga kau-
wan ihminen elänyt on.

8. Jumalattomain lapset, ja jotka itzens
jumalattomain seuraan andawat, tulewat
kauhistuxexi. . .« . . «

9. Jumalattomain lasten permdokalu pttä
hukkuman, ja heidän jälkentulewaisensa pitä
oleman ylönkatzotut.

ia. Lasten täyty walitta jumalatoindaIsää:
sillä he owat hänen tähtensä ylönkatzotut.

11. Woi teitä te jumalattomat! jotka hyl-
jätte sen korkeimman Lain.

12. Joko te elättä eli kuoletta, niin te olet-
ta kirotut. . .

13. Niinkuin kalkk» kum on maasta, tule
jällens maaxi *: niin tulemat myös jumalat-
tomat kirouxesta kadotuxesn. 'i Mos ,: 19.

Syr. 40: 11.

14. Ihmisen kärsimys olkon täällä niinkau-
wan kuin hän elä, mutta jumalattomain ni-
mi pitä pyhiittämän pois, joka ei mitan kelpa.

15. Katzo ettäs pldät hpwän nimen, joka

wahwembana pysy kuin tuhannen suurta tul-laista tawarata. San. l. «2:,.

16. Olkon elämä niin hywä kuin se taita,
kuitengin se pysy wähan aikaa; mutta hyM
niu.i pysy ijankaikkisesti.

17. Poikani, kosta teille hywin käy, niinkatzokat, jaPysykat Jumalan pelwosa.
18. Mixi te hapette minun sanojani?
19. Ihminen häpe silloin usein, kosta ei ha,

nen pidäis häpemän, ja mielisty usein siihenkuin ei hänen pidäis mielistymän.
20. Häwetkän Isä jaäiti huorudesta, PäH<mies ja Herra walhesta.
21. Duomari ja neuwonandaja wäärydes-

tä *, jayhteinen Kansa kowakorwaisudesta.
"San. l. 24:2,. Syr. 42:1.

22. Lähimmäinen ja ystäwä wahingota teke-
mästä, jakylämmies »varkaudesta.

23. Häpe, ettäs kästlvarrellas makat pöy-
dällä leiman päällä.

24. Häpe, ettes kestä lugun laskemisesi», ja
ettes kiitä kosta sinua terwehdetän.

25. Häpe, että porttoja katzot, jakäännät
kastvos pois sukulaisestas.

26. Häpe, ettäs muutat perinnön ja huo-
menlahjan , että himmtzet toisen emändätä.

2 Mos. 20: 14, 17. Malth. 5: 28.
27. Häpe sinuas himoitaxes toisen piikaa,

ja seisoaxes hänen wuotensa tykönä.
28. Häpe, ettäs soimat ystäwätas: jakos-

ka sinä hänelle jotakin annat, niin älä sitä soi-
ma hänelle. l. 20: 15.

29. Häpe sanoa kaikkia mitäs kuullut olet,
ja ilmoitta salaista »a uskottua puhe '. Niin
sinä oikein häpet ja tulet rakastetuxi jaylistely»
xi kaikilda ihmisildä. 'l. 19: 6, 7.

42. Luku.
Opetetan miti ci tarwita häwetä: kuinga tyt»

täristä piti waaria pidettämän, naisten seuraa
kartettaman, ja Jumalan töitä julistettaman.
goexutm älä näiden tähden ensingän häpe, älä
«vl myös tee kenengän tähden määrin.

3 Mos. 19: 15. 5 Mos. 1 : 17. l. 16: 19.
San. l. »4: »3. Syr. 41: 21.

2. Älä häpe Jumalan lakia ja sen korkeim-
man liittoa, ja autta jumalisia oikeuteen.

Z. Ot-



z. Olla uffollil,en lähimmäiselles ja kumpa-
nilles, anda sukulaisten saada perindönsä.

4. AhkeroiM pitämään oikiam mittaa ja
waakaa : tytyä jokoswoiMt paljon eli wähän.

s. Oikein tehdä ajallisen kalun ostamisesi» ja
myymisesä: opetm lapsia ahkerasti: lyödä pa-
hoja palwelioim.

6. Kätkeä hywin omas pahalda waimolda:
kaikki hywin lukim, kusa paljon ottamista on.

7. Mitä heille on andaminen, kaikki lukea
japunnita: kaikki ando ja otto kirjoitta.

z. Neuwoa taitamattomia japöhköjä jape-
räti wcuihoia ihmisiä, ettei he nuorten kansa
riitelifi: Näin sinä tulet soweljaxi ihmisexi, ja
joka mieheldä kiitetyxi.

9. Naitmmatoin tytär saatta Isänsä paljon
walwomaan, ja murhe hänestä otta paljon
Ma hänelda pois. Kosta hän nuori on, ettei
hän naiduxi tule, cli kosta hän miehen saa, ett-
ei hau sildä wihatMwaxi tulisi.

10. Eli kosta hän wielä neitzy on, mahmis
häwäistyri ja Isänsä huonesa rastaxi tulla.

11. Eli koffa hän miehensä tykönä on, ettei
hän pidä itzens kunniallisesi, eli ettei hän saa
lasta hänen kansans.

12. Los ei sinun tyttäres ole häweljäs, niin
ole kowa hänen kansans *, ettei hän tee sinua
wihamiches pilkaxi, ja koko Kaupungi saa si-
nusta puhumista, ja sinun pitä jokaitzeldc» hä-
häpiän kuuleman, ja joka miehen edesä häpe-
>»än. ' l. 26: 13.

13. Mä katzele ymbärins kaunita " ihmisiä,
ja älä mielelläs ole waimowäen seasa.

* l. 25: 28, 29.
14. Sillä niinkuin waatteista tule koi, Niin

myöZ paljon pahaa tule »vaimoista, l. 25: 3;.
15.Parembi on ollapahan miehenkansa, kuin

ystawallisen wainwn kansa, sen waimonkansa
joka nauroxi ja pilkaxi saatta.

16. Minä ylistän HERran töitä, japyhästä
Namatusta niitä ilmoitan, niinkuin minä niis-
tä lukenut olen.

17. Aunngo walista kaiken mailman, ja on
täynäns HERran kunniata.

18. Ei se ole »vielä nytkän annettu pyhille
HERmlda, että he kaikki hänen ihmens ulos
Woa tmmwat; sillä Kaikkiwaldias HERra

on tehnyt ne niin suurexi, ja kaikki kappalet
omat ylön suuret niin ylistettä kuin tulis.

19. Hän yxinäns tutki sywyden ja ihmisten
sydämet, ja tietä mitä he ajattelemat:

Ps. 7: io. San. l 5: 21.
20. Sillä HERra tietä kaikki kappalet, ja

näke millä ajallakukin pitä tapahtuman. Han
ilmoitta mitä tapahtunut on, ,a mitä tapah-
tuma on, ja ilmoitta mitä salattu on.

21. Hän ymmärrä kaiken salaisuden, ja ei
yxikän asia ole häneldä peitetty.

Job. 3«: 21, 22. Ies. ,9: 15. Syr. 39: 24.
22. Hän osotta wiisaudensa suurella kun-

nialla, jahän pysy ijankaikkisestc» ijankaikkiseen.
23. Ei ihminen mida tehdä händä suurem-

maxi eikä wähemmäxi; ei hän myös mrwitze
yhtäkän neuwoa.

24. O kuinga suloiset owat kaikki hänen
työnsä*, waikka ihminen työiästi mim ainoas-
tans kipinän siitä ymmärtä f ' l. 39: 23.

f , Kor. 13: 9. ..

25. Ne eläwät kaikki', ja niin myös l,an-

kaikkiscsti pysnwät, ja mihingä hän heitä mrwi-
tze, niin ne owat hänelle kuuliaiset.

» Ap. T.i?: »8.
26. Kaikisa paikoisa owatkaxi kahta wastan,

ja »xi yhtä wastan: ja mitä hän teke, niin ei
siitä mitan puutu.

27. Ia hän on asettanut jokaitzen, kuhun-
ga se tarpellinen oleman pitä: ja kuka suuttu
katzomasta hänen suurta kunniamnsa?

43. Luku.
Jumalan taiwasa, ilmasa, maasa

ja wesisä, pim kehoittaman händä kiittämään.
HERran kunnia nyky siinä ylön suuresi» kor-

keudesa, wahwuden kirkkaudssa, ja tai-
wan kauneudesa. Ps. 19: 2. Rom. 1: 2°.

2. Kossa Auringo * nouse, niin hän ilmoit-
ta päiwän, se joka on yxi sen Korkeimman ih-
me työ. * Ps. 19: 7.

3. Puolipäiwästä kmwa hän maan, ja kuka
woi olla hänen palawudesansa.

4. Hän on palawambi kuin monda pätziä,
japolttc» wuoret, ja hohm palawutta tyköän-
sä, ja anda niin kirkkan paisten itzestäns, ettäse silmät häikäist.

5. Se

108742. 43- Luk. Kirja.
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5. Se mahta suuri HERra olla, joka hä-
nen tehnyt on, ja on kästenyt hänen niin no-
piasti juosta. !

6. Ia Kyun pitä kaikesa mailmafa ajallans
paistaman, ja eroittanmn kuukaudet ja jaka-
man MUodeN ' Mos. 1: 14. M i«4 - '9-

7. Kuun jälken luetan juhlapaitvät», se on
»valkeusjokawähene jakaswa jällens.

" 2Mos 12: 2.

8. Se teke Kuukaudet, kastoa ja muutta
itzens ihmellisestl.

9. Malista myös kaikki taiwan sotajoukko
ylhällä wahwudesa< jakirkkat tähdet kaunista-
mat taiwan.

10. Niin on HERra korkeudesa kästenyt
niiden mailmaa malmista,

.

11. Jumalan sanan kautta vltämat ne sää-
tynsä, ja ei wäsy walwomasta.

12. Katzo taiwan kaarta, ia kuta händä,
joka sen tehnyt on '; sillä se on sangen kaunis
kirkkaudesansa. 1M05.9: '4.

13 Hän on tehnyt taiman kaunisti ymmyr-
jäisexi, jasen korkeimman käsi on sen menyttä-
nyt. Ps- '«4: ». les 40: 12.

14. Hänen sanansa kautta sata paljo lunda
ja hän anda ihmelliststi tulen leimahta selaisin,
niin että taiwas awa itzensä.

15. Ia pilwet häälywät niinkuin linnut len-
däwät. , ..

16. Hän teke »voimallansa pllmet paxux,, mm
että raket sieldä satamat.

17. Hänen Moisensa ivlmä pchättä maan,
että »vuoretkin hänen edesäns warisewat.

18. Hänen tahdostansa puhalda etelätuuli
japohjatuuli.

. . , .. _~

19. Ia niinkuin linnut lendäwät, nun kaäm
däwät myös tuulet itzensä, japuhaldawat lun-
dakokoon, niin että hän aja kinoxeen, ja se
puto alas niinkuin heinäsirkat.

"5. Se on Nlln malkla että se hälkälse sil-
mät, ja sydämen täyty ihmetellä senkaltaista
kamalata sadetta. .

..

21. Hän »vuodatta härmän maan päälle mm-
kuin suolan, jakosta sekylmetty, niin siitä tu-
le jää, niinkuin teroitetut seipät.

22 Ia kosta kylmä pohjatuuli puhalda, mm
»vesi tule jääxi; Kusa mettä on, sieltä se pv-

halda, japuke weden päällens, niinkuin haar-nist.n.
23. Hän turmele wuoret ja poltta korwtt,

jakuiwa kaiken wlhannon niulkuin tuli.
24. Sitä wassan autm syngiä pilwi, ja kai)

te wirwotta kaikki jällens poudan jälken.
25. Sanallans estä hän meren pysymään sia-sansa, ettei se edemmä pääse, ja hän on pan-

nut luodot siihen.
26. Jotka merellä waeldawat, ne juttelematsen »vaaroista, jame jotka siiä kuulemma, ih-mettelemme.
27. Siellä owat kamalat ihmet, moninaiseteläimet ja Walaskalat, niiden kesteldä he pur-

jehtimat.
28. Hänen sanallansa pysymät kaikki kap»

palet.
29. Ia jos me »vielä paljongin sanoisimme,

niin en me kuitengan kerkkiä kaikkiin: lyhykäi-
sesti : hän on kaikki tyynni.

30. Ia maikka me »vielä kaikkia korkiastikunnioimisitnme, mitasta se olis? hän on wie-lä sittengin paljo korkia moi kuin kaikki hane»työnsä.
31. HERra on sanomattomasti suuri, ja

hänen woimans on ihmellinen. Ps. y 6: 4.
32. Kiittäkät' ja kunnioittakat HERraateidän »voimanne perästä: Hän on sillekin kor-

kiambi. " Ps. 105: *

33. Wstäkät händä kaikesta woimasm ja äl-
kät lakatko, et te kuitengan taida käsittä.

34. Kuka on hänen nähnyt, että hän hänes-
tä sanoa Midais?

35. Kuka mim händä niin korkiasti ylistä
kMN hän 0N? Pf. ios: ».

36. Me näemme ainoastans wähimmän hä-
nen töistänsä; sillä paljo suuremmat omat
meildä wielä peitetyt.

37. Sillä kaikki on HERra tehnyt, jotka
hän anda jumalisten tietä.

44. Kuku.
Mstys puhe pyhistä Esi Isistä; erinomattain

Enokista, Noahsta, Abrahamista, Isaakista,
ja Jakobista.
«iittäkämme kunniallisia miehiä ja meidän
"5 Isiämme, yhtä toisenS jälken.

». Monda



2. Monda kunniallista lyötä on HERra
tehnyt heidän kanttansa joalusta, hänen suu-
rella »voimallansa.

z. He oivat waldakundansa hywinhallinnet,
ja jaloja töitä tehnet: He owat wiisasti neu-
wonet, jaennustanet.

4. He owat maakundia ja Kansoja hallin-
net ', neuwolla ja Namatun ymmärryxellä.

'
« Mos. ,8: 25.

5. He oivat lauluja opettanet, jahengellistä
Messuja ajatellet.

6. He owat ollet rikkat, ja heillä on ollut
paljon tawaram, ja owat rauhasi» hallinnet
niinkauwan kuin he täällä olit.

7. Näin owat he kaikki aikanans ollet kiitet-
tälvät, ja niinkauwan kuin he elit, suuresa
kunniasi» pidetyt.

8- Ia jättänet jälkens kunniallisen nimen.
9. Mutta muilla ei ole yhtän kiitosta, jotka

owat hukkunet, niinkuin ei he ensingän olis
elänet ja owat syndynet, niinkuin ei he olis-
kan ollet, niin myös heidän lapsensa heidän
jälkens. ? 1 Mos. 7: «'-

-10. Mutta pyhille ihmisille joidenwanhurs-
taus ei unohdeta, on hywa perindö jäänyt,
niin myös heidän lapsillensa.

11. Heidän jälkentulewaisensa pysyit lijtosa,
ja heidän tähtens pysywät heidän lastensa lap-
set ijankaikkisesti.

12. Ia heidän kiitoxens ei pidä hukkuman.
13. He owat rauhasi» haudatut, mutta hei-

dän nimens elä ijankaikkisesti. l. 39:13,14.
14. Kansi» puhu heidän wiisaudesmnsa :

15. Ia seurakunda ilmoitta heidän kiitoxensa.
16. Enok kelpais HERralle, ja otettin pois':

Atä hän olis mailmalle neuwo katumuxeen.
'

1 Mos. 5: 24. Syr. 49: 16. Ebr. 11: 5.
,7. Noah löyttin nuhtettomaxi, ja wihan

aikana löysi hän armon. 1 Mos. s: 3.
l. 7: 1.

18. Ia tallella pidettin maanpäällä, kosta
wedenpaisumus tuli.

19- Hän sai liiton mailman puolesta, ettei
yl-ikän liha pidä sillen weden paisumisella huk-
kuman. 1 Mos. 9: ii.

20. Abraham korkiasti kunnioitettu monen
Kansan Isä, jolla ei ole wertaa kunniasa*:

hän piti sen korkeimman Lain, ja Jumala teli
hänu, kansans liiton, f '

1 Mos. 15:5.
l. 17:4. R 0,»,. 4:17. 5 1 Mos. 17: »i.

21. Hänen lihaansa asetti hän sen liiton: ja
hän löyttin silloin ustollisexi kosta hän kiusat-
tin. i Mos. 22:1, ,c.

22. Sentähden Jumala malalla lupais hä-
nelle, että hänen siemenensä kautta piti kaikki
pakanat siunattaman', ja hän niinkuin maan
tomu enättämän. *i Mos. 12:,. Ps. 72:17.

23. Ia hänen siemenensä korotetMman niin»
kuin tähdet, ja oleman perilliset yhdestä meres-
tä niin toiseen, ja »virrasta haman mailman
äreen asti.

24. Niin myös hän wahwisti liiton Isaakinkansa, hänen Isäns Abrahamin tähden.
25. Ia andoi hänelle kaikkein ihmisten siunau-xen ja liiton, ja wahwisti sen Jakobin pään

päälle. i Mos. ,7: 28.
26. Hänen siunais hän armollisesti *, andoi

hänelle perinnön, eroitti hänen osansa ja jakoi
hänen kahtecntoiftakymmenneen sukukundaan.

*i Mos. 28:14. sMos. 3»-'9.
45. Kuku.

Mosexesta, Aaronista ja pinehaxefta.
andoi hänestä tulla pyhän miehen Moss-

xen, jokakaikelle mailmallerakas ja otol-
linen oli, jota sekä Jumala että ihmiset rakas-
tit ', jonga nimi korkiasti kunnioitetan.

'

2 Mos. 2.1, :r. Ap. T. 7: 20, 2,.

2. Händä kunnioitti hän niinkuin pyhiä I-siä, ja korotti hänen suuresti, niin että wiha-
miestm täydyi händä peljätä: ja andoi hänen
tehdä monda ihmettä sanoilla. 2 Mos. 7: 2°.

l. 8: 6, ,7, 24. l. 9: 6, 9, 2Z. l. Iv: 12, n.
l. 12: 2y.

3. Hän teki hänen kunniallisen Kuningasten
edesä, ja andoi hänelle kästyn Kansansa tygö,
ja osotti hänelle kunniansa.

4. Hän walitzi hänen pyhään säätyyn, hä-nen ustons ja siweydensä tähden, ja walitzi hä-nen kaikista ihmisistä.
5. Hän andoi hänen kuulla omanänensä,ja

otti hänen syngiään pilween.
2 Mos. 16: 10. 4 Mos. 12: 8.

6. Hän andoi hänelle läsnä ollesansa kästy-
VY v vv Y sanat
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sanat, elämän ja»viisauden Lain*, että hänenpiti opettaman Jakobille hänen liittonsa, ja
Israelille hänen oikeudensi». *

2 Mos. 19: 7.
7. Hän korotti myös Aaronin* pyhäxi, hä-

nen kalmisixensa, hänen weljens Lewin suku-
kunnasta. '

2 Mos. 4.14.
8- Hän teki ijankaikkisen liiton hänen kan-sans, jaandoi hänelle pappiuden Kansan seasa.

2 Mos. »8: 1.

9. Hän »vaatetti hänen kunniallisesti ja kau-
nisti, ja puetti kunnia hamen hänen ylönsä,
jakaunisti hänen kaikkinaisilla kaunistuxilla.

2 Mos. 28: », »e.
io. Hän walmisti hänelle kaliin käädyn, hän

puki alaisen waatten hänen ylönsä, sen pitkän
hamen japäällishamen.

11. Ia ripusti monda kullaista kulkuista ja
nastaa hänen päällens, aina ymbärins, heli-
semään kosta hän käwi ulos ja sisälle: Ia se
helinä piti kuuluman Pyhään, jollapiti Juma-
lan edesä hänen Kansaansa muistutettaman.

12. Ia pyhän hamen kullalla, sinisillä Mil-
loilla ja purpuralla neulotun, mäkikilmen rin-
nalle, walkeuden ja oikeuden.

13 .Taitawasti ummellun kalleilla kilvillä,
joihinkahdentoistakymmenen Israelin sukukun-
nan nimet kaiwetut olit, jakiwein wuolialda
kuldaan sioitcllut, että heitä Jumalan edesä
piti muistettaman.

14. Kulda lehden * lakisi», johon Pyhys kai-
wettu oli, jokakaikki oli kaunis, kallis ja iha-
nainen. *

2 Mos. 28: 36.
15. Jongakaltaista ei ennen ole nähty.
16. Ei sitä saanut kengän panna ylönsä,

mutta ainoastans hänen poikansa jahänen poi-
kansa pojat ijankaikiseen asti.

17. Hänen uhrinsa tehtin kahdesti jokapäiwä.
18. Moses täytti hänen kätensä, ja woiteli

hänen pyhällä öljyllä. 3 Mos. 8: 2, «, ,c.

19. Hänen kansans tehtin liitto, että hän
ja hänen poikansa pin händä palweleman ijan-
katkkisesti: niinkauwan kuin taiwan päiwät
olit', piti Papit oleman siunamasa hänen
Kansaansa hänen nimeensä, f '

5 Mos. «: 21.

-z- 4 Mos. 6: ,3, »e Sy!-. 36: 19.
20. Hän walitzi hänen kaikista eläwlstH,

ruokauhria jasawuuhria uhramaan HERralle

makiaxi hajuxi ja muistoxi Kansaa soivitta-
maan.

21. Hän andoi hänen haldunsi» hänen sanans
wiran, opetta Jakobille hänen todistuxensa,ja
hänen Laillansa Israelia malista.

22. Muut asetit tosin itzens händä »vasta»
jakadehdit händä korwesa, jotka Dathanin ia
Abimmin kansa olit, ja kiukuitzewa Komhnjoukko. «M0f.,6: i.

23. Mutta HERra näki sen, ja ei kelwan-
nut hänelle, ,a he nieltin julmasi» wihasi».

24. Hän andoi nähdä heitä kauhian ihmen,
ja kulutti heitä tulellansa.

25. Hän kunnioitti myös wielä Aaronin, ja
andoi hänelle perinnön, nimittäin, hän jakoi
hänelle kaikki esikoiset. 4 Mos. 8:18.

l. 18: 19.
26. Kaikkein muiden suhten lähetti hän hä-

nellekaikkein ensin leipää kyllä: sillä heidän piti
syömän HERran uhrin, jonga hän hänelle ja
hänen siemenellens andoi.

27. Mutta ei heillä pitänyt osaa maasa ole-
man, eikä perindötä ottaman Kansan seasa,
mutta HERra itze oli heidän osans ja perin-
dönsä.

28. Pinehas Eleazarin poika oli kolmas tasa
kunniasi», hänellä oli kiwaus Jumalan pelwo,
si». 4Mos. 25:7, :c.

29. Ia kosta Kansa pois langeis, oli hän
ustollinen, wahwa ja rohkia, ja sowitti Is-
raelin. Ps. 106: 36.

32. Sentähden annettin hänelle rauhan liit-
to, hallitzemaan Pyhää Kansaa, joka myös
piti ynnä hänen siemenens kansa pitämän pa-
pillisen kunnian ijankaikkisesti. 1 Makk, 2:54.

31. Niinkuin liitto tehtin Dawidin kansa
ludan sukukunnasta, että ainoastans hänenpojistansa piti yxi Kuningaxi tuleman.

32. Niin myös Aaron ja hänen siemenensä pi-
ti oleman sen perilliset, opettamasi» meille »vii-
sautta jahallitzemasa hänen Kansaansa oikein:
ettei heidän säätyns ja kunniansa olis hukku-
nut, mutm pysynyt heillä ijankaikkisesti.

46. luk».
losnasta, Ralebista, ja myös Duomareista,

erinomattain Samuellsta.
losua
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«osua Nawen poika oli uljas sodasa, ja

Propheta Mosexen jälken ', joka nimen-
sä jälken sai suuren woiton Jumalan »valittuin
pelastuxesi». * 5 Mos. 34: 9.

2. Ia he kostit wil>amiehensä, jotka nollsit
heitä wastan, että Israel olis saanut perimi-

z. Hän sai kunnian kosta hän ojensi kätensä,
ja weti miekkansa Kaupungeim wastan.

4. Kuka on ennen händä niin miehullinen ol-
lut? hän otti fangixi HERran »viholliset:

;. Hänen tähtens seisoi Auringo, ja yxi päi-
wä oli niin pitkä kuin kaxi. Jos. i«:n.

6. Hän auxensi» huusi siitä korkeinda ja wä,
kewindä, kosia hän »vihollisens ahdisti kaikilda
kurilda:

7. Ia se suuri HERra kuuli hänen rukou-
xensa, ja andoi suuret kiwiraket langeta wi-
hollisten päälle, ja tappoi ne uppiniskaiset men-
nesänsalas.

8. Ettäpakanat hawaitzit mitkä sotaaset näil-
lä olit, ja että HERra itze oli läsnä sodasa,
ja ajoi jaloja takaa.

9. Ia Mosexen aikana teki hän myös Kaleb
lephunnen pojalle hywän työn kosta he olit
joukkoa wastan, ja estit Kansaa syndiä teke-
mästä, ja asetit mahingollisen kapinan.

4 Mos. 14: 6. 1 Makk.,: 56.
.

ia. Sentähden mapahdettin ainoastans ka-
xi * niistä kuudesta sadasta tuhannesta miehestä,
jotka Kansan johdatit perindöönsä, siihen
maahan josarieMa jahunajata muom.

Mos. 26: 65. 5 Mos. ,: ,5.
i" IaHERra piti Kalebin mäesäns haman

wanhuteen asti*, menemään wuorelle maa-
kunnasa, jonga siemen myös piti perinnön.

* Jos. 14: i,.

12. Että kaikkein Israelin lasten piti näke-
män j kuinga hywä on kuulla HERraa.

13- Ia Duomarit jokainen nimeldänsä, jot-
ka ei epäjumalim palwellet, eikä HERmstaluopunet, myös ylistetän.

14. Heidän luunsa wielä nytkin miherjöitze-
wät', kusi» he makawat. 'l. 49:12:

15. Ia heidän nimensä ylistetän heidän lap,
Mnsa, jotka sen perinet owat.

16. Ia Samuel HERran Propheta, joka

lumalaldansc» rakastettin: hän asetti walda-
kunnan, jawoiteli Päämiehet hänenKansaan-sa: 1 Sam. io: 1. l. 16: 1,.

17. Hän duomitzi Kansaa HERran Lain
jalkey, jaHERra katzoi jällells Jakobin puo-
leen.

18. Ia hän löyttin waaxi ja ustollisexi Pro-phetaxi, että hän ymmärrettin oleman ennus-tuxesans totinen. 1 Sam. 10: 2, 9.
19. Hän rukoili sitä wäkewätä HERran,

kosta hän wihollistans joka haamlda ahdisti,
jauhrais nuoriakaritzoim. i Sam. 7:8, 51,.

20. Ia HERra jylisi alas Mirvasta, ja an-
doi kuulla itzens suuresi» tuulesi». 1 Sam «.-18.

21. Ia löi Tyrin Päämiehet, jaPhilisterinHerrat.
22. Ia loppunsa edellä ennen kuolematansa,

tunnusti hän, HERran ja hänen moideltunSedesä > ettei hän yhdeldäkän ihmiseldä ollut ra-
haa ottanut, ei yhtän kengäkän, niin etteiyxikän ihminen tainnut händä laitta.

iSam. ,2: ;.

23. Ia kosta hän pois nukkunut oli, ennustihän ja ilmoitti Kuningalle hänen loppunsa, ja
andoi itzens kuulla maasta, ja amisti jumalat-
toman Kansan hukkuwan. i Sam. 2»: 16,17, ,9.'

47. luku.
Dawidista, Salomonista, Rehabeamista ja

lerobeamista.
ennusti Dawidin aikana Nathan:

2 Sam. 12: 1.
2. Ia Dawid oli Israelin lapsista »valittu,

janiinkuin lihawa uhri Jumalalle omistettu.
3. Hän oli jalopeurainkansa niinkuin woh-lain, jaKarhuin kansa, niinkuin karitzain.

1 Sam. 17: 34, le.

4. Nourella ijällänsä tappoi hän Sangarin*,
ja otti pois häpiän Kansasta.

*

1 Sam. 17:49, fc>.
5. Hän nosti kätensä ja paiffais lingolla, ja

loi maahan ylpiän Goliathin.
6. Sillä hän rukoili HERraa sitä korkeinda,joka wahwisti hänen kätensä lyömään sitäwakcwätä sotamiestä, jakorotti niin Kansan-sa sarwen.
7. Hän andoi händä ylistä kymmenen tuhan-'Vyyyyy 2 nen
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nen edestä*, ja kunnioitti händä Jumalansiunaurella, että hän sai Kuningan Kruunun.

'

1 Sain. iz: 7.
8. Hän löi wiholliset jokapaikasa, ja löi

maahan wastcmseisojans Philisterit, ja mu-
sersi rikki heidän sarwensi», niinkuin se wielä
tänäpänä rikkimuserrettu on.

9. lokaitzesm työstä kiitti hän Pyhää, sitä
korkeindc» kauneilla messuilla. 2 San». 23:1.

10. Hän meisais kaikesta sydämestä, ja ra-
kasti sitä jokahänen tehnyt oli.

11. Hän asetti laulajat * Altarin tygö, jaan-
doi heidän meisata hänen suloisia messujansa.

'

I Aika K. 25:
*

12. Hän asetti kunniallisesti pidettä pyha-
päimät, että koko ajastajasi» pidäis kaunisti
wuoden ajat muistettaman HERran nimen
kiicoxella, weisaten amulla Pyhäsä.

13. HERra andoi hänen syndins andexi*, ja
korotti hänen simvens ijankaikkisesti: ja teki
liiton hänen kansans, että waldakunda jaKu-
ningallinen istuin Israelisi» piti hänellä pysä-
män. f * 2 Sam. 12:13. -s I Makk. 2:57.

14. Hänen jälkens tuli hänen wiisas poikan-
sa Salomo Kuningaxi, jolle Isä oli saatta-
nut lewon, hallitzemaan rauhasa.

1 Kun. 4: 24. l. 5: 12.

15. Sillä Jumala oli kaikki sodat asettanut
ymbäristöllä, että hän olis rakendanut hänen
nimellensä huonen, ja ylöspannut Pyhän,
pysymään ijankaikkisesti.

16.0 kuinga hywin sinä olet oppenut nuorel-
la ijälläs, ja sinä olit täynäns ymmärrystä,
niinkuin wesi joka maan peittä.

17. Ia sinä olet kaikki täyttänyt sananlas-
kuilla ja opetuxilla: , Kun. 4:3,.

18. Ia sinun nimes kuulu kaukana luodoi-
sa "ja sinun rauhasf tähden rakastettin sinua,
ja paljon sinusta pidettin.

'
, Kun. ,0:1. -x 1 Kun. 4:25.

19. Kaikki maakunnat ihmettelit sinun wei-
sujas, sananlastnjas, wertauxias ja selitynas.

20. Ia kiitit HERraa, joka Israelin Ju-
malan kutzumn.

21. Sinä saatit kuldaa niin paljon kuin ti-
naa, jahopiata niin paljon kuin plyljyä.

. i Kun. 10: 27.

22. Sinun sydämes suostui »vaimoihin, ja
sinä annoit exyttä sinus, jaannoit wirhen tul-
la kunniahas, i Kun 1,: 1. ,c.

23. Sinä teit että sinun lapses hyljättin, ja
wihaa sattui sinun jälkentulewaisiis, sinun
tyhmyys rangaistuxen: kosta waldakunda ha-jotettin jaEphmimisa epäjumalinen »valdakun-
da tuli. 'i Kun 1»: 17, 19.

24. Mutta ei HERra palainnut laupiudes-
Mnsa, eikä muuttanut luwattua työtänsä.,

25. Ei myös peräti kadottanut »valittunsa
jälkentulewita, eikä hyljännyt rakastajansa sie-
mendä. 2 Sam. 7: 15.

26. Mutta tallella piti jotakinJakobinKaw
sasta, ja juuren Dawidista.

27. Ia Salomo nukkui Isäinsä kansa:
28. Ia jätti siemenestänsä Noboamin*, tai-

tamattoman miehen, Kansaa hallitzemaan f:
Jolla ei ymmärrystä ollut, joka neuwollansahsaatti Kansan luopumaan. *

1 Kun. n: 4,.-z- I Kun. 12: 13. § I Kun. 12: ie,.

29. Ia lerobmmin Nebathin pojan, joka
Israelin wei epäjumalan palweluxeen, jasaatti
Ephraimin syndiä tekemään.

1 Kun. 11:26. 1.12:20,28.
30. Joiden synnit olit monet, että he wii-

mein aiettin pois maaldansa. 2 Kun 17: 6, ,«.

31. Sillä he sääsit kaikkinaiset epäjumalan
palweluxet, siihenasti että kosto luli heidän
päällensä.

48. Luku.
Viasta, Elisafta, Histiasta ja Jesajasta.

Propheta Elia tuli edes niinkuin tuli, ja
hänen sanansa paloi niinkuin tulisoitto.

2. Hän andoi heille komat wuodet tulla *,

ja wähensi heitä kiiwaudssans :

i Kun. 17: 1.

3. Sillä hän sulki HERran sanalla taiwan,
ja andoi kolmasti tulen lulla alas.

* IKun. 18: 38. 2 Kun. 1 : 10, 1,.

4. O kuinga kuuluisa olet sinä Elia sinun
tunnustähdeilläs ollut! kuka on niin kuuluisa
kuin sinä?

5. Sen korkeimman sanalla olet sinä herät-
tänyt kuolluen', ja toit hänen haudasta jällens.

' »Kun.,7: «. , «

6. Sinä
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6. Sinä kukistit ylpiät Kuningat muoteis-

tansa *, ja hukutit heitä. *

2 Kun. 1: 4.
7 Sinä kuulit Sinain wuorella tulewaisen

rangaistuxen, jakoston* Horebilla.
'

1 Kun. 19: 17.
8. Sinä ennustit Kuningoille, jotka piti ran-

kaiseman, jaasetit sinun jälkes Prophetat.
iKun. 19: 15, »e.

9. Sinä otettin pois tulispääsä, tulisilla
rattailla jahewoisilla. «Kun. 2: «.

1 Matt. ,: 5».
io. Sinä lähetettin mngaisemaan ajallans

jaasettamaan wihaa ennenkuin hirmuisus tuli:
Käändämään Isäin sydämet lasten tygö', ja
saattamaan Jakobin sugulle oikian menon.

* Mal. 4: s.
11. Autuat owat ne jotka sinun nähdä si»a-

wat, ja sinun ystälvydes tähden kunnioitetun
tulewat : siellä me saamme oikian elämän.

12. Kosta Elia oli pois tuulesi», tuli hänen
hengensä Elisan päälle runsasti. 2 Kun. 2: 15.

13. Ei hän peljännyt aikanans yhtän Pää-
miestä ', ei myös kengän händä »voittanut.

'

2 Kun. 5: ,1.

14. Ei hän andanut itziäns waatia, ia kosta
hän jokuollut oli, niin hänen ruumiissa wielä
sitte ennusti.

15. Hän teki eläisäns tunnustähtiä, jakuol-
luna ihmeitä. 2 Kun. 13: 2,.

16. Näistä kaikista ei kuitenganKansi» kään-
dynyt pamnnuxeen, eikä lakannet heidän syn-
neistänsä; siihenasti kuin he ajettin ulos omas-
ta maastansa, ja hajotettu, kaikkiim maakun-
diin ymbärins.

17. Kuitengin jäi pistainen joukko, ja Pää-mies Dawidin huoneseen,
18. Joiden seasi» muutamat teit sitä kuin Ju-

malalle kelpais*; mutta muutamat teit syndiä
sangen mffasti. '

2 Kun. ,8: 3.
19 lehistia wahwisti Kaupunginsa, ja joh-

datti sinne weden: hän andoi kailva kallioita ja
tehdä kaiwoia. »Run. 22: 20.

20. Hänen ajallansa meni Sanherib ylös,
ja lähetti Rabsaken, joka nosti kätensä Zionimwastan, ,c» uhkais sitä suurella ylpeydellä.

2 Kun. ,8: 13, «7. 2 Aika K, 32: 2.
2». Silloin marisi heidän sydämens ja ka-

tensä, ja he surkuttelit heitäns niinkuin waimo
lapsen kiwusa. 2 Kun. 13: 9-

-22. He rukoilit sitä laupiasta HERraa, ja
nostit kätens hänen tygönsä.

23. Ia se Pyhä taiwasta kuuli nopiasti hei-
dän rukouxensa, ja pelasti heitä lesaian kaut-
ta. 2 Kun. 19: 6, 20.

24. Hän löi Assyrialaisten sotajoukon, ja
hänen Engelinsä hukkutti heidän.

2 Kun. 19: 35. les. 37 : 36.
25. Sillä lehistia teki sitä kuin HERralle

kelpais, japysyi Isänsä Dawidin tiellä, niin-
kuin lesaia hänen opettanut oli, joka oli suuri
ja totinen Propheta ennustuxisansa.

26. Sillä ajalla käwi Auringo takaperin, ja
hän pidensi Kuningan ijän.

2Kun. 20: 10, 11. les. 38: 5, 8.
27. Hän ennusti suurella hengellä mitä tvii-

meiseldä tapahtuma oli, ja andoi murhellisille
Zionija lohdutuxen, jolla he heitäns ijankaikki-
sesti piti lohduttaman.

28. Hän ilmoitti tulemalset jasalaiset asiat,
ennenkuin ne tapahduit.

49. Lukn.
Issiasta, Jeremiasta, Hesekielista, 12, pre

phetasta; niin mpös Serubabelista, Nebemiasi
ta, Enokista, Josephista, Sethistä, Semistä ja
ja 2ldamista.
saostan muisto on niinkuin kallis sauwu taita-

wasti tehty lvoiten keittäjäldä.
2. Joka on makia suusa niinkuin hunaja: ja

niinkuin kandelen soitto wiina juomisa.
3. Hänellä oli suuri lahja käändä Kansaa,

japanna pois epäjumalan kauhistusta.
, Kun. 23: 2. 2 Aika K. 34: 3, 5.

4. Hän piti sydämensä HERran tygö, ja
ojensi jällens oikian Jumalan palweluxen, kos-
ka maakunda oli täynäns epäjumalan palwe-
lusta.

5. Kaikki Kuningat, paitzi Damidita, Is-histiam ja losiata. owat rikkonet:
6. Sillä he hyljäisit sen Korkeimman lain.
7,. Senjälken saic ludan Kuningat lopun:

sillä heidän täydyi waldakundans anda muille,
jaheidän kunniansa muukalaiselleKansalle.

8. Jotka poldit maliiun pyyan Kaupungin,
Ppyuyy 3 ja
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ja teit hänen kujans autiaxi *: niinkuin Jere-
mia oli ennustanut: '

2 Kun. 25: 9.
9. lom he pahoin waiwaisit*, joka äitins

kohdusa Prophetaxi walittu oli f, Häwittä-
mään, särkemään jakukistamaan, niin myös
jällens rakendamaan jaistuttamaan.

* Jer. 38:6- 5 le»'. 1:5.
ic>. Heftkiel näki HERran kunnian näysä*,

jonga hän näytti hänelle Kerubimin rattaisa.
' Hes. 1: 4, ie.

11. Hän ennusti wihollisia wastan, ja ilmoitti
lohdutuxen niille jotkateit oikeuden.

12. Ia kahdentoismkymmenen Prophetan
luut »vielä nyt wiherjöitzewät ' kusi» he maka-
wat: sillä he owat lohduttanet Jakobia ja lu-
wannet wapauden, johon heidän lujasti itzens
luottaman piti. 'l. 46:14.

13. Kuinga me ylistämme Sorobabelita? jo-
ka oli niinkuin sormus * oikiasi» kädesä.

* Hagg. »: 24.
14.. Ia lesusm losedekin poikaa, jotka* ai-

kanans Templin rakensit, ja HERralle pyhän
huonen jällens teit, ijankaikkisexi kunniaxi py-
symään. 'Esr. 3: 2. Zak. 3: 1.

.

15. Ia Nehemiam pim aina kiitettamän,
joka meille kukistetut muurit jällens rakensi, ja
sioitti portit ja teljet, ja rakensi meidän huo-
nemme jällens. Neh. 2: 17. l. 7: 1.

16. Ei ole maan päällä yhtan luotu Enokin
wertaisexi , joka on otettu pois maasta.

1 Mos. 5:24. Si)». 44'- 16.
17. Ei Josephinaan, jokaweljeinsä herra oli,

jaKansansa holhoja", jonga luut wietin kotia
jällens. f *

i Mos. 41: 41. 5 i Mos. s°: 25.
los. ,4: 3'.

18. Seth * ja Sen» olit suuresa kunmasa
Kansan seasa. ''Mos- 5-3-

-19. MuttaAdam on kunnioitettu kalkkein elä-
witten seasa, joka kaikkein ensin lumalalda
luotin. i Mos.2: 7.

50. tukn.
Mmmalsesta papista Simonista: kolmenlai-

sesta wihattawasta Ransnsta: niin myäs tämän
kirjan tekiastä ja hvöövtyxestä.

Onian poika ylimmäinen Pappi, M
ka aikanans rakensi käytämät huonen ym-

bärille, ja teetti sinne patzat,

2. Ia korotti perustuxen kahta sen wcnaa
ylemmä, ja »valmisti ymbärins käytäwän
Templin päälle.

3. Hänen aikanans olit lähtet soennet, jotka
hän wastella »varusti.

4. Hän murhetti Kansansa wahingota, ja
wahwisti Kaupungin wihollisia wastan.

5. Hän teki kunniallisen työn, joka andoi
Kansan lulla jällens oikiaan järjästyxeen.

6. Kosta hän tuli ulos huonesta esiripun
eteen, niin hän walisti kuin kointähti pilwen
läpitze, niinkuin täysi Kuu.

7. Niinkuin Auringo paista sen Korkeim-
man Templin päälle, ja nlinkuin taiwan Kaa-
ri on hänen kauneuvesansa.

8. Niinkuin kaunis kukkainen kewäilla, ja
niinkuin kukkaiset meden reunalla, niinkuin
pyhän sauwun puu kewäilla.

9. Niinkuin sytytetty pyhä sauwu asticssansa.
io. Niinkuin kullainen astia, kaikkinaisilla

talleilla kilvillä kaunistettu:
11. Niinkuin hedelmällinen öljypuu, ja niin-

kuin korkia Sypressipuu..
12. Kosta hän puki ylönsä sen kaunin pitkän

hamen, jakoko pugun *, ja tuli pyhän Alta-
rin tygö, silloin kaunisti hän kaiken Pyhän.

'

2 Mos. 28: 4>
13. Mutta kosta hän otti uhrinkappalet Pap-

pein käsistä, ja seisoi tulen tykönä joka Ma-
rilla paloi.

14. Silloin seisoit hänen »veljensä hänen ym-
bärilläns, niinkuin istutettu SedripuuLibano-
nissa, ja piiritit hänen niinkuin palmupuun
oxat.

15. Ia kaikki Aaronin pojat kunniasansi», ja
HERran uhrit olit heidän käsisänsä koko Is-
raelin sukukunnan edesä.

16. Ia hän päätti wirkans Altarin edesä, ja
teki niin sille korkeimmalle ja Kaikkiwaldialle
kaunin uhrin.

17. Hän ojensi kätensä juomauhrinkansi», ja
uhrais punaista miinaa, ja »vuodatti Altarin
pohjaan makiaxi hajuxi sille Korkeimmalle, jo-
ka on kaikkein Kuningas.

18. Silloin huusit Aaronin pojat korkiasti,
japuhalsit* masiitormiin, ja teit suuren humi-

nan,
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nan, heitä muistella sen Korkeimman edesa.

'4 Mos. 10-8. 2 Aika K. 25: «6.

19. Silloin kaikki Kansa langeis akista maa-
han kaswoillensa, ja rukoili HERraa Kaikki-
waldiasta heidän korkeinda Jumalalansa.

20. Ia weisajat kiitit händä Psalmeilla, että
se kajahti koko huonesa siitä suloisesta änestä.

21. Ia Kansa rukoili Jumalala sitä Kor-
keinda olemaan armollisen, siihenasti kuin Ju-
malan palwelus loppui/ ja he wirkansa päät-
tänet olit.

22. Kosta hän jallsns meni alas, niin hän
ojensi kätensä koko Israelin seurakunnalle, ja
andoi heille suullansa HERran siunauxen ', ja
loimotti heille terweyden hänen nimeensä.

'

4 Mos. 6: 24, 25, 26.
23. Niin rukoilit he jällens, ja otit wastan

siunauxen sildä Korkeimmalda,
24. Ia sanoit: Kiittäkat nyt kaikki Jumala-

la, joka suuria töitä teke kaikisa paikoisa, jo-
ka meitä eläminä warjele hamasta äitin koh-
dusta, ja teke meille kaikke Jer. ,z: «.

25. Han andakon meille iloisen sydämen, ja
lamcttkon rauhan jokapaikasa Israelisa mei-
dän elinaikanamme.

26. Ia että hänen armons aina pysyis mei-
dän tykönämme, ja wapahdais meitä, niin-
kauman kuin me elämme.

27. Kahtalaista wäke wihan mina sydämes-
täni, jakolmannelle olen minä niin julma, et-
ten minä ole kellengän niinkuin heille:

28. Samaritaneille, Philistereille, ja sille
hullulle mäelle Sikemisa.

29. Tämän opin ja wiisauden on tähän kir-
jaan kirjoittanut Jesus Sirakin poika Jerusa-
lemista, ja on »vuodattanut sydämessänsä tä-
män ovetuxen.

30. Autuas on se joka itzens tähän harjoitta,
ja tämän pane sydämeensä, hän tule wiisaxi.

3?. Ia jos hän sen jälken teke, niin hän on
kaikkiin kelmolllnen; sillä HERran walKuS
johdatta händä. U. »4,: 10.

51. luku
Sirak kiittä lumalata suojeluxe» edestä, ja

«liroitta taitamattomia hänen esimerkiUänsa
wiisaudesta ahkeroiyemaän. '

Jesus Sirakin pojan rukous.
§sNinä kiitän sinua HERmKuningas, jaylif-

tän sinua Jumala minun wapahMjani.
2. Minä kiitän sinun nimeäs, ettäs minun

warjeluxen,' ja apuni olet, ja olet lunastanut
minun ruumini kadotuxesm.

3. Sen wiekkan kielen paulasta, ja niistä
jotka waihella liikkuivat.

4. Ia olet auttanut minua wihollisia was-
tan, ja mapabmnut minua sinun suuren ja
korkiasti ylistettämän laupiudes jälken, niiden
kiljunasm, jotka minun niellä tahdoit:

5. Niidenkädestä jotkaminun hengeniperään
seisoit, ja suuresta murhesta, josa minä ma-
kaisin.

6. Tulisista kekälistä jotka minun olit piirit-
tänet: kesteldä tulda, etten minä siinä pala-
nut.

7. Sywästä helwetin juomasta, petollisista
panettelioista, walhettelloism Kuningan edesäja wäämstä duomiosta.

8. Minä olin sangen läsnä kuolemata, ja
minun elämäni mhdoi wajota helwettiin.

San. l. 15: 24.
9. Minä olin piiritetty, ja ei kengän autta-

nut minua.
io. Minä etzein ihmisildä apua, jaen löytä-

nyt.
11. Silloin minä ajattelin sinun laupiuttas

HENra, jakuinga sinä aina auttanut olet.
12. Sillä sinä autat kaikkia niitä jotka sinuaodottamat, ja pelastat heitä pakanain käsistä.
13. Minä rukoilin lumalata heidän julmut-

Mnsa mastan, jarukoilin lunastusta kuolemas-ta.
14. Ia auxhuusin HERma minun Isääni

M hallitziaMni, ettei hän hyljäisi minua tusta-sa, kossa ne komat sydämestä pukkailit, ja eiminulla yhtän apua ollut.
.

n- Minä kiitän sinun nimeäs lakkamata
»c» ylistän ,a kiilan sinua.

16. Sillä minun rukouxeni tuli kuulduxi, iasina olet auttanut minua kadotuxesm ja kai-kesta pahasta.
17. Sentähden mhdon minä kiittä jaylistä

sinua HERra, ja kunnioitta sinun nimeäs.
18.Kosta minä wielä nuvri olin, ennenkuin

minä
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minä tulin wietellyxi, etzein minä »viisautta
julkisesti minun rukouxellani.i9.Templisä rukoilin minä sitä, ja tahdon
etziä haman loppuuni asti.

20. Minun sydämeni iloitzi siitä, niinkuin
silloin kosta wiinamarjatkypsyivät: Minä käwin
oikiam tietä hänen tygönsä, ja etzein händä jo
nuorudesta.

21. Minä etzein händä, ja otin hänen was-
tan.

22. Silloin opin minä hywin ja enänsin mi-
nuani wahwasti hänen kauttansa.

23. Sentähden minä kiitän händä, jokami-
nulle andoi wiisauden.

24. Minä aiwoin tehdä sen jälken, ja ahke,
roim hywää, ja en tullut siitä häpiään.

25. Minä pyysin sitä sydämestäni, ja ahke,
roitzin tehdä sen jälken.

26. Minä nostin käteni taiwaseen päin: Sil-
loin walaistin minun sieluni wiisaudesta, että
Minä tunsin hulludeni.

27., Minä pyysin händä »vakuudella, hän
ja minä olimma yxi sydän alusta, jaminä löy-
sin hänen puhtana.

28. Sentähden en minä tule hyljätyn:
29. Minun sydämeni ikäwöitzi händä, jami-

nä sain hywän tawaran.

30. HERra on andanutminulle hänen kaut-
tans uden kielen, sillä tahdon minä händakiittä.

31. Lahestykät tänne minun tygöni, te jotka
ette mitan koetellet ole:

32. Ia tulkat minun Skouluuni, jos teildä
jotain puuttu, niin te taidatte täällä oppia:
sillä te oletta tosin suuresti janowaisct:

33. Minä olen awainnut suuni ja olen opet-
tanut, ajatelkat nyt ja ostakat wusautta, kos,
ka te sen ilman raham saada taidatte.

les. 55:1.
34. Ia andakat teidän niskanne hänen ikens

ala, ja andakat opetta teitänne: nyt löytän
hän sangen lasta:

35- Katzokat minua: minulla on »vähä aika
ollut »vauvaa ja työtä', jaolen löytänyt kui-
tengin suuren lohdutuxen. * l. s: 20.

36. Ottakat oppi,niinkuin suuri hopiatawa-
jakätkekät händä niinkuin suurta kuldalä-

jäa.
37.Iloitkat Jumalan laupiudesm, sa ässät

häwelkö hänen liitostansa.
38. Tehkät mitä teille on kästetty, niinkau-

wan kuin teillä aikaa on, niin hän teille ajallan-
sa hywin maxa.

Jesus Sirakin kirjan, loppu.

Propheta Baruk
Esipuhe.

kirja on kyllä nöyrä, waikka kuka tämä Baruk olis ollut: sillä ei st ole uftottapa, ettei ProplMnH, Jeremian palwelian, joka myös Barukiri kutzuttin, jolle tämä lähetyskirja omistetan, pitänyt oleman
korkiamman ja rikkamman hengesä, tuin tämä Baruk on: ei myös sowi wuosi luku yhten tekoin kansa. Ci kau-
tenaan ole tämä ilman hyödytystä tähän pandu muiden sekaan, että st kirjoitta niin kowin epäjumalan pal<
welusia wastan, ja muistuttele Mosexen Lakia.

i. Lnku.
Barukinkirja luetan, ja jutellan mitä se wai.

kutti.
,

i> ämä on se puhe, jongaBaruk Nenän po»-
-ka, Mahasian pojan, Sede.kian pojan,
Zedein poja, Helkian pojan, kirjoitti kir-

jaan Babelisa.
, « . ~

2. Wiidendena wuotena, seitzemändenä päi-

wanä Kuukaudesa, siihen aikaan kuin Kaldea-
laiset olit Jerusalemin wottmnet, ja sen tulel-
la polttanet. 2 Kun. 25: 9.

3. Ia Baruk luki tämän kirjan lekanlanJoakimin pojan ludan Kuningan edesä *, ja
kaiken Kansan korwain kuulden, jotka sitä kuu-
Kmaan tulit. »2 Kun. 24: s.

4- Ia Päämiesten korwain edesst, jaKunin-
gasten
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aasten poikain edesä, ja »vahimmitten edesä,
ja kaiken Kansan edesä, sekä pienden että suur-
ten , jotka asuit Babelisa Suddin mirran ty-

5. Ia he itkit, paastoilit jarukoilit totisesti
HERran edesä;

6. Iakokoisit rahaa niin paljo kuin kullakin
»paraa oli :

7. Ia lähetit Jerusalemiin Papille Joaki-
mille Helkan pojalle Salomin pojan, ja (muil-
le) Papeille, ja kaikelle Kansalle jotka hänen
kansans olit lerusalemisa:

8. Wiedäxensä ludan maalle ne HERran
huonen astiat, jotka muinen olit otetut Temp-
listä pois, Sibanin kuun kymmenendenä päi-
wänä: nimittäin, ne hopiaastiat jotka Zedekia
Hosian poika, ludan Kuningas, oli andanut
tehdä :

9. Sitte kuin NebukadNezar Babelin Ku-
ningas oli »vienyt pois lekanlan ja Päämie-
het, ja fangit, ja »voimalliset ja maan Kan-
san, Jerusalemista, ja tuonut Vabeliin.

2Kun. 24 : 15. 2 Aika K. ; 6: 10.

iv. Ia he kirjoitit heidän tygönsä näin : Ka-
tzo, me lähetämme teille rahaa: 'ostakat sillä
polttouhria, rikosuhria, suitzutusta, ja teh-
kät ruokauhria , jauhratkat se HERran mei-
dän Jumalamme Marille :

11. Rukoilkat NebukadNezarin VabelinKu-
ningan hengen edestä, ja hänen poikansa Vel-
sazerin hengen edestä, että heidän pailvänsä oli-
sit niinkuin taiwan päiwät maan paälla.

Ps. 89:30. ,
11. Niin HERra anda meille moimaa, ja

»valaise meidän silmämme, ja me saamme elä
Vabelin Kuningan NebukadNezarin marjon
alla, jahänen poikansa Veltsazarin »varjon al-
la, japalwella heitä kauwan, ja löydämme
armon heidän edesänsä.

13. Ia rukoilkat meidän edestämme HERraa
meidä Jumalalamme: sillä me olemme rikko-
net HERraa meidän Jumalalamme wastan,
ja hänen julmudensa ja nyhans ei ole käätty
meistä pois, alna tähän paiwään asti.

14. Ia lukekat tämä kirja: sillä sentähden
olemma me sen lähettänet teille, että teidän pi-
däis sitä lukeman HERran huonesa pyha-päi-
winä, ja wuoden ajoilla:

15. Ia sanokat: HERra meidän Jumalam-
me on wanhurstas, mutta meidän täyty häwe-tä *, niinkuin se nyt tapahtu niille ludasta,ja
niille Jerusalemista. ' Dan. 9: 5. Bar. 2: s.

17. Ia meidän Kuningoillemme, ja Pää-miehillem, jaPapeillemme jaPropheMillem.
17. Että me HERran edesä rikkonet olem-

ma: jaemme händä ustonet.
18. Ia emme totellet HERran meidän Ju-malamme ändä, että me olisimme »vaeldanethänen kästynsä jälken, kuin hän meille on an-

danut.
19. Ia siitä ajasta kuin hän meidän Isäm-me toi Egyptin maalda, aina tähän päiwään

asti, olemma me ollet HERralle meidän Ju-malallemme kowakorwaistt, ja emme totellethänen ändänsä.
20. Sentähden on nyt meidän päällemme

tullut se rangaistus ja kirous, jonga HERraon julistanut palweliansa Mosexen kautta*,kosta HERm johdatti meidän Isämme ulosEgyptin maalda, andaxensa meille maan, joka
riestaa ja hunajata lvuota. -s

'

5 Mos. 28: 15, le. f 2 Mos. 3:8.
21. Ia emme totellet HERran meidän Ju-malamme ändä, niinkuin Prophetat meille sa-noit, jotka hän meille lähetti.
22. Waan jokainen meni pahan sydämens

ajatuxen jälken*, japalwelimme »vieraita I,t-malim, ja teimme pahaa HERran meidänlumalam edesä. * l. 2. «.

2. Luku.
Armoa isorvaisten synnin tunnustus, jarv»

kous.
«a HENra on pimnyt sanansa, zonga hänpuhui meille ja meidän Duomareillemme,
jotka Israelia hallitzit, ja meidän Kuningoil-
lem, ja Paämiehillemme, ja Israelin ja lu-dan miehille.

2. Ia on andanut senkaltaisen suuren ran-
gaistuxen tulla meidän päällemme, niin etteisen werma taiwan alla ole tapahtunut kuin Je-rusalemille, niinkuin Mosexen Lassa on kirjoi-
tettu.

3- Että ihmisen piti syömän poikansa j<tyt«
tärensäZzzzn
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tärcnsä lihaa. 5 Mos. 28: 53. 2 Kun. 6: 29.

Icr. 19: 9. Wal. w. 2:».

4. Ia hän andoi heidän pois orjixi kaikkiin
waldakundiin, jotka jokapaikasa ymbärillä o-
wat, häwäistyxen jakirouxexi', kaikkein Kan-
sain seasa, jotka owat meidän ymbärillämme,
joidenga sekaan HENra heidän hajottanut on.

" Hes. 5: i< Bar. 3: z.
5. Ia he owat tullet alemmaisixi, ja ei ylim-

mäisin ; sillä me olemma rikkonet HERraameidän Jumalalamme wastan , siinä etten me
ole totellet hänen ändänsä.

6. HERra meidän Jumalamme on wa«2
hurstas, mutta meidän ja meidän Isämme
täyty häwetä *, niinkuin se nyt tapahtu.

*l. 1:15.
7. Kaikki se paha kuin HERra on puhunut

meitä wastan, on tullut meidän päällemme.
Jer. 6: 19.

8. Ia emme ole rukoillut HERma, että
jokaitzen pidäis käändämän itzens pahan sydä-
mensä ajatuxista. l. 1: 22.

9. Ia HERra on malmonut meidän onnet-
tomudexemme, janga hän on andanut meidän
päällemme tulla; sillä HERm on wanhurstas
kaikisa töisäns, kuin hän on meille kästenyt:

10. Mutta emme totellet hänen ändäusä,
waeldaxemme HERran kästyin jälken, kuin
hän meille andanut on. Dan. 9: 10.

11. Ia nyt HERra Israelin Jumala, joka
sinun Kansas Egyptin maalda olet wienyt wä-
kewällä kädellä', suurella »voimalla ja korkial-
la mallalla, tunnustähtein ja ihmetten kautta,
ja olet tehnyt sinun nimes niinkuin se nyt on.

*, Mos. 12:5,. Don. 9: 15.
12. Me olemma rikkonet, ja ollet jnmalat-

tomat, ja waarin tehnet kaikkia sinun kästy-
jäs mastan.

13. Woi HERra meidän Jumalamme, lak-
ka julmudestas meitä mastan, sillä me olem-
ma juuriwähäxi joutunet'pakanain seasa, jsi-
hins meidän hajottanut olet.' * 5 Mos 28:62.

14. Kuule HERra meidän rukouxemme ja
meidän anomuxem, ja auta meilä sinun tah-
tes, ia anna meidän löytä armo heidän tykö-
nänsä, jotka meidän owat w»enet pois:

15. Että koko mailma ticdäis sinun olewan

HERran meidän Jumalamme; sillä Ism«l
ja hänen siemenens on nimitetty sinun nimesjäiken.

16.Katzo HERra sinun pyhästä huonestas',
ja ajattele meidän päällemme; kallista HER-
ra korwas , jakuule. '

5 Mos. 26: ,5.
Ps. ~5: 5, s. les. 63:15.

17. Awa silmäs HERm, janäe: sillä kuol-luet tuonelasi» *, joiden hengi on lähtenyt ruu-
mista , ei puhu HERran kunniasta ja wan-hurstaudesta: ' Ps. 6: 6.

18. Waan sielu joka on sangen murhellinen,
ja käy kumarrurisa surkiasti, ja on silmänsäpian itkenyt puhki, ja isowainen sielu ylistä,
HERra, sinun kunniams ja wanhurstauttas.

19- Ia nyt HERra meidän Jumalamme,
»ne olemma edesäs meidän rukouxillamme, enmeidän Isäimme, ja meidän Kuningastemme
tähden', waan sinun laupiudes tähden,

' Dan. 9: 19.
2Q. Ettäs olet andanut julmudes ja wihastulla meidän päällemme, niinkuin sinä sinun

palweliais Prophetain kautta olet puhunut, jasanonut:
21. Näin sano HENra: Kumartakat tei-

dän olkanne, ja andakat teitänne Babelin Ku-
ningan ala, min te saatte olla siinä maasa',
jonga minä teidän Isillenne olen andanut.

* Jer. H 7: 11. l. 38: ».

22. Mutta jollet te HERran ändä kuule,
andain teitänne Babelin Kuningan ala,

23. Niin minä ludan Kaupungeista jaJe-
rusalemista otan pois ilon jariemun änen, ja
yljän ja morsiamen änen', ja koko maan pi-
tä oleman autiana, ja ei kenengän siinä asu-
man. * Icr. 7.34. 1.,5:9. 1.25:1°.

24. Mutta en me totellet sinun ändäs, että
me olisimme andanet itzemme Babelin Kunin-
gan ala, sentähden oler sinä wahwa ollut sa-
noisas, jotkas olet puhunut sinun palweliais
Prophetain kaUl-M, niin että meidän Kunin»
gastemme luut ja meidän Isäimme luut hau-
doistansa pois helletnt ja hajotetut owat.

25. Niin että he päuvällä Auringosi» ja yöllä
kastesa maannet owat, ja juuri surkiasti kuol-
let, näljän, miekan ja fanaiuden kautta.

Icr. 8:». l. is: is. 1.25-33.
26. Ia
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26. Ia Israelin huonen ja ludan huonen

pahuden tähden, olet sinä sinun huones, kusa
sinun nimeäs rukoillan, andanut kukistetM,
niinkuin se tänäpänä tapahtu.

27. Ia sinä HERm meidän Jumalamme
olet meidän kansamme juuri armollisesti ja kai-
ken sinun suuren laupiudes jälken tehnyt,

28. Niinkuin sinä palwelias Mosexen kautta
puhunut olet*, sinä päiwänä, kuin sinä kastit
hänen kirjoitta sinun Lak-s Israelin lasten ede-
sä, ja sanoit: ' 3 Mos. 26:15.

5 Mos. 28: i?.

29. Jollet te kuule minun ändäni, niin pitä
totisesti tämän joukon, joka on kyllä suuri,
sangen wähari jolttuman pakanain seasa, kun-
ga minä heidän hajotan:

30. Sillä minä tiedän, ettei he tottele mi-
nua; sillä se on kangia Kansa: mutta heidän
pitä käändämän itzens sillä maalla *, josa he
owat fangina. ' Hes. 36: 31.

z». Ia pila oppiman tietämään, minun ole-
wan HERran heidän Jumalansa: Jäminä
annan heille ymmärtäwäisen sydämen, ja kor-
wat jolka knulewat.^

32. Niin pitä heidän siis ylistämän minua
sillä maalla, josa he owat fangina, ja ajatte-
leman minun nimeäni.

33. Ia käändämän itzens heidän kangeism
mssoistans ja rikoxistansa: sillä heidän pitä a-
iattelcman kuinga heidän Isäinsä käteen käwi,
jotka olit rikkonet HERran edesä.

34. Ia minä Wien heidän jällens siihen maa-
han *, jonga minä heidän Isillensä, Abraha-
mille, Isaakille ja Jakobille wannonut olin,
ja heidän pitä siellä wallitzeman: ja minä tah-
don enändä heitä, jaen wäheta. * Jer. ;°:,«.

35. Ia tahdon tehdä ijankaikkisen liiton hei-
dän kansans, niin että minä tahdon olla hei-
dän Jumalansa ja heidän pitä oleman minun
Kansani': ja en tahdo enä aja pois minun
Kansaani Israelia maalda, jonga minä heille
«ndanut olen. * Jer. 3,: 33. l. 32:38,3?.

z. Kuku.
Rukous pelastuxcsta, ja »varoitus »viisautta

tyimään.

Kaikkiwaldias HERra Israelin Jumala,
6> tasa suuresa ahdistuxesa ja tustasa huudanlninä sinua.

2. Kuule ja ole armollinen HERra, sillä me
olemma rikkonet sinua »vastan,

3. Sinä hallitzet ijankaikkisesti *, mutta, me
hukumme ijäisesti. ' Ps. 9°: 2. le.

4. Kaikkiwaldias HENra Israelin Juma-
la, kuule nyt Israelin rukous, jotka owat
kuoleman kidasa: ja heidän lastensa rukous,
jotkarikkonet owat sinua wastan, ja ei totellet
HERran heidän lumalans ändä, sentähden
on myös rangaistus ollut jokapaikasa meidän
päällämme.

5. Älä ajattele meidän Isäimme pahoja teko-
ja, waan ajattele nyt sinun kattäs, jasinun
nimeäs:

6. Sillä sinä HERra olet meidän Juma-lamme*, niin me tahdomme HERra sinuakiittä. 'Ps-95:7. Ps-I°°:3..
7. Sillä sentähden olet sinä andanut sinun

pelkos meidän sydämiimme, että me auxi huu-
daisimme sinun nimeäs, ja sinua meidän fan-giudesam ylistäisimme, sillä kaikki meidän Isä-
imme pahat teot, jotka owat sinun edesäs rik-
konet, waiwawat meidän sydändämme.

8- Katzo, me olemma nyt meidän fangiude-samme, johons meidän ajanut olet, häwaif-
tyxexi, kirouxexi ja kauhistuxexi ', kaikkein
meidän Isäimme pahain tekoin tähden, jotka
HERmsta heidän Jumalastansa poispoiken-
net owat. '

5 Mos. 28:37. Bär. 2:4.
9. Kuule Israel elämän kastyjä*, otta ne

korwiis, ettäs wiisauden käsitäisit.
'5 Mos. 30:19,20.

io. Kuinga se tule Israel, ettäs näännyt pa-
kanain maalla?

11. Ettäs olet wieralla maalla? ettäs saas-
tutat itzes kuolluitten seasa *? ettäs niiden jouk-
koon luettu olet, jotkahautaan menewät? f

'4 M°s. ,9:11. f P5.i43:7.
12. Se on syy, ettäs olet hyljännyt wiisau-

den kanvon. Icr. 2:1,. Sy. 1:5.
13. Los sinä vlisir pysynyt Jumalan tiellä,

niins olisit alinomaa rauhas asunut. les. 1:19.
,4. Opi siis oikia wiisaus, ettäs koettelisit,

kuka se on joka pitkän ijän, tawaran, riemun
jarauhan anda.
.is. Kuka tietä kusi» hän asu? Kuka on ollut

hanen Kammiossansa?
Zzzzzz 2 16.Kusa



16. Kusa owat pakanain Päämiehet, jotka
maan petoja hallitzewat?

17. Jotka leikkitzewät taiwan linduin kansi»,
jotka kokowat hopiata jakuldaa, joihinga ih-
miset itzensä luottamat, jaei ikänäns siitä Mi-
da rawituri tulla.

18. Sillä he kokowat itzellens rahaa, ja pyy-
tämät sitä, jaon kuitengin kaikki turha.

19. He omat syöstyt pois ja helwettiin alas
mennet, ja muut owat tullet heidän siaansa.

2Q. lälkentulewaiset näkewät kyllä walkeu-
den*, ja asuwat maanpäällä, ja ei osa kui-
tengan sitä tietä, kusi» »viisaus löytän: 7

* Rom. 1: «o. -f Wiis. 13:1.
21. Sillä he katzowat sen ylön, niin myös

ewat heidän lapsens exynet.
22. Ei siitä mitan kuulu Kanaasi», Thema-

nisa ei sitä näy.
23. Hagarin lapset etziwät kyllä mailmallis-

ta wiisautta, niin myös Memrin kauppamie-
het, ja ne Themanisa, jotka luulemat itzens
taimmaxi: Mutta ei he osa kuitengan tietä,
kusa wiisaus löytän.

24. Woi Israel, kuinga suuri on HERran
huone, kninga alvara ja isoi on sen asumasia?

25. Ei sillä ole yhtän loppua, jaon mää-
rättömän korke.

26. Muinen olit Sangarit', isoit kuuluisat
miehet, ja jalot sotamiehet. *

1 Mos. 6: 4.
27. Ei HERra niitä walinnut, eikä ilmoit-

tanut heille ymmärryxen tietä:
28. Ia ettei heillä ollut »viisautta, owat he

hulludescms hukkunet.
29. Kuka on ylösastunut taiwaseen, ja onsen ottanut, ja sen piimistä temmannut alas?

5 Mos. 30: 12. Rom. I«: 6.
30. Kuka on waeldanut meren ylitzen jasen

löytänyt, ja kallin kullan »verosta sen kotia
tuonut?

31. Ei ole ketän, joka sinne tien ja polun
tietä, josa wiisaus löytän.

32. Mutta se kuin kaikki tietä, tunde sen ja
on ymmärrnxcllänsä löytänyt sen, joka maan
ijankaikkisesm ajasta on »valmistanut, ja täyt-
tänyt sen kaikkinaisilla eläimillä.

33. Jokaanda »valkeuden koitta, jakosta hänsen kutzu jällens,niin sen pitä händä totteleman.

34. Tähdet paistamat* järjestyxesäns, ilolla
" iMos. 1: 16.

35. Ia kosta hän niitä kutzu, niin ne wasta,
wat, tasa me olemma: japaistamat ilolla hä-
nen tähtensä joka heidän on luonut.

36. Tämä on meidän Jumalamme, ja eikengän taita werrata häneen.
1 Aika K. 17: 2«. les. 46: 9. Icr. 10: 6, 7.

37. Hän löytänyt wiisauden, ja andanutsen palweliallensa Jakobille, ja Israelille hä-
nen rakkallensa.

38. Sitte on se näkynyt maan päällä, ja
ihmisten seasa asunut.

4. tuktt.
Lohdullinen wakuutus, käändymisen jälkm

seurawaisesta pelastuxesta
on Jumalankästysanain kirja, jaLa-

joka ijankaikkisesti pysy: Kaikki jotka senpitäwät, saawac elä, mutta jotka sen hylD
wät, niiden pitä kuoleman.

2. Palaja siihen Jakob jällens, ja rupesin
hen, waella sen walkeuden jälken, joka edesäs
paista,

« « .

3. Ala muille jam kunniams, ia sinun ta-
maratas muukalaiselle Kansalle.

4. O autuat me Israelisi»; sillä Jumala on
meille Mhtons ilmoittanut. Ps. 147: 1?, «>.

5. Ole hywällä mielellä minun Kansani, sinä
Israelin ylistys.

6. Te oletta myydyt pakanoille, ei kadotu-
resn: mutta että te oletta Jumalan mihoitta-
net, oletta te teidän »vihollistenne haldun an-
netut.

7. Sillä te oletta mihoitmnet sen kuin tei-
dän on luonut, siinä ettet te ole Jumalalle,
mutta perkeleille uhrannet.

8. Te oletta unhohmnet ijankaikkisenluma,
tan, joka teidän on luonut: ia murhellisexi teh-
net Jerusalemin, joka teidän on kasmattanut.

9. Sillä hän on nähnyt Jumalan wihan,
joka teidän päällenne piti tuleman, jasanonut:
Kuulkat te Sionin asuwaiset, Jumala on an-
danut minuUe suuren murhen.

10. Sillä minä olen nähnyt minun poikaini
ja tytärteni fangiuden, jonga se ijankaikkinen
heidän päällens on andanut tulla.

ii. Mina

lIOÖ 3. 4- Luk.Propheta



4. 5. Luk. Baruk 1101
n. Minä olenkasivattanut heidän ilolla, mut-

ta itkulla jamurhella olen minä nähnyt heitä
wietäwän pois.

, .. ..

12. Alkön kengän »loitko minusta, että mi-
nä lesti, monelda hyljätty olen, minä olen
häwitetty minun lasteni rikosten tähden.

iZ. Sillä he owat poikennet Jumalan Lais-
ta, jaei ole hänen oikeuttansa tundenet, ei he
ole elänet Jumalan kästyn jälken, eikä pitänet
hänen käskyjänsä.

14. Tulkat tänne Swnm asuwaiset, ja ju-
listakat minun poikaini ja tytärteni fangius,
kuin se ijankaikkinen on andanut tulla heidänpäällensä.

is. Hilla hän on andanut Kansan kaukaa
tulla heidän päällens, julman Kansan, tun-
demattomasta kielestä, 5 Mos. 28: 49.

Jer. 5: 15.
16. Jotka ei karta wanhaa, eikä armahda

lapsia: ne owat wienet pois lesten rakkat (po-
jat) ja yxinäiseldä tyttäret pois temmanet.

17. Mutta kuinga minä taidan teitä autta?
18. Sillä joka tämän onnettomuden on saat-

tanut teidän päällenne, hän on pelastama tei-
tä teidän mihollistenne käsistä.

19. Lähtekät pois te rakkat lapset, lähtekät
pois, mutta minä olen hyljätty yxmäisexi.

20. Minä olen riisunut minun ilomaatteeni
ja pukenut päälleni murhemaattet, minä tah-
don huuta ijankaikkisen tygö kaikkena minun
elinaikanani.

21. Olkat hywällä mielellä lapset, huutakat
Jumalan tygö niin hän pelasta teitä wihollis-
ten »vallasta ja käsistä.

22. Sillä wielä minä toiwon sen ijankaikki-
sen auttaman teitä, ja minä olen saapa ilon
Pyhäldä, sen laupiuden tähden, jokateille pian
meidän ijankaikkiselda mapahmjaldamme on
tapahtuma.

23. Minä olen andanut leivän mennä mur-
hella ja itkulla, mutta Jumala on andama tei-
dän minulle jällens ilolla jariemulla ijankaik,

kisesti.
24. Ia niinkuin Sionin asuwaiset owat näh-

net teidän fangiudenne, niin pitä myös heidän
pun näkemän awnn teidän lumalaldanne, jo-
ka »n tulewa teidän päällenne suurellakunnial-
la jaiMikassklsella lohdutuxella.

25. Te lapset, kärsikät.kärsiwäl!isesti sitä wi-
haa, joka lumalalda teidän päällenne tule;
sillä sinun »vihollises on »vainonnut sinua, ja si-
nä olet pian näkemä hänen häwityxensä, ja
polkema hänen kaulansa.

26. Minun lapsukaiseni pitä käymän pahaa
tietä, he owat »viedyt pois niinkuin lauma wi-
hollisilda ryöstetty.

27. Olkat hytvällä mielellä te lapset, jahuu-
takat Jumalan tygö; sillä hän, joka on anda-
nut teitä »vietä pois, ei ole teitä unhohtawa.

28. Sentähden niinkuin te oletta ahkeroin-
net poikkemaan Jumalasta pois, juuri niin
myös nyt palaitkat, ja ahkeroitkat kymmenen
kertaa enä etzimään HERraa.

29. Sillä joka tämän rangaistuxen on anda-
nut tulla teidän päällenne, hän on auttama tei-
tä, jaijankaikkisen ilon toimittama.

30. Jerusalem, ole hylvällä mielellä; silläse on sinua lohduttama , jonga nimen jälken
sinä nimitetty olet.

31. Olkon ne waiwaiset, jotka sinua waiwan-
nct, ja sinun langemisestas iloinnet owat.

32. Olkon ne Kaupungit waiwaiset, joita
sinun lapscs palrvellet owat: ja waiwainen ol-
kon se joka sinun lapfes fangina pitä.

33. Sillä niinkuin hän sinun langemisestas-
iloinnut, ja sinun häwityxestäs riemuinnut on,
juuri niin pitä hänen murhellisexi tuleman, kos-
ka hän tule häwitetyxi.

34. Ia »nina otan pois hänen suuren ilonsa,
jakäännän hänen kerstauxensa »valitusitkuxi :

3;. Sillä tulen pitä hänen päällensä tuleman
sildä ijankaikkiselda, monda päiwää; ja per-
keleillä pitä siellä kauwan asumasian oleman.

36. Katzo ymbärillänsJerusalem itäänpäin
ja katzo sitä lohdutusta, joka sinulle tule luma-
lalda: l. 5: 5.

37. Katzo, sinun Lapses, jotka owat mie-
dyt pois, tulewat, he tulewat kootut sekä idäs-
tä että lännestä, pyhän sanan kautta, ja iloi-
tzewat Jumalan kunniata.

5. Luku.
Jerusalemia kehoitetan riemutsiwoon.

Afusu pois yldas Jerusalemsinun murheroaat-
Zzzzzzz tes,
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tes, ja pue ylös pyhä kaunistus lumalalda
ijankaikkisesti.

2. Pue ylös Jumalan »vanhurstauden ha-
me, japane sm» ijankaikkisen kunnian kruunu
päahäs.

3. SilläJumala on julistama sinun kunnias
koko miman alla.

4. Slllä sinun nimes pitä kutzuttaman lu-
malalda »iankaikkisesta, wanhurstauden rauha-
si ja jumcrlisuden kunniaxi./

5. Nouft Jerusalem, ja astu korkeuteen, ja
katzo ymbärilles itään väin *, ja katzo sinun
lapsias, jotka sekä idästä että lännestä kootut
owat, pyhän sanan kautta, ia iloitzewat, että
Jumala on taas ajatellut heidän päällensä.

'1.4- 36.
6. He owat jalkaisin »vihollisilda wiedyt

pois sinun tyköäs, mutta Jumala tuo heitä
sinun tygös korotettuna kunnialla, niinkuin
waldakunnan lapset.

7. Sillä Jumala mhto aleta kaikki korkiat
wuoret, japitkät rannat, ja laxot täyttä maan
tasalle, että Israel fais lewollisesti waelda Ju-
malan kunniaxi.

8. Mutta metzät ja kaikki hywin hajawaiset
puut, pitä Jumalan käskystä Israelia marjo-
man.

9. Sillä Jumala on tuopa Israelin Mnne
jällens ilolla, hänen jalolla lohdutuxellansa,
laupiudellans, ja manhurstaudellausa.

6. Luktt.
Jeremia osotta tasa kirjoituxesansa pakanain

epäjumalain awuttomuden, ja»varoitta, niihin
suostumasta.

on uloskirjoitus siitä lähetys kirjasta,
kvin Jeremia lähetti niille jotka piti wie-

tämän pois Vabeliin, Vabelin Kuningalda,
josa hän heille senkaltaista julista, kuin Juma-
la oli hanen kästenyt.

1. Teidän rikostenne tähden, kuin te oletta
tehnet lumalata wastan, pitä te wietämän
sanailtuna Babeliin, NebukadNezarilda Ba-
belin Kuningalda.

2. Ia Babelisa pitä teidän oleman kauwan
aikaa, nimittäin seitzemänkymmendä wuotta,
sitte minä taas »vien teitä sieldä rauhasa ulos.

3. Mutta sillä wälillä pitä teidän näkemänBabelisa olkapäillä kannettawan hopia, kuldaja puujumalim *, joitapakanat pelkäwät.
"les. 44:10. Wiis. 15:16.

4. Sentähden kamahtakat teitänne, ettet tetee senkaltaisia heidän peräsänsä, ja ettet ti
tule pakanain mermisexi:

5. Ia kosta te saatte nähdä Kansan, joka
edellä japeräsä käy, rukoileman epäjumalita,
niin sanokat teidän sydämissänne: HERm, si,
nua pitä rukoildaman.

6. Sillä minun Engelini pitä oleman teidäntykönänne, ja hän on kysymä teidän sieluinneperään.
7. Sillä heidänfielens on tekiäldä hywin kau-

nistettu, ja silattu kullalla ja hopialla, ja heil-
lä owat leikatut kielet, mutta ei ne ole oikiat
kielet, eikä Mida puhua, Ps. 115:4. »e.

8. He kaunistamat niitä kullalla, niinkuin
neitzyttä joka koreutta rakasta,

9. Panemat Kruunun niiden päähän, jaPa-pit mamstamat epäjumalilda hopiata ja kul-
daa, ja kuluttamat keffenäns, syömät ja juo-
mat porttoin kansa huomhuonesi».

io. Ia kaunistelemat hopia, kulda ja puu-
-I'umaliM maatteilla, niinkuin ne olisit ihmiset:

11. Mutta ei ne taida warjell<itziäns ruoste!)
M ja koista.

12. Ia jos purpura hame puetetan heidän y,
lonsä, niin pitä tomu pyhittämän pois, joka
laste itzens niiden päälle.

13. Ia se kanda maldikan kädesäns niinkuin
Kuningas, ja ei mida rangaista yhtän, joka
teke hällda mastan,

14. Sillä on myös miekka jakirmes kädesä,
mutta ei mida itziäns »varjella markailda ia
ryöstäildä, siitä kyllä nähdän, ettei ne ole ju-
malat, sentähden älkät niitä peljätkö.

15. Niinkuin astia jota mrmitan, on kelpa-
matoin, kosta se on särjetty, juuriniin on hei-
dän epäjumalansa.

16. Kosta ne pannan heidän huonesiinsa,
niin niiden silmät tulemat täyteen tomua, nii-
den jalmoista kuin tulemat sisälle.

17. Ia Papit warjelewat epäjumalain Tem-
plin omilla, lukuilla ja teljillä, ettei ne ryös,
täildä marastetmisi, niinkuin kosta joku pan-

nan
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nan fangiuteen, jamllrlla pidetän, se kuin on
tehnyt Kuningasta mastan, ja on kuolemaan
duomittu. ....

18. He sytytmmät nuden eteen lampuia, ia
paljo enänlmin kuin itze eteensä, ja ei ne kui-
tengan näe, ne omat niinkuin malat huonesa,

19. Ia matelmaiset madot maan päällä syö-
wät heidän sydämens jamaallensa, ja ei ne
kuitengan mitan tunne.

20 Niiden kasivot omat mustat huonen sau-
lvusta. .

2i. Yököit, Päästyiset, ja muut linnut is-
tumat heidän päänsä päälle, niin myös kissat.

22. Josta te mahdatte ymmärtä ettei ne ole
jumalat; sentähden älkät niitä peljätkö.

23. Kulda joka niiden päälle pandu on kau-
nistuxexi, ei se kiillä, jos ei ne ruostesm perata:
jakuin ne lvalettin, ei ne mitan tundenet.

24. Kaikkinaisesta kallista ainesta omat ne
tehdyt, joisi» ei kuitengan ole henge.

25. Ettei he taida käydä, niin pitä niitä ol-
kapäillä kannettaman ', josta ihmiset kyllä
taitamat ne huonoxi nähdä. * les. 46:7.

26. Niiden pitä häpemän jotka niitä kun-
nioittamat, ettei ne eikä itze nosta mida, kosta
he putowat maahan, eikä liikuttu itziänsä,
koffa joku ne pane johongunpaikkaan pystyal-
le, ja jos se kallistu, ei se taida ojeta itziäns
ylös. Ia niinkuin uhri kuolluitten eteen, juu-
ri niin pannan myös heidän eteensä.

27. Multa heidän Pappinfa tuhlawat niiden
llhrit jotka niille cmnemn: niin myös heidän
»vaimonsa koreilewat niistä, eikä anna siitä
jotain waiwaisille eli saimile:

28. Saastaiset waimot ', ja ne jotka maka-
wat lapsen »vuotesi», sattumat heidän uhriinsa,
josta te kyllä ymmärrätte, ettei ne ole jumalat,
sentähden älkät niitä veljätkö.

*3Mof. 12:,, 4.
. 29. Ia mistä niitä pidäis jumalin'kutzutta-

«an? sillä waimot korjamat kulda, hopia ja
puujumalim. -

30. Ia Papit istumat heidän Templisans le-
lviälla Kuorikapalla, ajelemat partansa, ja
heillä on tukka pääsäns, istumat paljaspäänä,

3l.UlWowat ja huuttamat epäjumalains
<W, niinkuin tapa on kuolluiten hautamisesa.

32. Papit warastawat niiden waattet, ja
waatetMwat niillä emändäns jalapsensa.

33. Joko hywää eli pahaa niille tehdän, niin
ei ne kuitengan taida kosta, eikä asetta ketän
Kuningan »virkaan, eli panna pois.

34. Ei ne mida anda rahaa eli kalua: Jos
joku jotain niille lupa, ja ei sitä pidä, niin ei
ne welwoi sitä.

35. Ei ne mida yhtäkän ihmistä pelasta kuo-
lemasta, eikä autta heikkoa wäkewäldä, eikä
yhtäkän sokiata tehdä näkemään.

36. Ei ne Mida ensingän ihmistä autta hä-
däsä.

37. Ei ne armahda lestejä, eikä auta or-
»vojc»:

38. Sillä ne owat puu, kullalla ja hopialla
kaunistetut, niiden kiwein kaltaiset, jotka wuo-
resta lohwaistan; sentähden pitä heidän hä-
piään tuleman, jotka niitä kunnioittamat.

39. Kuinga siis pitä ne jumalina pidettä-
män, eli niixi kutzuttaman?

40. Ei myösKäldealaisetkcm heistä paljo pi-
dä: Sillä kosta he näkemät mykän, »oka ei
mida puhua, sen he miemät Belin eteen, ja
sanomat: mykän pitä händä rukoileman, niin-
kuin hän sen ymmärräis.

41. Ia maikka he tietämät, ettei sillä ole
henge, kuitengin juoxewathe niiden tygö.

42. Mutm waimot istumat kirkon edesa
wyötetyt köydellä, jakandawat hedelmicä uh-
rixi:

43/Ia jos joku joka mene ohitzen, otta yh-
den heistä, ja maka hänen, min se kehu sitä
muita wastan, ettei he ole niin mahdolliset
ollet kuin hän, että köysi olis heistä kirmotc-
tuxi tullut.

44. Kaikki mitä heildä tapahtu, se on sula
petos, kuinga siis ne pitä jumalina pidettä-
män, eli niin kutzuttaman?

45. Sepildä ja kulda sepildä owat ne teh-
dyt: ja mitä »virkamiehet mhtowat, se pitä
siitä tuleman, ei muuta mitan.

46. Ha jotka ne tehnet owat, ei Mida kau-
wan ela; kuingasta ne owat jumalat, jotka
heildä lchdyt owat?

47-Sillä he owat jättänet petoxen jahäpiän
jälkentulemaisillensa.

48. Sillä
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41. Sillä kosta sota eli muutoin joka paha

nousis, niin Papit neuwoa pitäwat kestenäns,
tuinga he heitäns epäjumalillensa lymittämän
pitä.

49. Sentähden kyllä taitan ymmärtä, ettei
ne ole jumalat, jotka heitäns, eikä sodasta
eikä muusta onnettomudesta »varjella taida.

50. Sillä ei ne kuitengan muu ole, kuin
puujumalat, kullatut ja hopialla silatut; sen-
tähden taitan tästälähin kyllä tietä, että se on
petos, kaikille pakanoille jaKuningoille ilmoi-
ttttu, ettei ne ole Jumalat, waan ihmisten
käsillä tehdyt, ja ei niisä ole yhtän Jumalan
työtä.

. . « . - « .

51. Sentähden tatta zokalnen ymmärtä ettei
ne ole jumalat:

« . „

52. Sillä ci ne pane yhtän Kuningasta maal-
le, eikä anna ihmisille sadetta:

53. Ei ne hallitze eikä rangaise, enä kuin lin-
nutkan, jotka tuulesi» sinne ja tänne lendele-
wät.

.....

54. Kosta puujumalain, kullattum ia hopial-
la silattuin jumalain huonet tulelda poltetuxi
tulewat, niin niidenPapit juoxewat siitä pois,
ja»varjelemat itzensä »vahingosta; mutta ne pa-
lamat niinkuin muutkin malat.

55. Ei ne taida olla Kuningoita eli jotakuta
sotawäke wastan: kuinga siis niitä pitä juma-
lina pidettämän, eli niixi kutzuttaman?

56. Puujumalat, hopialla silatut jumalat ja
kullatut jumalat ei taida itziänsä markailda ja
ryöstäildä »varjella, sillä ne owat heitä wäke-
wämmät. ««..«. .

57. Niin että kosta he ryöstäwat heidän ,a
riisumat heidän alasti, ottawat heidän kuldan-
sa, hopians, maallensa, ja pakenewat; niin
ei ne taida autta heitänsa.

58. Sentähden on yxi Kuningas paljo pa-
rembi, jokataita osotta lvoimansa : eli tarpel-
linen taloin kappale, jokataloisa tarwitan: eli
owi, joka warjele huonen: eli puupatzas Ku-
ningaUisesa salisi» : kuin määrät jumalat.

59. Auringo, Kuu ja tähdet paistamat, ja

oivat kuuliaiset siinä, kuin Jumala heitäkaste:
60. Niin myös pitkäisen leimaus »valaiseniin että se nähdän: Tuuli puhalda kaikesamaasi»:
61. Ia kosta Jumala kaste pilmet juoxemaan

koko mailman ylitzen, niin he tekemät mitä hänheille kaste: Ps, 148: 8. Syr. 42: 24.
62. Niin myös tuli ylhäldä poltta jakulut-

ta wuoret ja metzät, ja teke mitä hänen on käs-ketty.
63. Mutta epäjumalat ei Mida liikutm itziänseikä jotaintehdä: sentähden ei pidä niitä pidet-

tämän jumalina, eikä niin kutzuttaman, silläne mida rangaista eikä autta.
64. Että te nyt tiedätte ettei ne ole jumalat,

niin älkät myös niitä peljätkö:
65. Sillä ei ne taida Kuningoita kirota eikä

siunata.
66. Ei myös näyttä pakanoille jotainihmet-tä taiwasa : ei »valaista niinkuin Auringo, eikä

waloa anda niinkuin Kuu.
67. Järjettömät luondokappalet omat pa-

remmat niitä, ne mimmat juosta luolaan, ja
»varjella itzensä.

68. Sentähden on se peräti selke, ettei ne ole
jumalat: sentähden älkät niitä peljätkö.

69. Sillä niinkuin ei peljätys Mida mitan
marjella yrtitarhasa, niin olvat myös heidänepäjumalansa, kullatut ja hopialla silatut ju-
malat, ei mihingän kelpamaiset.

70. Ia niinkuin pensas yrtitarhasa, joM
-päällä kaikkinaiset linnut istumat: eli niinkuin
kuollut, joka on haudasa: niin omat heidän
puujumalansa, kullatut ja hopialla silatut ju-
malat.

71. Ia siitä mitan ymmärtä, ettei ne ole
jumalat, sillä purpuramaate, joka heidän yl-
läns on, syödän koilda, ja ne itze kansa »vii'
mein, niin että jokainen heitä sylke.

72. O sitä onnellista ihmistä, joka on wan-
hurstas, jolla ei yhtän epäjumalata ole! ei se
tule nauroxi eikä pilkaxi.

Barukin Kirjan loppu.

Ensim-
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Ensimmäinen Makkaberein Kirja
Esipuhe,

Kiriä on myös yxi niistä, joita ei löytä Ebrean Bibliasi», ehta se on puheisa ja sanoisa niinkuin muutti»
Hz Pyhän Ramatun Kirjat, ja ei olis ollut mahdotoin luetta niiden sekaan, että se niin hywä ja tarpellinen
o„, ymmärtä Prophetata Danielia siinä ii. Lugusa; sillä mitä Daniel siinä luausa ennusta siitä
j< Israelin Kansa» Klsiasta, siitä wähasiä awusta, (kuin hän siinä sano) ja suuresta wailwsta sekä Pa-
lanoilda että petollisilda ludalaisilda, sen tämä Kirja näyttä olewan täytetyn Ku»nngaS Antiokus Epiphane-
xen alla, joka Makkaberein aikana niin julmasii toimitti Juvalaisia ja Jumalan palweluxen, jonga hän aikoi
peräti häwittä.' .._. . . .„ _. ...... - ~

longatahden on tämä Kirja myös meille Kristityille tarpellinen lukea: Ensi», että se Antiokus pibetän
Aniikristuxe» esikuwana , joka senkaltaisen julmuden, ja Jumalan palweluxen häwityxen eteens otti, ei paljo
ennen Krisiuxeu eusimmäistä tulemista; opemme siitä tundemaan sen oikian A»»tikrisiuxen, jotaKristuxen toisen
ja wiimeisen tulemisen edellä Jumalan Kansaa (se on Kristityltä) ja sitä oikiata ja totista Jumalan palwelusta
pyytä häwittä ja maahan lyödä. Cttä kosia senkaltaisia tapahtu, ja meille on silmäin edesa, etten me häm-
mästyisi, waan wahwistaisili» meitämme sillä toiwolla, että me ynnä kaikkein Kristittyiben kansa »vielä lopul-
lakin ylös pidetyxi tulemma, ehkä kuinga suuri waino ja Perkelen hinnuisus jostus tarjona olla taidais: silla
me näemme kyllä sen awun, »vaikka hän näky wähä ja pieni olewan, jonga Jumala jo alkanut on meille
°Ma. ~ ~ . . .. . ... ._ ...... _.

Ia pyhä Evangelium on st miekka jolla meidän aikanamme Antikrisiuxen kansa urhollisesta taistellan, eh-
kä se tapahtu suurella weren wlwdaiuxella ja waiwalla, niin ei kuitengan ilman hänen julkista wahingotans ja
langemustansa. Niinkuin Jumala Makkal>erein miekan lautta Kansallens awun teki, waikka ei se tapahtunut
ilman wainota ja suurta sydämen surua, kuitengin puhdistit he wielä Templin, ja asetit jällensJumalan pai,
meluxen ja saatit Kansan yhten, fen end isen hallituxe», alla: Niin myös Evangelium tähän aikaan puhdista
kaiken epäjumalan palweluxen, ja niinkuin Kristus sano, että hänen Engelinsä pitä perkaman kaikki pahennu-
it hanen waldakunnastansa, jakokoman jällens oikiatKristityt yhten, siihen oitiaan wanhaan Kristilliseen ui-
koon, totisiin hywiin töihin ja lumalail palweluxeen.

Sitälikin: etta myös meitämme silla lohdutaisimme, että Jumala autti heitä, ei ainoastans Antiokusia
ja pakanoita wastan , mutta myös pettäitä ia luopuneita Juvalaisia wastan, jotka itzens annoit pakanain puo-
lelle, jakehoitit! heitä wainomaan, waiwamaan ja tappamaan heidän omaa Kansaans ja »veljiänsä, niin etta
jos ne määrät Kristityt ja eriseuraiset wielä nyt asettawat itzensä meitä wastan, waiwamaan ja wahingoitta-

maan Antikristuxen tawalla, niin kuitengin pila meidän ole»nan hywäsä turwasa, ja ei pettämän. Silla Da-
niel on nämät kaikki sanonut ja ilmoittanut, meille lohdutuxexi, että se niin on tapahtuwa, että meidän oma»»
gin Kansamme lapset pitä osottaman petoxensa, jakehoittawat muitakin meitä wainomaan. Sentähden e»
me taida parembata menoa saada, kuin oli jumalisilla ludanKansan seasa, heidän petollisten weljeinsä kestel-lä Antiokuxen, eli heidän A»»tiKrisiuxeusa wallan aikana.

Mutta wlimeiselda kuitengin ne »vihamiehet ja pettäjät sangen «volmallisesti lumalalda rangaistan, ja
heidän Tyranneudensa ja petoxens ei ole ilman kosiota: että n,e iloisesti ja wahwalla ustalluxella katzoisimmameidän Autikristuxitamme, TyranNeja ja wääriä opettaita, ja kärsisimme heidän suuria ia ylpeitä uhkauxian-sa, ollen wahwat ja lujat, ettei he kauwan niin saa tehdä, paljo wähemmin sitä täyttä, mitä he mieliwät:
waan (nimkuin Antiokus ja ne pettäjät) kyllä hopusa heidän ansaitun Palkkaus saawat, niinkuin se jo euinl,
mitten tapahtunut on, ja »vielä nyt päiwä päiwaldä enämmin tapahtuwan näky, waikka paatunet ja sokiat ei
myös siitä mitan ole, sillä he tahtomat kiusata, niinkuin muut ennen tehnet owat, jonga Jumala pian tapah-
tuman suoton, Ameu.

i. K.nkn.
Antiokus lLpiphanexen jumalattomudesta ja

julmudesta Jerusalemia wastan.
Hislexander Philippuxen poika Masedonian

Kuningas, joka ennen Grekan maalla
hallinnut oli, läxi Kitimin maakunnas-

ta, nosti suuret sodat, otti wahwat Kaupun-
git;

2. Ia löi Dariuxen Persian ja Medein Ku-
ningan, ja hallitzi hänen siasans, ja sen jälken
muut Kuningat kaikisa maakunnisa »voitti a-
lansi».

3. Ia waelsi aina edemmä, ja otti kaikki
maat, jawaldakunnat, ja ei kengän rohjennut
itziäns asetta händä wastan.

Aaaaaaa 4> Ia
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4- Ia hänen sydämensä paisui jatuli ylpiä-

r.i: oli myös hänellä sangen wäkewä sotajoukko.
5. Kossa hän ne waldakunnat oli saanut a-

lansi», tuli hän saimxi.
6. Waan kuin hän hawaitzi, että hänen piti

kuoleman:
7. Kutzui hän Päämiehens tygönsä, jotka

nuorudesta olit hanen kansans kaswanct, ja
sääsi eläisänsä heidän maakundain ruhtinoixi.

8. Ia Alexander kuoli kosta hän kaxitoista-
kymmendä wuotta oli »vallinnut.

9. Jälken hänen kuolemansa tuli waldakun-
da hänen Ruhtinoillensa', he otit maakun-
nat kukin paikkansa, ja teit heitäns Kuningoixi.

"Dan. 11:4.
io. Ia he, ja heidän jälkentulewaisenfa hal-

litzit kauwan aikaa, ja suuri sota oli heidän
wälillänsä, ja paljon tuskaa jokapaikasa mail-masa.

ii. Ia yhdestä näistäRuhtinoista syndyi »va-
hingollinen pahuden juuri *, nimeldä Antio-
kus Epiphanes, jokaRuomisa oli ollut takau-
rena f Isänsä sen suuren Antiokuxen edestä. Iatämä Antiokus Epiphanes rupeis hallitzemaan
sadanella ja seitzemännellä neljättäkymmendä,
Grekin waldakunnan wuodella.

*Dan.n:2i. -Z-i Mass.«:?.
i2. Mihin aikoin olit Israelisi» määrät mie-

het, jotka yllytit Kansaa, ja sanoit: tehkäm-
me liitto ymbäriasuwaisten pakanain kansi», ja
rulvetkamme heidän jumalan palweluxeensi» :

Sillä meidän on täytynyt kärsiä paljo pahut-
ta siitä ajasta, kuin me olemma heistä luopu-
net.

13. Tämä neuwo kelpais heille hywin :

14. Ia he lähetit muutamitaKansasta Ku-
hinaan tygö: JokakW heidän otta pakanain
säädyt.

15. Silloin he asetit lemsalemisa pakanalli-
sen harjoitus huonen. » Makk. 4:9, », 14.

16. Eikä ymbärileikkausta pitänet, waan lan-
geisit pois pyhästä lijtosta, ja pidit itzens niin-
kuin pakanat, ja olit peräti paatunet tekemään
kaikkinaista syndiä ja häpiätä.

17.Kosta Antiokus oli wahwistanut walda-
kundansa, aikoi hän myös saada Egyptin wal»
dakunnan, ja niin pitä molemmat waldakun-
nat.

18. Ia hän meni Egyptiin * sangen wahwa-
na, »vaunuin, Elephantein, Hewoismiesten,
ja laiwain paljoudella. '

2 Matt. 5:1,».
19. Waan Ptolomeus pelkäis japakeni, ja

langeis monda Egyptin miestä haawoitettuna.
20. Ia Antiokus sai wahwimmat Kaupun-

git Egyptisä, ja kiffoi suuren saalin ja »vei
pois.

2i. Mutta kossa Antiokus Egyptisä tämän
woiton saanut oli, ja palais kotia sadannella
jakolmannella wuodella wiidettäkymmendä,

22. Meni hän ylös Israeliin, ja Jerusale-
miin suurella joukolla.

23. Ia meni röykkiästi Pyhään ', ja andoi
otta pois kullaisen Altarin, kyntiläjalan, ja
kaikki ne kappalet kuin sen päällä olit, ja lei-
päuhri pöydän, ja pikarit, ja maljat, kullai-set lusikat, esiripun ja kruunut f, ja kullaiset
Templin kaunistuxct, ja löi kaikki rikki:
'; Mos. 16:,. f Zak. s: 14. i Matt. 4:57.
24. Ia otti hopian jakullan, jakaikki kullit

astiat", ja kätketyt tawamt, ne kuin hän
löysi: ja wei kaikki myötäns omalle maallensa.

'»Aika K. 4:»».
25. Ia andoi paljo wäke surmata, japuhui

juuri ylpiästi.
26. Ia suuri sydämen suru oli koko Israeli-

si», jakaikisa paikoisa, joisa he asuit:
27. Ia Päämiehet ja wanhimmat murheh»

dit, neitzet ja nuorukaiset suuresti surkastuit,
miehet ja waimot »valitit.

28. Ia koko maakunda oli surullinen siitä jul-
mudesta, kuin siellä tapahdui:

29. Ia koko Jakobin huone oli täytetty kat-
kerudella.

39. Ia kahden wuoden perästä lähetti Ku-
ningas weropäämiehen * ludeaan: se tuli Je-
rusalemiin suurella wäellä. ', Matt. 5'- '4-

-31. Ia anoi vstäwaUisesti, että hänen piti
pääsemän sisälle, ja ei luwannut mitan wahin-
gota tehdä, waan se oli kaikki petos.

Z2. Kosta he ustoit hänen, ja salleit tulla
sisälle, karkeus hän petoxella Kaupungin pääl-
le, ja löi paljon Kansaa Israelista.

33- Ia ryösti Kaupungin, ja poltti huonet,
kuristi muurit,

34. Ia wei pois waimot, lapstt jakarjan.
31-Ia
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35. Ja Dawidin Linnan hän wahwisti wah-

woilla muureilla ja torneilla:
36. Ja asetti siihen jumalattoman joukon,

joka siinä kaikkea pahutta teki,
37. Ia he ryöwaisit sotaaset ja elatuxen Je-

rusalemin Kaupungista, ja panit sinne.
38. Ia piiritit pyhän, ja wäjyitKansaa jot-

ka Templun menit, ja hyökkäisit linnasta Py-
hään , estäxensä Jumalan palwelusta.

39. Ia »vuodatit pyhäsä siasi» paljon wia-
toinda werm, ja saastutit sen.

40. Ia Jerusalemin asuwaiset pakenit ja
muukalaiset jäit siaan: Waan ne jotka siinä
syndynet olit, piti lähtemän pois.

41. Pyhä sia oli kylmillä, pyhäpäiwät tulit
kaikki murhepäiwiri ', jaSabbachit surkeude-
xi, jakaikki heidän kunniansa raukeis tyhjään:

' Am. 8: 10. Tob. 2: 6.
42. Niin kuuluisa kuin Jerusalem oli ennen

yllut, niin surkian ja waiwalloisen täydyi sen
siihen aikaan olla.

43. Ia Antiokus annoi myös ymbäri kai-
ken waldakundansa kästyn, että kaikki Kansa
yximielisesti piti yhdenkalmisen Jumalan pal»
weluxen pitämän.

44. Silloin hyljäisi kaikki Kansa Lakinsa,
ia mielistyit Antiokuxen kästyyn:

45. Ia monda Israelista langeisit siihen, ja
»hraisit epäjumalille ja turmelit Sabbathin.

46. Antiokus lähetti myös kirjat Jerusale-
miin, ia kaikkiin ludan kaupungeihin; joisi»
hsn kW että heidän piti pakanain jumalan
palweluxen ottaman wastan.

47. Ia polttouhrin jaruokauhrin ja syndi-
uhrin pchqsä siasa, Sabbathin, ja muut juh-
lapäiwät maahan lyömän:

4». Ia kasti että Pyhä ja se pyhä Kansa piti
saastutettaman:

49. Ia andoi raketa Altarit, kirkot, ja epä-
jumalat:

;o. Ia uhrata sian lihoja *, jamuita saaf-
taisita eläintila. *

, Mos. i, : 7.
5». Ia kielsi ymbärinsleikkauxen pois, ja

listi Kansan totutetta kaikkiin kauhistuxiin,
M heidän piti JumalanLain ja oikiuden un-
hohtaman, ja toiset Mwat ottaman:

. 52. Ia kuka ikänäns ei ollut tasa asiasi» An-
lMuxelle kuuliainen, se piti surmattaman.

53. Tämän kästyn andoi hän käydä ulos
kaikkeen maldakundaansa, ja asetti Päämie-
het, jotkaKansaa piti maaliman kaikkia senkal-
taisia pitämään :

54. Nämät toimitit että ludan maalla uh-
rattin, jakastit että niin piti pidettämän :

55. Ia monda Kansasta luowuit Jumalan
Laista heidän tygönsä. , Matt.,: is.

56. He teit kaikke pahutta maakunnasa; ja
karkotit Israelin pois, että heidän täydyi ly-
myttä itzensä jakätkeä luoliin, heidän paosansa.

57. Sadannella jawiidennellä«uodella mii-
dettäkymmendä, wiidendenä päiwänä toista»
kymmendä Kafteun Kuulla , annoiKuningas
Antiokus panda häwityxen kauhistuxcn * Ju-
malan Marille. ' Dan. n: ,». , Watt. z: 45.

;3. Ia andoi panda Marit ylös joka lu-
dan Kaupungisa, niin että jokamies katuilla
julkisesti ja huonens Hesa suitzuttaman ja uh-
raman piti.

59- Ia andoi repiä rikki HERranLakikirjat
japolvetta «Matt.,: 4-j.^

60. Ia murhata kaikki ne joiden tykönä
Jumalan liiton Kirjat löyttin, ja jotka HER-
ran Lain pidit.

6i. Ia tätä he teit heidän sotawäellänsä jo,
ka kuu, kosta Kansa tuli kokoon Kaupungeisa.

62. Ia wiidendenä päiwänä kolmattakym-
mendä kuusta, uhraisit he Marilla, jonga hs
rakendanet olit HERran Marita mastan.

1 Matt. 4: 44.
63. Ia ne waimot, jotka lapsens ymbäri-

leikkaisit, tapettin*, niinkuin Antiokus olikäs-
kenyt: ' »Matt. 6: ,<,.

64. Wanljimmat tapettin huoneisansa, ja
lapset hirtettin.

65. Mutta monda Israelin Kansasta olit
wahwat, ja ei tahtonet syödä saastaista :

66. Ia annoit ennen itzensä lapetta, kuin h«
itzens saastutit. »Matt.6: ,«.

67. Eikä tahtonet luopua Jumalan pyhästä
Laista, sentähden tulit he surmatuzci.

2. tnku.
lNatatyian walituxesta ja kiiwaudesta, Isiin

lain tähden.
Wiinä päiwinä nousi Pappi Matathias Io-Aaaaaaa2 Hanne-
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hannexen poika, Simeonin pojan, Joanniin"
sugusta Jerusalemista; joka asui Modin wuo-
rella. *

i Aika K. 24: 7. 1 Makk. 14: 29.
2. Ia hänellä oli wiisi poikaa*, Johannes

lijalda nimeldä Gaddis. '
2 Matt. 2: 28.

3. Simon lijalda nimeldä Thassi.
4. ludas lijalda nimeldä Makkabeus.
5. Eleazar lijalda nimeldä Aaron, ja lo-

nathas lijalda nimeldä Apphus.
6. Nämät murhehdit sangen kowin sitä suur-

ta surkeutta, kuin ludeasa jalerusalemisa oli.
7. Ia MaMthias »valitti ja sanoi: woi että

minä sitä warten synnyin, että minun pitä nä-
kemän minun Kansani ja pyhä», Kaupungin
häwityxen, ja wielä sillekin alallans oleman,
ja andaman »vihollisen tehdä niinkuin hän itze
mhto.

8. Muukalaiset pitäwät hallusans Pyhän,
ja Jumalan Templi on niinkuin kunniatoin ih-
minen:

9. Sen kaunisturet owat wiedyt pois, lapset
owat kaluilla lyödyt, ja nuoret miehet muuka-
laisilda syöstyt läpitze:

10. Waldakunda on tullut kaikkein paka-
nain saalin, ja he ryösiäwät sen.

11. Kaikki sen kunnia on tullut pois: joka
ennen oli niinkuin suuri Drötingi, se on nyt
ylönkatzotuxi orjari tullut.

12. Katzo, meidän pyhämme, kerssauxem,
jakunniamme on pois, pakanat owat sen hä-
wittänet.

13. Kellengä ilo enä elä olis?
14. Ia MaMthias rewäisi waattensa : hän

ja hänen poikansa, ja puit säkit ylönsä ja
murhehdit sangen rastasti.

15. Kosta Antiokuxen käskyläiset sinne tulit,
»vaatimaan myös niitä jotka Modin Kaupun-
giin paennet olit, luopumaan JumalanLaista,
ja epäjumalille uhmmaan, ja pyhä sawua
fuitzutmmaan:

16. Silloin luopui monda Israelin Kansasta
heidän tygönsä*: mutta MaMthias ja hänen
poikansa pysyit wahwana.

', Matt. 1:55.
17. Ia Antiokuxen käskyläiset sanoit Mata-

lhiarelle: sinä olet ylimmäinen ja woimallisin
tasa Kaupungisa, jasinulla on monda poikaa
ja sukulaista,

18. Sentähden astu sinä ensin edes, ja teemitä Kuningas on kästenyt, niinkuin kaikkimaakunnat, niin myös ludan miehet, jotka
wielä lerusalemis olvat, tehnet owat: niinKuningas leppy sinulle ja sinun pojilles, jalahjoitta sinulle hopiata ja kuldaa, ja suurialahjoja.

19- Ia MaMthias wastais lujasti, ja sanoijos »vielä kaikki maakunnat Antiokuxclle kuu-liaiset olisit, ja jokainen heidän Isäins laistaluowuis, ja mielistyis Kuningan käskyyn.
2V. En kuitengan minä, ja minun poikani

ja weljeni, mhdo hyljätä Isäin Lakia: siitämeitä Jumala warjelkon !

21. Ei se olis meille hywä, että me Juma-lan sanasta jaLaista luowuisimme.
22. En me mhdo mielistyä Antiokuxen käsikyyn, ja uhrata: engä luopua meidän Lai-

stamme, ja toisia säätyjä otta.
23. Kosta hän nämät sanat puhunut oli,tuli yxi Juvalainen kaikkein silmäin nähden,

ja uhrais epäjumalalle Almrilla Modin Kau-pungisa, niinkuin Kuningas oli kästenyt.
-

24. Ia MaMthias näki sen, ja se pisti ha,
nen sydändänfä, ja hänen kiiwauxens syttyi
Lain tähden.

25. Ia hän juoxi ja tappoi sen JuvalaisenAltarin edesa, jaAntiokuxen kästMsen, joka
uhmmaan waadei, jakukisti Almrin maahan.

26. Sen hän teki kiiwaudesa Lain tähden,
niinkuin Phinees ' teki Zambrille Salomin
pojalle. * 4 Mos. 25.-8. Ps. ,c>6: ;c>.

27. Ia MaMthias korotti änensä kaiken
Kaupungin ylitze, sanoden: jolla on kiiwaus
Laista, ja mhto pitä liiton, hän käykän minun
kansani Kaupungista ulos.

28. Niin pakeni hän ja hänen poikansa »vuo-
rille, ja jätit Kaupungiin kaikki mitä heilläoli.

29. Ia monda hurstasm ihmistä läxit ulos
erämaihin.

30. Ia olit siellä waimoinensa, lapsinens ja
karjoinensa, sillä julmus oli sangen suurexipaisunut.

31. Mutta kosta Kuningan wäki lerusale-misa Dawidin Kaupungisa kuulla sait, että
muutamat olit itzens asettanet Kuningan kas-

kpä
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kyä wastan, ja andanet heitäns Kaupungista
ulos erämaihin, salaisiin paikkoiin, että he
olisit heitäns lymyttänet ja pelastanet, ja että
paljoKansaa oli heidän seuraansa mennyt.

32. Kiiruhdit he heitäns karkamaan heidänpäällensä Sabbathin päiwänä, ja annoit
heille sanoa ; »vieläkö te nyt tahdotte kowakor-
waiset olla ?

33. Mykät ulos, ja tehkät mitä Kuningas
on kästenyt, ja te saatte olla rauhasi».

34. Ia he wastaisit: en me tahdo lähte, en-
Za rikkoa Sabbathia niinkuin Kuningas kaste.

35. Ia he hyökköisit sodalla heidän päällensä,
36. Ia ne jotka siellä olit, ei heitäns war-

jellet: Eikä kiwekän heittänet, eikä myös luo-
lcmgan suuta lukinnet, maan sanoit:

37. Me tahdomme näin kuolla meidän wiat-
wmudesamme: Taiwas ja maa pitä todista-
man, että te meitä määrin ja»viattomasti ta-
patte.

38. Ia niin he langeisit heidän päällens Sab,
bathina ', ja tapoit heidän , ja heidän mai-
mons ja lapsensa, tuhannen ihmistä, ja
dan karjansa. '«Matt. 6:n.

39. Kosta Matathias ja hänen ystäwänsä
sen kuulla sait, murhehdit he sangen komin,

40. Ia sanoit toinen toisellensa : Jos me
kaikki niin tehdä tahdomme, kuin meidän wel-
jemme tehnet owat, ja emme sodi pakanoita

wastan, että me warjelisimma meidän hen-
gem ja Lakimme, niin ei heidän ole työtä mei-
la peräti hukutta maan pääldä.

41. Ia he päätit kästenäns , sanoden: jos
he tulemat meidän päällemme Sabbathina,
niin warjelkam mettämme, etten me kaikki
hukkuisi, niinkuin meidän weljemme wuorten
wtkoisa murhatut owat.

42. Ia suuri joukko hurstaita ihmisiä kokoi-
A heitäns yhteen , jotkakaikki Laisa olit pysy-
«öiset.

43. Ia kaikki jotka julmudentähden paen-
net olit, tulit heidän tygönsä.

44- Ia he »uyös nousit ja löit monda juma-
Woinda ja eriseuraista kiiwaudesans ja wiha-msa: mutta ne muut pakenit, ja pääsit pa-
kanain sekaan.

4l- Sitte Matathias ja hänen ystäwänsä

waelsit lujasti Israelin maata ymbärins jaku-
kistit maahan heidän Marinsa.

46. Ia ymbärins leikkaisit lapset, jotka wie-
lä ymbärinsleikkamata olit.

47- Ia hyökköisit jumalattomitten päälle:
ja se menestyi heille,

48. Niin että he pysyit Laisa kaikkein pakka-
nain jaKuningasten woimaa wastan : ettei ju-
malattomat yhtäkän tvoimutta heistä saanet.

49. Mutta kosta MaMthias juuri wanha
oli, sanoi hän ennen kuolematans pojillensa:
nyt on tullut meidän päällemme suuri ahdistus
ja waino, ja suuri julmus ja rastas rangais-
tus:

50. Sentähden rakkat poikani, pitäkät ku-
ivaus Lain tähden, ja älkät säästäkö teidän
hengeänne meidän Isäimme liiton tähden:

51. Ia mieleenne johdattakat mitkä työt mei-
dän Isämme aikanans tehnet owat: Niin te
»voitatte suuren kunnian, ja ijankaikkisen ni-
men.

52. Abraham kiusattin *, ja löyttin wahwaxi
ustosa, se luettin hänelle wanhurffaudexi. f

* 1 Mos. ,2: is 2. -j-Non». 4:;. lak. 2:2,.

53- Joseph waiwasans piti kästyn *, ja tuli
Egyptin Hermxi. f * 1 Mos. ,9:10.

-j- 1 Mos. 41: 40. Ps. 105:21. Ap.T. 7:10.
54. Phinees meidän Isämme piti kiiwauxenJumalan kunnian tähden ja sai todistuxen,

että Pappius piti hänelle ijati oleman.
4 Mos. 25: 7, 1;. Syr. 45: )«.

55- losua * toimitti sen kästyn, kuin hänelle
annettu oli, sentähden tuli hän ylimmäisen
Päämiehen Israelisa. f '4 Mos. iz: 9.17.

5 5 Mos. 34.-9. los. 1:2.

56. Kaleb annoi todistuxen, ja nuhteli Kan-saa *; sentähden sai hän erinomaisen perimisen, f
'4 Mos. 14:6. Syr. 46: 9. 5 Jos.'4:9, iz.

l. 15: iz. l. 21: il.

57. Dawid jumalisudesans peri Kuningalli-sen waldakunnan ijankaikkisesti.
1 Sam. 16:4. 2 Sam. 2.-4. 1 Kun. 2:45.

!.;:«!. Syr. 47:13.
58. Elia piti kiiwauden Laista *, ja otettin

ylös taiwaseen. f 1 Kun.«: 21.
l. 19: 10. f 2 Kun. 2: v.

Syr. 48: 9.Aaaaaaa 3 59. Anania,
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59. Anania, Azaria ja Misael ustoit, ja tu-
lesta pelastettin. Dan.,: 11, ,7.

60. Daniel wiattomudensa tähden pelastet-
tin Jalopeuran kidasta. Dan. 6: i°,«.

Ebr. 11: 33, 34.
61. Näin mieleenne johdattakat mitä kullakin

ajalla tapahtunut on, Niin te löydätte, että
kaikki ne, jotka Jumalaan ustaldamat, py-
sywät wahwana.

62. Sentähden älkätpeljätkö jumalattomain
uhkauria , sillä heidän kunniansa on loka ja
toukka;

6z. Tänäpänä hän on korotettu, huomena ei
händä kustu, löytä, sillä hän on tullut maaxi
jällens, ja hänen ajatuxens on hukkunut.

64. Sentähden rakkat lapset, olkat rohkiat'
ja miehulliset Laisa, niin Jumala teitä korotta
jällens. 1 Pet. 3: 14.

65. Katzo, teidän »veljenne Simon on wii-
sas neuwosa, kuulkat händä aina niinkuin
Isää.

66. ludas Makkabeus on wäkewä ,'a jalo
sotamies hamasta nuorudestansa, hänen pitä
oleman Päämiehen jasotiman :

67. Ia ottakat teidän tygönne kaikki ne, jot-
ka Lain pitälvät: Kostakat se wäkiwalda kuin
teidän Kansallenne tehty on,

68- Ia maxakat pakanoille senjälken kuin he
ansainnet owat, ja pysykät lujasti Laisa.

69. Sitte hän siunais heitä, ja tuli kutzutu-
xi Isäinsä tygö :

7c». Ia kuoli kuin hän-oli sadan ja kuuden
ajastaikainen lviidettäkymmsndä : Ia hänen
poikansa hautaisit hänen Isäns hautaan Mo-
din Kaupungisa, jakoko Israel murhehti hän-dä suurella murhetta.

3. luku.
ludas Makkabeuxen sotawalmistuxesta, ja

hanen »vihollisistansa.
stza ludas joka kutzuttin Makkabeuxexi tuli

Isänsä siaan.
2. Ia kaikki hanen meljensä, jakaikki jotka

hanen Isans kansa yhtä pitänet olit, autit hän-
da (tvihollista wastan) ja sodeit Israelin edes-tä ilolla.

3. Ia ludas saatti svuren kunnian Kansal-

lensi»: hän oli harnistoisansi» niinkuin Sangari,
jawarjeli miekallansa sotajoukkonsa:

4. Hän oli rohkia niinkuin Jalopeura, ja
pelkämätöin niinkuin nuori kiljuwa Jalopeura,
kosta se juoxe saalin jälken.

5. Hän etzei luopuneita jumalattomia, jotka
waadeit Kansaa luopumaan Laista, mngaisi
japoltti heidän:

6. Niin että hänen »vihollisensa pelkäisit hän-dä kaikisa paikoisa, ja pakenit, ja luopunet
tulit poljetuxi, jahän sai onnen ja»voiton.

7. Tästä sai moni Kuningas karman mielen,
waan Jakobille oli se iloxi, jahänelle itze ijan-
kaikkisexi muistoxi jakunniaxi.

8. Hän waelsi ludan Kaupungein läpitze,
jasurmais jumalattomia, jakäänsi pois wihanIsraelista.

9. Ia hän oli kuuluisa haman maan äreen,
niin että kaikki maahan poljetut pakenit hänentygönsä.

io. Sentähden kokois Apollonius pakanois-
ta ja Samariasta suuren sotawäen, sotimaan
Israelia wastan.

11. Kosta ludas sen kuuli, meni hän händä
wastan, löi ja tapoi hänen, ja suuren joukon
wihollisia ynnä hänen kansans; waan ne jotka
pääsit, pakenit.

12. Ia ludaS.sai heidän kalunsa, ja otti
Apolloniuxen miekan, jonga hän sitte kannoi
kaiken elinaikansa.

13. Senjälken, kosta Seron Syrian sodan-
päämies, sai kuulla uskollisten joukonpitämän
yhtä ludan kansa, ja siellä olewankoosa suu-
ren sotawäen joukon, sanoi hän:

14. Minä Mhdon »voitta kunnian, että mi<
nä ylistettäisi!, koko waldakunnasi», jatahdon
lyödä ludan ja hänen joukkonsa, jotka Ku-
ningan kästyn owat katzonet ylön.

15. Sentähden hangitzi hän hänens ja suuri
wäke meni hänen kansans kostamaan Israelia,
jatulit haman BethHoronin paltaan asti.

16. Silloin meni ludas händä wastan wä<
halla joukolla:

17. Mutta kosta he sait nähdä wiholliset, sa-
noit he ludalle: Meitä on wähä, ja me olem-
ma myös heikot paastosta, kuinga siis me ivoiin-
me lyödä niin suurta wäkewätä joukkoa?.

is. Multa



O. Mutta ludas sanoi sse taita kyllä tapah-
tua, että wähä joukkowoitta suuren: sillä Ju-
mala taita kyllä anda woiton, niin wähän jou-
kon kuin paljongin kautta, i Sam. 14: e.

lutzith. 9: 6.
19. Sillä woitto tule taiwasta *, ja ei wäen

paljoudesta, -s ' les. 45: '. 1- San. l.»'. 21.

29. He uffaldawat suureen »väkeensä, jaai-
koiwat tappaja häwittä meitä, meidän wai-
momme jalapsemme.

21. Waan meidän pim meitämme warjele,
man, ja sotiman meidän hengen, edestä jamei-
dän Lakimmä edestä.

22. Sentähden on Jumala heitä maahan
lyöpä meidän silmäin» edesä: ei teidän pidä
heitä pelkämän.

23. Kosta hän näin puhunut oli, hyökköis
hän hopusti wihollisten päälle, ennen kuin he sen
äkkäisit, ja löi Seronin ja hänen wäkensä pa-
koon,

24. Ia ajoi heitä takaa BethHoromsta a-
taspäin, niin lakialle kedolle, ja löi heistä kuol-
liaxi kahdexan sataa; ja ne jotka pääsit, pa-
kenit Philisterein maalle.

2;.Niin tuli suuri pelko kaikille Kansoille ym-
bänstöllä, ludan jahänen weljens edesä.

26. Ia kaikkisa maakunnisa puhuttin ludas-
ta ja hänen teoistansa; ja se tuuli myös Ku-
llinaankorwille.

27. Kosta Antiokus nämät kaikki kuulla sai
julmistui hän ylönpaldisesti, lähetti ja annoi

kässyn kaikkeen waldakundaansa, ja kokoiSsuuren wäen :

28. laotti tawamstansa, jawalmisti wuo-
den palkan, ja andoikästyn, että kaikisa pai-
koisa, piti oldaman walmina sotaan.

29. Mutta kosta hän näki, ettei hänellä ol-
lut rahaa täydexi, ja ettei maakunda niin pal-
jon anda woinut, sen sodan tähden kuin hän
kauwan oli pitänyt Lakia wastan ,

32. Pelkäis hän, ettei han woinut senkal-
taista kulutusta wasta tehdä, kuin siihen päi-
wään asti: Sillä hän oli palkkaa ja lahjoja e-nammän andanut ulos, kuin kaikki Kuningat
hänen edellänsä.

3». Sentähden tuli hän surullisen, ja mat-
kulli Persian maam werollisexi lastemaan, ja
lokomaan paljon rahaa.

32. Ia hän jätti siaansa yhden Päämiehen
Kuningan asiain päälle koko waldakundaansa,
ruweten Euphmtista, niin haman Egyptiin asti.

33. Ia andoi hänen kastvatta hänen poikan-
sa nuoren Antiokuxen, siihen asti kuin hän pa-
lajawaoli.

34. Ia andoi hänelle puolen sotawäesm, ja
Elephanteista, jakasti händä kaikista asioista,
jaludan ja Jerusalemin asumassista:

3?. Että hänen piti lähettämän sotajoukon
heitä wastan surettamaan jäänen Kansan Is-
raelisi» ja lerusalemisa, ja hukuttamaan hei-
dän muistonsa siitä paikasta,

36. Ia asettamaan muukalaisia sinne asu-
maan: Ia että pakanoille pitä maa jaettaman.

37. Sillä seitzemändenä wuotena wiidettä-
kymmendä toista sataa, läxi Kuningas Kau-
pungistans Antiokiasta, meni Euphmten wir-
mn ylitze, jawaelsi ylimmäisten maakundain
läpitze.

38. Mutta Lystas walitzi muutamita »voimal-
lisia miehiä Kuningan ystäwistä Päämiehixi,
nimittäin, Ptolomeuxen Dorimenin pojan,
Nikanorin ja Gorgian,

39. Ia andoi heille neljä tuhatta jalkamies-
ta, ja stitzeman tuhatta hewoismiestä, että hei-
dän piti menemän ludan maahan, ja hawit-
tämän Juvalaisia, niinkuin Kuningas oli käs-
kenyt.

40. Kosta he nyt tällä wäellä lähtenet olit,
tulit he ja sioitit heitäns Ammaonin tygö, ta-
saiselle kedolle.

41. Kosta sen maakunnan kauppamiehet
ymbäristöllä sen kuulit, tulit he leiriin, jatoit
myötänsä paljonrahaa, ostaxenslsmelin lapsia
orjixensi». Ia Syriasta, ja muista pakanoista
meni enä sotawäke heidän tygönsä.

42. Kosta nyt ludas ja hänen »veljensä uäit,
että waino enäni ja wihollinen makais heidän
rajoillansa, ja he sait ymmärtä, että Kunin-
gas oli kästenyt hukutta kaiken ludean:

43- Rohwaisit he itzensä, ja olit yhtä pita-
wäiset, että he tahdoit Kansans awuxi ehtiä
ja sotia Pyhän edestä. .

44. Sentähden kokoisit he sotawakensä yh-
teen, että he olisit aikanans walmit sotimaan,
jarukoilemaan lumalalda armoa ja apua.

45- Mutta

llllz. Luk. Kirja
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45. Mutta siihen aikaan oli Jerusalem au-

lia, jaei siellä yxikän Israelin lapsista enä asu-
nut, jaPyhä oli saastutettu epäjumalilla, jotka
sinne pannut olit", ja pakanat asuit linnasi» ja
kaikki kunnia oli Jakobista otettu pois, ei myös
siellä kuulunut huilua eikä kandeletta.

" l. i: 57-
-46. Sentähden tuli Kansa yhteen Mizpasa,

joka on Jerusalemin kohdalla: sillä Mizpasa
piti Israelin endisiin aikoinrukoileman.

1 Sam. 7: 5. l. ic>:i7.
47. Tasa paikasi» tulit he myös nyt kokoon,

paastoisit, ja puit säkit ylönsä, ja panit tuh-
kaa päänsä päälle, jarewäisit waattensa rikki.

48- Ia toit Lakikiriat edes, joita pakanat
olit etziä andanet, kirjoittaxensa niihin epäju-
malainsa kuwat. l. 1: 59.

49. Hr weit myös sinne Pappein waattet,
esikoiset ja kymmenexet: teit Nazareuxia, jotka
määrätystä ajasta piti ottaman waarin.

4Mos. 6.-;, 5, 6.
50. Ia huusit surkiasti taiwaseen, sanoden:

Mitä me nyt näille teemme? ja kuhunga me
nämät »viemme?

51. Sillä sinun Pyhäs on saastutettu, ia Pa-
pit owat ajetut pois:

52. Ia katzo, pakanat kokowat heitäns mei-
tä wastan, että he meidän peräti kadotaisit.

<3 Sinä tiedät mitä heidän mielefcms on
meitä wastan. Kuinga me taidamme heidän
edesäns seisoa, jollet sinä meitä auta meidän
Jumalamme?

54. Senjälken annoi ludas kutzua Kansan
wastitorwilla kokoon', ja asetti hallituxen
Päämiehet, Esimiehet, wäen asettajat, ja tu-
handein, samin, wiidenkymmendein, ja kym-
mendein johdattajat: * 4 Mos. 10:9.

56. Ia andoi kuulutta, etta jotkakartanoi-
ta rakendanet olit, ja waimon kihlannet, ja
wiinapuim istuttanet, eli jotka pelkurit olit,
piti kotiansa palajaman, niinkuin Laki anda
myöden. 5 Mos. 2°: 5. Duom. 7:;.

57. Sitte he läxit matkaan, ja sioitit itzens
myös Emmaonin tygö, etelän puolelle.

58 Ia ludas neuwoi »väkeänsä ja sanoi:
Hangitkat jaälkät hämmästykö, että te huo-
menexi walmit olisittasotimaan pakanoitawas-

tan, jotka meitä, ja meidän Pyhämme aikoi.»
mat maahan lyödä.

59. Sillä se on meille parembi, että me kuo-lemme sodasa, kuin se että me näemme senkal-laista tuffaa, joka on tullut meidän Kansam-me ja Jumalan palmeluxemme päälle.
60. Mutta niinkuin Jumalan tahto on tai,masa, niin tapahtuko»!

4. Kuku.
ludan woitosta Gorgiasta wastan: niin mvs,pyhän, ja Jumalan palweluxen uudistamisesta.s>a Gorgias otti wiisi tuhatta jalkamiestä, ,«

tuhannen parasta mtzasmiestä, ja meniyöllä salaisesti Juvalaisten leiriin.
2. Että hän olis tietämätä langenut heidänpäällensä: Ia muutamat niistä kuin Linnalamaannet olit, otit heidän johdattajansa.
3. Waan kosia ludas sai sen ymmärtä,

niin hän nousi, ja wahwin »väki hänen kan-sans, ennättämään ja pettämään wihollisia.-
4. Ia lyömään heitä kosta he wielä siellä jatäällä hajalla olit.
5. Kosta Gorgias ludan leirin tygö tuli,

ja ei sieldä ketän löynyt, etzei hän heitä »vuor-
ten päällä: sillä hän luuli heidän paennen hä-nen edestänsä.

6. Mutta ludas riensi, että hän warhainamulla olis joutunutkedolle »väljään kolmella
tuhannella miehellä, joilla ei kuitengan harnis-koita ollut, waan ainoastans heidän waatten-sa ja miekkansa.

7- Kosta he näit että »viholliset hywin hangi-
tut ja mudoitettut olit, ja että heillä olit jalot
sotaaset, ja harjotettu somwäki,

8. Sanoi ludas »väellensä: Älkät peljätkö
tätä suurta joukkoa, ja älkät hämmästykö hei-dän »voimaansa.

9. Muistakat kuinga meidän Isämme punai-
sesi» meresä tulit pelastetun, kosta Phamo suu-
rella sotajoukolla heitä ajoi mkaa.

2 Mos. 14: *

io. Ia huumkamme nyt taiwaseen, niin
HERm myös meitä armahta, ja muista lii-
ton, jongahän meidän Isillemme tehnyt on.

11. Ia lyö meidän wihollisemme maahan
meidän silmäini edesä tänäpänä, jakaikki pa.

kanat
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kanat pitä ommärcäman, että se lunmla on,
«ota amm ia pelasta Israelin.
. ,2. Kosta pakanat näit että ludas tuli hei-
tä wastan.

13. Läxit he myös leiristänsä sotimaan lu-
dasta wastan.

14. Mutta ludas annoi puhalda waffitor-
wiin ja löi wiholllsia; ja pakanat lyötin pa-
koonpa pakenit Mdä wälildä, ja ne jälkimmäi-
set langeisit miekan edesä:

,s. Sillä ludas a,oi heitä takaa haman As-
sattmotin jaEdomin ketoon asti, Monin ja
Jammaan asti, ja heistä langeis siellä kolme
tuhatta miestä.

16. Mutta kuin ludas ja hänen sotawäken-
st palais heitä mkaa ajamasta, haastoi hän
wäkensä, ja sanoi: ei teidän pidä mitan saalis-
ta ottaman:

17. Sillä meidän pitä wielä kerran sotiman
wihollisia wastan.

18. Gorgias on wäkinensä meidän edesämme
mäellä, sentähden seisokat nyt niinkuin te asete-
tut oletta wihollisia wastan, jawarjelkat teitän-
ne, jakuin te oletm »viholliset lyönet, niin te
saatte pelkämätä ilman maarata saalin otta.

19. Kosta ludaS näitä puhui, näyi yxi jouk-
ko:

20. Ia GorgiaS näki että hänen wäkensä
lyöty oli, jaheidän leirinsä polvettu, sillä hän
näki sawun, josta hän ymmärsi, mitä tapahtu-
nut oli:

21. Näit he myös ludan jahänen sotawä-
kensä «väljällä olewan, hangitut sotaan:

22. Sentähden hämmästyi Gorgias sangen
kowan, ja pakeni pakanain maalle.

23. Ia niin käänsi ludas hänens takaperin
saalin päälle, kuin leiris oli, ja sai suuren
tawamn, paljon kuldaa, hopiam,Silkkiä, Pur-
purata, ja paljon muuta riista.

24. Sitte menit he kotiansa, kiitit ja kun-
nioitit lumalata messuilla, ja sanoit: kiittäkät
HERraa, sillä hän on laupias, ja hänen lau-
piudensa pysy ijankaikkisesti. Ps. n«: 1.

Ps.i;6: l.
2;. Tänäpänä sai Israel kuuluisan woiton.
26. Mutta ne pakanat jotka pääsnet olit,

Ml, Lysian tygö, jasanoit hänelle kuinga heii-M tapahtunut oli.

2?. Ko'?a hän <en kuuli, tuli hän sangen.
muryeitlieri, ettei se niin tapahtunut, kuin Ku-
ningas oli kässenyt.

28. Sentähden kokois Lysias taas
wuonna kohta sen perästä paljon sotawäks,kumikymmendä tuhatta »alkamiestä, ja wiisstuhatta ratzasmiestä lrömään Juvalaisia.

29. Tämä sotajoukko meni Idumeaan, ja.
sioitti itzens Bethzumn tvgö: Sinne tuli myö»?
ludas kymmenellä tuhannella miehellä.

30. Mutta kosta hän näki että wihollisellaniin palio wäke oli, rukoili hän ja sanoi: Kii-tos olkon sinulle sinä Israelin wapahtaja, silchjoka sinun palwelias Dawidin käden kauttalöit sen suuren Sangarin': ja koko pakanain
sotajoukon annoit Jonathanin Saulin pojan
ja hänen palweliansa käsiin, f * i Sam. 17: 5^-f i Sam iz

31. Minä rukoilen sinua, ettäs myös tah-doijit namat meidän wihollisemme anda sinunKansas Israelin käsiin, että he »väkensä jamtzasmiestensäkansa häpiään tulisit:
32. Anna heille hämmästynyt ja wapisewa

sydän,
33- Ia lyö heitä niiden miekalla kuin sinuarakastamat, että kaikki mahdaisit sinua kiittäjakunnioitta, jotka sinun nimes tundewat.
34. Sitte loi hän heitä, ja Lysian wäestälangels wnsi tuhatta miestä.
35. Mutta kosta Lysias näki että hänen wä-kensä pakenit, ja Juvalaiset olit rohkiatja mal-mit seka kunniallisesti elämään, että kunniallasesti kuolemaan, meni hän Antiokiaan otta-

maan sotawake jällens, että hän wielä wah-wembana olis tullut Juvalaisia wastan.
3.6. Mmm ludas jahänen weljensä sanoit:etta meidän wihollisemme on karkotettu, niinkaykamme puhdistamaan ja udistamaan pyhH

.//- .Sentähden tuli somwäki yhteen, jame-nu kasskl ylös Slonln wuorelle.
38. Ia kosta he näit, että pyhä sia oli häwi-tetty, ia Altan saastutettu, portit poldetut, jaestkarmnoija wesat jaruohot kasivoit, niinkuinmetzäsä ja mäellä, jaPappein asumasiat maa-han muwennerj :

Vbbbbbb 39- Sil-
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39. Silloin he reivaisit waattensa . ja itkit

katkerasti japanit tuhkaa päänsä päälle,
40. Langeisit maahan kaswoillensa, ja an-

noit soitta wastitorwella, jahuusit taiwaseen.
41. Ia ludas asetti yhden joukon, estä-

mään wihollisia, jotkaLinnasi» olit, kosta hän
pli puhdistama pyhää siaa.

42. Ia asetti siihen Papit, jotka ei itzens saas-
tuttanet, »vaan olit ollet pysywäiset Laisi».

43. Nämät puhdistit pyhän sian, ja weit
pois kauhistuxen ja saastaiset kiwet saastaiseen
paikkaan.

44. Ia että polttouhrin Altari myös saastu-
tettu oli, pidit he neuwoo kuinga sen kansi» pi-
ti heidän tekemän:

45. Ia löysit hywän neuwon: Että se piti
peräti maahan purjettaman, ettei siitä pahen-
nusta pitänyt tuleman, että pakkanat olit
saastuttanet sen, sentähden lyötin se kaikki
maahan.

46. Ia panit Mllelle kiwet mäelle lähes huo-
netta, erinomaiseen paikkaan, siihen asti kuin
joku Propheta olis tullut, ja sanonut mitä
niillä pm tehtämän.

47. Mutta he otit toiset udet wuolematto,
mat kiwet * Lain jälken, ja teit uden Altarin,
senkaltaisenkuin st endinengin oli ollut:

*

2 Mos. 20: 25.
48. Ia rakensit pyhän huonen jällens, ja

istuimet jaPappein olinsiat huoneisa:
49. Ia annoit udet pyhät astiat tehdä, kul-

laisen kyntiläjalan, Suitzutus Altarin, ja pöy-
dän '; ja weit ne jällens Templiin:

- 2 Mof. 25: 2,, 2,. l. ;o: 1.

50. Ia panit sawukalun Marille, ja syty-
tit lamput kyntiläjalasa nMstamaan Tcm-
plisä.

51. Panit leiwät pöydälle, ja ripustit ylös
esiripun, ja toimitit Templin kaunisti jällens.

52. Ia »vildendenä päiwänä kolmattakym-
mendä yhdexännesä kuukaudesa, joka kutzutan
Kasteu, kahdexandena wuotena wiidettäkym-
mendä toista sama,

53. Nousit he warhain ylös, jauhraisit Lain
jälkenpolttouhrin Almrilla.

54. Tämä oli se ensimmäinen uhri sitte kuin
pakanat Pyhän saastuttanet olit, ja tämä

uhri udistettin messuilla, huiluilla, kandeleillaja Svmbaleilla. '

55. Ia kaikkiKansa langeis kaswoillensa, rv,
koilit ja kiitit HERma taiwasta, joka heilleonnen ia woiton andanut oli:

56. Ia pidit uden Almrin juhlaakahdexanpäiwää, ja uhraisit sen päällä polttouhria,
jakiitosuhria, ilolla.

57. Ia kaunistitTemplin kullaisilla seppeleil-
lä*, ja kilvillä, ja teit udet portit, ja asuimhuonet. * Zat. 6: is. 1 Makk. 1:2;.

58. Ia suuri ilo oliKansan seasa, että se Hz,pia heildä otettin pois, jonga pakanat olitsaattanet heidän päällensä.
59- Ia ludas ja hänen weljmsä, jakaikkiIsraelin Kansa asetit joka wuosi pidettä, »vii-dennestä päiwästä kolmatmkymmendäKasleun

kuulla, kahdexan päiwää, sen uden Altarm
juhlaa', ilolla jakiitoxella. " loh. »o: 22.

60. Ia he rakensit luiat muurit ja tornit
Templin ymbärins Sionin wuorelle, niin ettei
pakanat olisi taitanet saada ja häwittä Pyhää,
niinkuin ennen.

61. Ia ludas pani somwäke »varjelemaan
Pyhää: hän wahwisti myös Bethzm-an, että
Kansalla olis linna Idumcam wastan, josa he
ollsit mimnet »varjella heitänsä.

5. Luku.
ludan lawiambi woitto »vihollisia wastan.

HViUtta kosta pakanat ymbäristöllä kuulit, et-
«"»- ta Altari oli jällens pandu ylös, jaP»hHpuhdistettu, julmistuit he sangen komin:

2. Ia ajattelit kuinga he »voisit häwittä koko
Jakobin sukukunnan, ja rupeisit tappamaan
kaikkia Juvalaisia heidän rajoisansa.

3. Mutta ludas waelsi Idumeaan Esaun
lapsia wastan, ja hyökköis heidän päällens
Ambathisi», kusa he Israelin lapset piirittänet
olit, ja löi monda Idummlaisista kuoliaxi, ja
otti heidän kalunsa pois.

4. Ia että myös Beanin lapset olit tiellä
pettänet ja murhannet Israelin lapsia:

5. Ajatteli ludas myös sitä, ia peräti hu-
kutti heidän, ,a poltti he-dän linnansa, kaik-
kein niiden kansa jotka siinä olit.

6. Senjälken waelsi hän Ammonin lapsia
wal-
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wastan, jotka hywin »varustetut olit, ja heillä
oli pal>o somwake, ja heidän Päämiehens oli
Amotheus.

7. Ialudas piti heidän kansans monda so-
taa, ja sai woiton.

g. Ia woitti lazerin Kaupungin ja muut
ymbäriolewaiset kylät, japalais ludeaan jäl-
lens.

9. Mutta pakanat Galaadisa hangitzitmyös
Israelia »vastan heidän rajoisansa, heitä suret-
tamaan.

io. Wau» Kansa pakeni Datheman lin-
naan, ja kirjoitit ludan ja hänen weljeinjA
tygö, näin:

n. Kaikki pakanat tasa ymbäristöllä owat
koonnet itzens meitä wastan, meitä kaikkia hä-
wittämään, ja heidän Päämiehens on Timo-
theus: Nämät tahtomat tulla wäkirynnäköllä
meidän linnaamme, johonga me olemma
paennet:

12. Sentähden me rukoilemma, että sinä tu-
lisit meille awuxi Varjelemaan meitä, meitä
on wähä: sillä »viholliset owat monda maahan
lyönet,

iz. Ia Tubisi» tappanet liki tuhannen miestä,
ja menet pois heidän waimonsi», lapsens ja m-waransa.

14. Koffa tätä Kirjaa luettin, tulit toiset
sanansaattajatGalileasta rewäistyillä »vaatteil-
la, surkuttelit,

15. Ia sanoit, että pakanat kaikista Kau-
pungeista siinä ymbäri owat »vaeldanet suurel-
la lvoimalla Galilean läpitzen: Ptolomaista,
Tyrosta ja Zidonista, ja että koko Galilea oli
täynäns wihollisia, jotka tullet olit Israeliahäwittämään.

16. Kosta ludas jaKansa tämän kuulit, pi-
dit he neuwoa, kuinga he olisit woi.net autta
weljejänsä tasa waiwasa.

17. Ia ludas käckt weljmsä Simonin wali-
ta itzellens erinomaisen wäen, ja mennä Gali-
leaan, auttamaan weljejänsä: ja itze tahdoi
hän »veljensä Jonathanin kansa matkusta Ga-laadiin.

18. Ia teki Josephin Zakarian pojan, ja
Azarian, sen wäen Päamiehiri, kuin kotiackwarlelemaan ludata.-

i9. Ia kasti heidän hallita Kansaa, jakielsi
lähettälliästa wlbollisia käsittelemään, siihek
asti luin hän olis tullut jällens.

20. Ia Si non waelsi Galileaan kolmella
tuhannella miehellä: ja ludas Galaadiin kah-
demlla tuhannella.

21. Kostu Simon tuli Galileaan, tappeli
hän monasti pakanain kansi», ja »voitti, ja ajoi
heira takaa haman Plolomain portin eteen:

22. Niin että liki kolme tuhatta pakanat»
tapettin, ja Simon otti heidän tawamnsa.

23. Sitte tuli hän jällens weljeinsä tygö Ga-
lileaan jaAmbathiin, ia kasti heidän waimoi-
nens ja lapsinensa matkusta hänen kansans lu-
deaan, ja wei heidän sinne suurella ilolla.

24. Mmm ludas Makkabeus ja Jonathanhänen wchensä matkustit Jordanin ylitze erä-
maahan, kolmen päiwäkunnan matkan.

25. Silloin tulit lmdän lygönsaRabatherir>
ja orit heidän ystäwallisesti wastan, ja juttelit
heille kuinga heidän weijillensä Galaadisa käwi:

26. Ia että monda oli wiety fangina pois
Bamsaan, Boforiin, Alimaan, Kasvoon,
Magetiin, ja Karnaimiin, jotka kaikki olit
suuret ja lujat Kaupungit, että myös monda
niisä muisi» GalaadinKaupungeisa fangina olit.

27. Sentähden he päätit, että he kohta huo-
menelmin sen jälken tahdoit matkusta niitä
wahwoja Kaupungeim wastan, niitä wäkisin
ottamaan.

28. Ia ludas palais päiwäkunnat matkan
takaperin, ja meni Vasorin Kaupungin päälle,
ennen kuin he taisit pitä waarinsi», ja sai sen
wäkisin ja annoi siinä Mppa kaiken miehenpuo-
len, ja otti heidän mwamnsa, japoltti Kau-
pungin.

29.Senjälken meni hän kohta yöllä linnaan,
johon hänen »veljensä ahdistetut olit.

30. Ia kosta hän huomenelmin sinne tuli,
näki hän siellä sangen suuren joukonwäke, joi-
den lukua ei tietty, jotka tikapuita ja sotaasei-
M kannoit, jarupeisit rindarynnäkölla hyökö-
mään sisälle.

31. Ia Kaupungisa oli surkia huuto, nijn
että se kajahti ylös taiwaseen.

32. Silloin neuwoi ludas mäkeensä soti-
maan weljeins edestä ja auttamaan heitä.

Bbbbbl)b2 33- Ia
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<33- Ia teki kolme joukkoa ja löi takaa hei-dän päällens, ja andoi wastitorwet soida, waan

Kansa huusi korkiasii, ja rukoili lumalata.
.' 34. Mutta kostaTimotheuxen sotajoukko nä-
ki, että ludas oli heidän takanansa, pakenit
he, ja lyötin komin, niin että heistä kuoli sinäpäiwänä liki kahdexan tuhatta.

35. Sitte matkusti ludas Mazphaan ia kä-
wisen päälle wäkirynnäkölla, ,a moitti sen, ja
annoi myös siinä tappa kaikki miehen puolen,
otti tawaran, ja poltti Kaupungin.

36. Sitte »voitti hän Kasbonin, Magethin
Boforin ja muuf Kaupungit Galaadisa.
. . 37. Mutta Timotheus kokois taas suuren
joukon, ja sioittt itzens Raphonin kohdalle, silläpuolella ojaa.

38. Niin lähetti ludas miehet sinne tutki-
maan jakatzomaan kuinga wahwa wihollinen
oli, jakuinga he makaisit.

39. Mmät toit hänelle tiedon, että se olisangen suuri joukkokaikkista pakanoista ymbä-
ristöldä, ja heillä oli myös palkkawake Ara-
biasta, ja tämä mäki makais toisella puolella
ojaa, ja olit warustetut tappelemaan : sentäh-
den meni ludas ylös heitä wastan.

40. Ia Timotheus sanoi Päämiehillensä:jos ludas tule ojan tygö, ja on niin rohkia,
että hän tohti tänne tulla ylitzen , niin emme
moi olla händä wastan, »vaan hän lyö meidän.

41. Mutta joshän pelkä, ja ei uffalla tän-
ne ojan ylitze, niin me tahdomme weden ylitze
hänen tygönsä, hyökötä hänen päällens, ialyömme hänen.

42. Kosta ludas tuli ojan tygö, asetti hän
Papit randaan , ja annoi heille kästyn kaikke
mäke »vaatimaan, ettei yxikän olis jäänyt,
waan ollet awulliset lyömään wihollisia.

43. Kosta ludaS tuli joukkoinsnsa weden
ylitze, pakenit Viholliset, japudotit heidän a-sensa maahan, tulit yhteen Templiln Karnai-
minKaupungisa.

44. Mutta ludas sai Kaupungin , japoltti
Templin, jakaikki ne jotka siinä olit. Nam
Karnaim kuktstettin, ja ei woinut itziäns wariel-
la ludasta wastan.

45. Sitte annoi ludas tulla kokoon kaiken
Israelin Kansan kuin Galaadlsa oli, pienet ja

suuret, waimot ja lapset, menemään kansansludeacm.
46. Ia heidän matkasansa tulit he yhdensuuren wahwan Kaupungin tygö. Ephron ni-

melda, jokaoli walda maannesä, jonga ym-
bäri ei si»aw menä, waan heidän piti »vaelda-
man sen läpitze:

47. Ia ne Ephronista ei tahtonet päästä lu<dasta sen läpitze,
48. Waan olit Kaupungisa, japidit portit

kiinni.
49. Mutta ludas lähetti heidän tygönsä,

sanoi heille rauhan, jarukoili ysmwällisesti,
50. Että he olisit heidän lastenet läpitze, niin

ei heille pitänyt yhtän wahingota tapahtuman
hänen Kansaldansa: Ei hän mitan muuta a«
nonut, waan ainoastans waelda läpitze: mut-
ta ne Ephronisa ei tahtonet heitä päästä sisälle.

51. Niin ludas kuulutti, ja sanoi kaikelle
soMwäells, että itzekungin heistä piti astuman
siallensa, ja hyökrömän wäkirynnäköllä Kau-
pungiin, kukin joukko paikastansa: Ia niin he
teit koko sen päiwän, ja kaiken sen yön, ja
»voititKaupungin.

52. Ia ludas annoi siinä Mppa kaikken mie-
henpuolen, otti heidän mwamnsa, ja kukisti
Kaupungin, ja waelsi sen läpitze kuolluitten ruu-
misten ylitze, ja he tulit Jordanin ylitze tasaisel-
le kedolle.

53- Ia ludas waadei joutumaanKansan,
joka peräsä oli, ja lohdutti heitä kaiken sen mat-
kan, snhen asti, kuin hän »vei heidän ludan
maahan.

54. Silloin menit he ylös Sionin wuorelle
suurella ilolla, ja uhraisit polttouhria, että Ju-
mala oli heille woiton andanut, ja saattanutheitä ilolla kotiansa jällens.

55 Muttakosta ludas ja Jonathan wielä
Galaadisa olit, jaSimon heidän weljensä Ga-
lileasi» Ptolemain edesä:

56. Ia Joseph Zakarian poika, ja Azaria
Päämiehet, kuulit heidän »voitostansa, ja suu-
rista töistänsä, sanoit he:

57. Me mhdomma myös woitta kunnian, ia
lyödä pakanoita, jotka tasa ymbäri asuwat,

58. Ia annoit kästyn sotawäellensä, että
heidän piti nouseman, ja matkusti Jammaan.ss-Ia
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59. Niin Gorgias käwi ulos heitä wastan so-

talväkinensä.
60. Ia löi Josephin jaAzarian pakoon , ja

ajoi heitä takaa haman ludan maalle. Ia
Israelista tuli pois sinä päiwänä paljon wäke,
liki kaxi tuhatta miestä.

6i. Ettei he ludan ja hänen weljeinsä käskyä
totellet, ja olit sen tehnet omasta röykkeydes-
länsä, woittaxensa kunniata:

62. Ehkei he ollet ne miehet jotkalumalalda
suodut olit, että Israel heldän kauttansa piti
auceluxi tuleman.

63. Mutta ludasta ja hänen weljlstänsä pi-
dettin paljo, koko Israelisa, ja kaikkein paka-
nain seasa :

' 64, Ia kusa heidän nimensä mainittin, siinä
he zMettin.

65. Ia ludas men» ulos mchmens Esaun
lapsia Ivastan lounaanpäin ,

ja »voitti Hebro,
nm ia ne kylät ymbäristöldä, japoltti hänen
muurinsa jatorninsa.

66. Ia palais jällens pakanain maalle Sa-
mariaan,

67. Josa oli monda Pappia tapettu, jotka
myös röyMät olit ollet, jakäsitellet pakanoi-
ta nemvomata ja ilmankästytä.

68- Sitte »vaelsi ludaS Asdodiin, pakanain
maalle, ja epäjumalan Marit kukisti, japoltti
epäjumalat, ja otti saalin Kaupungeista, za
tuli jällens kotiansa ludan maalle.

6. tuku.
Antiokus Epiphaneren kuoldua, tule hänen

poikansa Antiokus Ellpator hänen siaansa.
«Nutta kosta Kuningas Antiokus waelsi sin-<"l ne jatänne ylimmäisesä maldakunnasa, sa-
notti» hänelle siitä kuuluisasta Kaupungista
Elimadista, joka oli Persian maakunnasa, et-
ta n-nä oli paljo kuldaa ja hopiata, ja svuret
rikkaudet,

2. Ia että Templisä olit suuret tawarat ja
kllllailet waarret, harmssat ja kiiwet, jotka
Wllppuxen poika, Kuningas Alexander Ma-
scdoniasta, siihen anöanut oli:

3. Tuli sencabden Antiokus sen Kaupungin
ala, saamaan ia ryöstämään sitä, mutta ne
Mka Kaupungisa olit, olit warustetM.'

4- Sentähden olit he malmit »varjelemaan
heitänsä. Ia ei Antiokus tainnut mitan toi»
mitta *, waan täydyi palata jällens tietänsämyöven Babelim päin suurella murhella.

*

2 Matt. 9: 1, ~

5. Silloin sai hän sanoman, että hänen so-
Mwäkensä, jonga hän Juvan maalle lähettä-
nyt oli, lyöty oli, ja Lysian oli täytynyt
paeta.

6. Ia että Juvalaiset olit »voittanet hänen
leiristänsä suuret mwamt, ja paljon sotaasei-
m, joilla he sitte olit itzensä paremmin warus-
Mnet, ja tullet »voimallisemman:

7. Ia olit heittänet uloskauhistuxen* leru,
salemin Templistä, ja wahwismnet Pyhän
jällens wahwalla muurilla, niinkuin ennengin,
ja myös wahwismnet Vethzuran.

* l. 1: 57. l ;: 45.
8. Kol?a Antiokus tämän puhen kuuli, häm-

mästyi hän sangen suuresti, ja tuli ylönpaldi-
sesti murhellisexi, ja lajki hänens »vuotelle/ ja
tuli murhellisexi, ettei hanen aikoimisensa menes-
tynyt:

9. Ia »viipyi kauwan siinä Kaupungisa:
sillä murhe, jom pldemmäldä, sitä se oli raf-
kambi häaelle, ja teki hänen niin heikon, että
hän ymmärsi hänens sen kautta kuoleman.

io. Sentähden kutzui hän ystäwäns tygönsä,
ja sanoi heille: En minä taida enä unda saadasuuren murhen ja sydämen surun tähden, kuin
minulla on.

ii. Woi kuinga kaikki minun menoni toisinpäin käändynyt on! Niinkauwan kuin minä
olen hallinnut, on minulla ilo ja »voitto ollut,
ja olen minun omildani rakastettu ja suurna
pidetty.

12. Mutm nyt olen minä niin sydämestä
murhellinen: ja minun mieleeni johtu se paha,
kuin minä lerusalemisa tehnyt olen, kosta mi-
nä kaikki kulda-ja hopiaastiat Templistä wein
pois, ja annoin Mppa »viattomat ihmiset lU-deasa.

13. Siitä tule nyt minulla kaikki tämä on-
nettomus, ja täyty wiemlla maalla tasa surusi»kuolla.

14- Ia hän kutzui ystäwänsä PKilippuxen,sen hän asetti koko waldakunnan Päämiehexi.Vbbbbbbz 15. Ia
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i5. Ia annoi hänelle Kruunun, kaapun za

sormuxen: jakasti hänen kaswatta hänen poi-

k .nsa nuoren Antiokuxen, jaasetta waidakun-
daan. «.....«

16 Ia niin Antiokus kuoli sima Kaupungi-
sa, yhdexandenä ajastaikana wiidettäkymmen-
dä loilta sataa. . . « ,

i 7Kosta Lysias kuuli etta Kuningas kuol-
lut oli, teki hän Antiokus Epiphansxen pojan
Kaninaan, sen nuoren Antiokuxen, jonga ope-
tus isä hän oli ollut, ja nimitti hänen Eupa-

Ia pakanat joiden hallusa Sionin linna
w-elä oli, teit Israelin Kansalle palzon wahin-
aomPyhäsä, sillä heillä oli hywä luja linna:

19 Sentähden ajatteli ludas ahdista heitä,
että hän olis heidän surettanut.

n Ia Kansa tuli kokoon wudendenä kym-
meiendenä wuotena toista sama, »a tolt sen
etes", kaikkinaisia sodan aseim.

21 Ia muummat pakanoista läxit ulos lin-
natta menemään Kuningan tygö apua ano-
maan Heidän seuraansa annoit itzens mon-
da jotka Israelista luopunet olit, ia memt
lmdän kansans Kuningan logo, ja sanoit:

22 Mipes tahdo rangaista, ia meldan wel-

mhdoimme olla sinun Isälles
alimmaiset, jahänen käskyllensä kuuliaisel:

24 Sentähden mewänKansa luowu»t meis-
tä »a kusa he sait meistä jongun kiinni, mm
he tapoit stn, ja jaoit meidän penmijemme
kestenan waiwannet meitä,
mmm senkaltaisia owat he tehnet koko maa-

Ia nyt ahdistamat linnan Jerusalemissa,
ottaxensa sitä, ja owat wahwaxi rakendanet

n?. rlmnz sinuas estämäi»
Keitä, niin he tulewat wahwemmax,, ja teke-
wät enä wahingota , ja et sinä Mida sitte enä

Kuningas senkaltaisita kuuli, jul-

mistui hän sangen suuresti, ja annoi kutzua ko-

koon Ruhtinansa, ja,alkawäen )a hewoiswaen
Päämiehet,

29. Ia otti muukalaista palkkawäke luoto-
kunnista, 2 Matt. ,1:2

30. Ia kokois sata tuhatta miestä jalkawä»
ke, ja karikymmendä tuhatta rahamiestä, ja
kaxineljätläkymmendä Elephantia, jotka so-
taan olit harjoitetut.

3,. Tämä somwäki waelsi Idumean läplhe,
jakosta he tulit maalle, piiritit
za asetit sen ala monikalmiset sodanneuwot,mennäxensäwäkirynnäköllä sisälle. Mutta Zu-dalaiset tulit ulos, ja poldit ne rakennuxet, ja
sodeit miehullisesti.

32. Ia ludas luopui Sionin linnasta, ja
tuli sotawäen kansa Bethzakaraan Kuningan
leiriä wastan.

33. Silloin oli Kuningas huomeneltain war-
hain ylhällä ennen päiwää, ja johdattlssota»
wäen Bethzakaran tielle, ja andoi asetta rin-
dasodan, ja wastitorwe soitta.

34. Ia pristotta Elephantit punaisella wii-
nalla *, ja morin marjan nestellä, kehoittaxen»
si» heitä käymään edes, ja wihastumaan.

»5 Mos. »2: ,4.

35. Ia jakoiElephantit joukkoinkestelle, et-
tä kuinga Elephandin tygö oli aseteltu tuhan-
nen jaikamiestä muMlakeilla ja harnissbilla,jä
wiisi sama hewoismiestä.

36. Nämät otit waarin Elephantista, niin
ettet he »välttänet pois sen tyköä, ia kuhunga
Elephanti käättin, sinne myös heidän piti itzenskäändämän.

3?. Ia kukin Elephanti kannoi seljäsänspuu-
tornia, josakari neljättäkymmendä sotamiestä
oli, ja se mies joka eläindä ajoi ja hallitzi.

38. Ne muut hewoismiehet asetti hän molem-
mille puolille estämään jalkawäke toinen toises-
tans hajomasta.

39. Ia kosta Auringo koitti, japaisti niiden,
kullaisten kilpein päälle, leimahti koko wuori sii-
tä, niinkuin se kaikki olis ollut tuli.

40. IaKuningan somwäesta meni yxi osa
wuorelle, )a yxi osa alas lakialle kedolle »visusti,
hywäsä jarjestyxesä.

41. Ia joka heidän kuuli, se peljästyi siitä
hirmuisesta pauhinasta, ja suuresta wäen pal-
joudesta, ja siicä helinästä, »onga heidän ha?

Nl!»



nistans ja mutansa heistäns annoit, sillä se oli
ftligen suuri ja hywin warustettu somjoukko.

42. Ia ludas myös käwi edes joukkomen-
sa warielemaan handäns, ja löi kuusi sataa
kuoliaxi Kuningan mäestä.

43. Ia Eleazar Saumn poika otti waaria
ykdestä Elephanrista, että se oli suurin ja pa-
remmin »valmistettu kuin muut, ja luuli Ku-
ningan sen päällä olewan.

44. Ia rohkeni sen kimpuun, että hän olis
awun saattanut Kansallens Israelille, ja saa-
nut ijankaikkisen nimen.

45. Ia juoxi sen tygö suurellarohkeudella, ja
lungi itzens wihollisten läpitze, ja tappoi monda
heistä, molemilda puolildansa.

46. Ia annoi itzens Elephandin ala, japisti
sen niin että Elephanti langeis hänen päällensä
ja kuoli hän myös itze sen alla.

47. Mutta että Juvalaiset näit, että Ku-
ningan somwäki niin wäkewä oli, wälttt he
siivulle, ja hyljäisit »viholliset sillä erällä.

48. Senmhden meni Kuningan somwäki
Jerusalemiin, jatulit ludeaan.

49. Mutta ne jotkaVethzumsa olit, ei »voi-
net enä siinä olla näljän lähden, sillä se oli sei-
hemäs wuosi, jollapiti maalle lepo oleman*:
Ia he sait luwan Kuningalda, että. heidän piti
menemän ulos pelkamätä. "

; Mof. 2»,: 4.
50. Niin Kuningas otti Vethzumn, ja pani

siihen sotawäen , »varjelemaan linnaa.
51. Ia waelsi Sioniin, m piiritti Pyhän kau-

wan aikaa, ja walmisti siinä kaikkinaiset som
«set.

52. Mutta Israelin Kansi» »varjeli itzens py-
häsä monda päiwää, ja leit he myös moninai-
sia sotaaseim wihollisia wastan.

53. Mutta ei heillä myös ollut mitan syötä-
lväcä, että se oli se seitzemäs wuosi, jane »vie-
tät judalaisel, jorkapakanain maaldaludeaan
tuoout olit, että he oiisil siellä ollet warjellut,
elit kaiken rawinnon kuluttanet.

54- Ia pykät olit sangen Harmat; sillä heluolit näljästä, sentähden täyty» heivän emm
loinen toisestansa, ja itzens jaka kukin paik-
kaansa.

,5. Silla wälillä sai Lysias kuulla, että Phi-Wus, ,onga halduun Kuningan isä sen nuo-

ren Kuningan ja waldakunnan eläisäns oli an-
danut.

56. Oli jällens tullut Persiasta ja Medistä,
sillä somwäellä, jongaKuningas sinne wienyt
oli: ja että Philippus rupeis hallitzemaan.

57. Senrähden riensi hän pois ludeasta ko-
tiansa jällens waldakundaan, ja sanoi Kunin-
galle jaPäämiehille: Me kärsimme tasa wai-
waa jaei ole meillä niitän ja meil-
dä on paljo wäke tullut pois, jatämä sia, jon-
ga me piirittänet olemma, on sangen wahwa,
ja meillä on kyllä kotona waldakunnasi» toi-
mittamista, jotkaasiat korkemmat owat.

58. Tehkämmerauha tämän Kansan kansi»,
ja sallikamme heidän pitä heidän Lakinsa, niin-
kuin he ennengin pitänet owat.

59. Sillä ainoastans sentähden he »vihaiset
owat ja sotnvat, että me tahdomme panna
pois heidän Lakinsa.

6c>. Tämä puhe kelpais Kuningalle, ja Pää-
miehille hywin.

61. Ia Kuningas lähetti heidän tygönsä, te-
kemään rauhaa heidän kansans; johonga he
suostuit, sillaKuningas Pätlmiehinensä wan-
noi sen heille.

62. Mutta kuin he tulit ulos linnasta, meni
Kuningas sinne sisälle: jakuin Kuninaas näki
että se niin wahwa oli, niin ei hän pitänyt »va-
laansa, waan kasti kaikki muurit ymbärildä
lyödä jällens maahan.

63. Sitte waelsi hän kiirusti Antiokiaan.
Silloin sai hän ymmärtä että Philippus oli
siellä itzens tehnyt Kuningaxi, sentähden sodei
hän hänen kansans, jaotti Kaupungin jailens
wäkiwäellä.

7. Kuku.
AMmuxen ja Bakidexen kawaludesta; ja lu-

dan woitosta Nikanoria wastan.
/Ensimmäisnä wuonna kuudettakymmmdä

toista sataa, tuli Demetrius Seleukuxen
poika Roinista, jällens »valdakundaansa: ja
sai yhden merikaupungin * wähällä wäellä, ja
hallitzi siinä niinkuin Kuningas.

»2 Matt 14:1.
2. Ia kosta hän Pääkaupungiin Antiokiaan

tuli,

Ili9Kirja.6. 7. Luk.
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tuli, otti somwäki Antiokuren ja Lysian riinm,
andarens heitä Denwtriuxen halduun.

3. Waan kosta se Demetriurelle sanottin,
kielsi hän heitä andamasta tulla hänen silmäins
eteen.

4. Sentähden tappoi somwäki heidän.
5. Kosta Demetrius oli waldakunnan saa-

nltt, tuli hänen tygönsä monda jumalatoinda
ja luopunutta Israelista, ja ylimmäinen heistä
oli Alsimus, joka olis mielelläns ollut ylim-
mäinen papvi.

6. Nämät kandslit ludan ja oman Kan-sansa päälle *, jasanoit: ludas jahänen wel-
jens owat tappanet, eli ajanet ulos meidän
maaldamme kaikki jotka sinulle tahdoit kuuli-
aiset olla. '»Matt. iz:,,4.

7. Sentähden lähetä sinne j.oku jonga sinä
uffot, ja anna katzoa kuinga he meidän jaKu-
ningan maan owat häwittänet, ja anna heitä
rangaista, jakaikkia kuin pitäwät heidän kan-

8. Sentähden teki Kuningas ystäwänsäßa-
kideren, (joka jalo oli waldakunnasi», ja jon-
ga Kuningas pasionuffoi,) kokosin maakun.
nan Päämiehen, tuolla puolen Euphmtin
wirmn.

. , . .

9. Ia lähetti hänen kansans sen luopunen
Alsimuxen, jonga hän myös ylimmäisen pa-
pixi teki, za kasti hänen Israelin Kansaa ran.
gaista. '

10. Ia he menit ludaan maalle suurella so-
tajoukolla, ja hän lähetti sanansaattajat Ju-
van ja hänen weljeinsä tygö sowindom toimit,
tamaan, ja teettelit itzenS niinkuin he olisit
tahtonet pitä rauhan heidän kansans.

11. Waan se oli kaikki petos: sentähden ei
ludas heitä uffonut, Illä hän näki että he
niin jalosti warustemt olit, ja näin suurella so-
MMkolla »vaelsit.

.

12. Mutta monda pappm tull Alsimuxen ,a
Bakidexen tygö, ja monda muuta hurskasta,
jotka Israelisi» olit, ja toiwoit hywää Alsi-
muxesta. .

. , ..

«. Ia anott rauhaa, ia sanott:
14. Alsimus on pappi Aaronin sugusta, ei

hän meitä petä.
.

15. Alsimus lupals hellle rauhan, la. tek

»valan, ja janol: En me mhdo teille, engäteidän ystäwlllenne mitan pahaa tehdä.
16. Ko<ka he min ustoit hänen, annoi l>än

otta kiinni kuusikymmmdä heistä, ja tappoi
kaikki yhtenä päiwänä, niinkuin kirjoitettu
on.

17. Sinun lihar owar be pedoille
andaner *, he owat »vuodattanet werta ymbc>.
ri lerusillemm, niinkuin wettä, ja ei ollut siel,la ketän, joka heitä hautais. " Ps. 79: ~

18. Sentähden tuli sangen suuri pelko jawa-pistus Kansalle, jotka »valitti, ettei Alsimuxe-sa ollut totuutta eikä ustollisutta, sillä ei hänpitänyt »valaansa.
19» Ia Bakkides waelsi matkaansa lerusa«lemista, japiiritti Bethzethan *, ja lähetti jaandoi otta monda kiinni, jotka ensin olit ihensandanet hänen tygönsä, waan petoxen tähdenjällens luopunet hänestä, ja andoi monda heis-tä mppa, ja heittä suureen luolaan, f*Duom. 7:««. t Jer. 41:9.
20. Sitte annoi Bakkides maan Alsimuxenhalduun, ja jätti somwäke hänelle, ja menijällens Kuningan tygö.
21. Ia Alsimus aikoi wäkiwallalla olla ylin,,

mainen pappi.
22. Ia weti tygöns kaikki luopunet Israelis-ta, ja otti wäkisin ludan maan alansa, ja

waiwais Israelin Kansaa sangen mstasti.
23. Kosta ludas näki, että Alsimus ia ns

luopunet Israelista teit paljon wahingota Is»raelisa.
24. Meni hän taas ymbäri koko ludan ja

rangaisi ne luopunet, ja esti ettei he enä sinneeikä mnne rohjennet maakunnasa waelda.
25. Mutta kosta Alsimus näki, että ludasja hänen wäkensä jällens »voimaansa tulit, ja

ettei hän tainnut olla heitä wastan, meni hän
jällens Kuningan tygö, ja kannoi kotvin hei-dän päällensä.

26. Sentähden lähettiKuningas sinne yhdensuuren Ruhtinan Nikanorin, joka IsraelinKansalle luuri armotoin oli, ja kasti hänen
peräti Israelin Kansan häwittä.

27. Ia Nikanor meni suurella sotajoukolla
Jerusalemiin, ja lähetti sanan ludan ja ha,
nen weljeinsä tygö petoxella, niinkuin hän tch-

tonut



tonut olis rauhaa heidän kansans tehdä, ia

28. Minä tahdon pitä rauhan teidän kansan-
ne, ja »vähällä »väellä tulla sowinnosa puhut-
telemaan sinua.

29. Nain tull Nikanor ludan tygö, ja

otit toinen toisens wastan, ja puhuttelit kässe-
näns sowinnolla: »vaan se oli toimitettu, että
ljudas piti siellä otettaman kiinni.

30. Se tuli Juvalle tiettawäxi, että Nika-
nor oli tullut ottamaan händä kiinni petoxella,
sentähden kartti hän händä, eikä tahtonut
mämbi tulla hänen tygönsä.

.

zi. Ia kosta Nikanor sen hawaitzi, etta ha,
nen aiwoituxens oli julki tullut, meni hän Iv-
Wa waston», ja tappeli hänen kansans Ka-
'phar Salaman tykönä.

z2.Siinä tuli pois Nikanorilda wiisi tuhatta
miestä, ja hänen wäkensä täydyi paeta Da-
widin linnaan.

33. Tuli myös Nikanor senjälken ylös py-
hään, Sionin »vuorelle, ja papit ja»vanhim-
mat menit ulos ottamaan händä rauhallisesti
wastan, ja andaman hänen nähdä, että he
Kuningan tähden suuren uhrin tehnet olit.

34 Mutta Nikanor sylki heitä, ja heidän
Jumalan palmelustansa, hämäisi ja saastutti
uhrin.

3;. Ia wannoi walan,. ja sanoi: Ellet te
saata ludasta ja hänen mäkeänsä minun käsii-
ni, niin minä tahdon poltta tämän huonen *,

niin pian kuin minä rauhasa tähän jällens tu-
len: ja waelsi matkaans suuresa julmudesa.

'» Matt. 14:3»
36. Mutta yapit menit sisälle, ja astuit Al-

tarin eteen Templisä, itkit ja sanoit:
37. HERra, että sinä tämän huonen »valin-

nut olet, sinua tasa rukoilda ja sinusta saar-
natta, 1 Kun. 8: 29, zo. Ps. 1,1:4.

Matth. 21:13.
38. Niin me rukoilsmma, ettäs tahdoisit kos-

ta Nikanorin, ja hänen joukkonsa, ja muista,
mä he sinun pyhääs, ja sinua pilkannet omat,
ja ettäs tahdoisit heitä karkotta pois maasta,
ia hukutta.

V- Ia Nikanor waelsi matkaans Jerusale-mista, ja sioitti MnenS Beth Horonin tygö:

Siihen mli myös yxi joukko Syriasta' händä
auttamaan.

40. Mutta ludas asetti wäkensä händä
wastan Adasarisa, kolme tuhatta miestä, ru-
koili lumalata, jasanoi:

41. HERra Jumala, koffa Kuningas Sen»
naheribildä lähetetyt miehet finua pilkkaisit
lähetit sinä Engelin joka löi maahan ftta kaA
dexankymmendä jawiisi tuhatta miesm. f i
-2 Kun. 18:35. -Z-, Kun. 19:35. les. 37:36.

Tob.»:«. Syr. 4«:'4. »Matt. 8:19.
l. 15: «.

42. Niin lyö myös tänäpängin nämät mei-dän wihollisem meidän nähdemme, ja duomi-
tze Nikanor hänen suurten pahain tekoinsa jäl-
ken, että muut ymmärrässit sinun händä sen-tähden rangaisnen, että hän sinun pyyääs hä-
wäisnyt on. -

43- Ia kolmandena päiwänä toistakymmen-
dä Adarinkuusta tappelit he toinen toisens kan-sa, ja Nikanor tuli kaikkein ensimmäisnä lyö-
dyxi.

44. Ia kosta hänen wäkensä sen näit, hei-tit he asensi» pois japakenit.
45. Mutta ludas ajoi heitä taka päiwäkun-

nan matkan Adasamsta haman Vasaraan asti,
ja andoi wastitorwella soitta.

46. Että kaikki Kansa kaikista kylistä ym-
bärins sen maakunnan, olisit tullet hänen ty-
göns händä auttamaan, ja lyömään wiholli-
sia: Ia he tulit ludan tygö, japidit taas yh-
tä hänen kansans. Näin tuli Nikanorin mäki
lyödyxi, ettei yrikän heistä pääsnyt.

47: Ia ludas otti heidän saalinsa ja ka-
luns, ja »vei myötänsä: Waan Nikanorilda
andoi hän pään hakata po,'S< ja oikian käden,
jonga hän walasans Msnostanut oli, kostahän pilkkais jauhkais pyhää: ja annoi sekäpään että käden wiedä pois, ja leWsalemisa
ripusta ylös. «Matt. 15:30.

48. SilloinKansa tulj jällens suuresti iloi st-xi, ja pidit tämän päiwän pyhänä, suurella
ilolla.

49- Ia sääsit että sinä päiwänä joka wuosi,nimittäin kolmandena päiwänä tMakymmen-
dä Avarin kuulla piti yyhää pidettamän.

Ccccccc 50. Ia
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50. Ja näin tuli rauha.jällens Israelin maal-
le wähäxi ajaxi.

8. Luktt.
ludalaisten liitosta Ruomalaisten kansa.

gnutta ludas kuuli, että Romalaiset olit
"l- sangen woimalliset, ja mielellänsä otit
muukalaisia warjeluxens ala, jotka heildä a,
pua etzeit, ja pidit sanans ustollisudesa ja toi-
mellisudesa.

2. Sillä hän kuuli, kuinga »voimallisia töi-
tä he olit Fmnkriikin asuwaisia wastan tehnet,
joita he »vaatinet, ja alans saattanet olit.

3. Ia kuinga suurta soma he Hispaniasi» pi-
tänet olit, ja sen »vuorten josta kuldaa ja ho-
piata kaiwemn, olit heildä ottanet pois, ja
että he monda, kaukaista maakundaa,Romista,
suurella toimella ja wahwudella olit »voittanet,
ja alans saattanet.

4. Että he myös monda jaloa Kuningasta,
jotka heidän maäkundaansa olit »voimallisesti
astunet, maahan lyönet olit, ja ajanet pois,
ja heidän waldakundans ottanet alansa.

5. Ia että myös ästen Philippuxen Kithimm
Kuningan, jasen jälken hänen poikansa Per-sen, olit »voittanet.

6. Kuuli hän myös siitä suuresta Antioku-
xesta. Asian Kuningasta, joka Romalaisia was-
tan oli mennyt sodalla ja kahdella kymmenellä
Elephandilla, jalosti hangituilla somneuwoilla
jaMaunuilla.

7. Waan Romalaiset löit hänen sotawäken-
sä ', ja ahdistit hänen niin että hänen täydyi
rauhaa rukoilla: ja lastit hänen, jahänen jäl-
ken tulewaisten perillistens päälle suuren weron,
jonga heidän piti Romalaisille joka wuosi an-
daman, ja wielä päällisen täydyi läheltä Ro-
malaisille yhden miehen pantifangixi. f

* Dan. 11: 30. -li Makk. i : ,1.

- 8. Otit he myös häneldä pois lonian, A,
sian ja Lydian, ne kaikkein parhat maakunnat,
ja annoit ne Kuningas Eumenills.

9. Nousit myös Grekiläiset heitä wastan
suurella wäellä.

10. Waan he lähetit yhden Päämiehen hei-
tä wastan, joka löi heidän ja sai maan ja an-
doi Kaupungeisa muurit jaotta, etla heidän
täydyi rauhan pitä, jakuuliaiset olla.

ii. Senkaltaisen miehuden osotit he kaikkiawihollisiansi» wastan , niin että he kaikkia niitäahdistit, jotkaheitä wastan itzens asetit.
12. Mutta ystäwittensa ja liitoweljeinsä kan.sa pidit he hywän rauhan ustollisesti, ja olitnii»waldiat että heitä kaikisa maakunnisa peljättin

13. Jota he aurit, se tuli warjelluxi, ja saiolla maallansa; waan jota he tahdoit sorta,st
tuli ajetuxi pois maaldans jawaldakunnastan»sa: he olit sangen waldiat.

14. He olit nm yxiwakaiset, ettei »)xikän heistta tehnyt itziänsä Kuningaxi.
15. Ia ei heillä myös ollutKuningasta, mut-

ta neuwonandajat, kolme sataa ja kaxikym-
mendä miestä, jotka hywin hallitzit.

16. Ia joka wuosi he walitzit yhden M,miehen, joka wallitzi kaikki heidän maakundan-.
Si», ja händä piti kaikki kuuleman. Ei myös
siellä ollut ylpeyttä, kateutta, taikka eripura!»
sutta heidän kestenänsä.

17. Ia ludas walitzi Eupolsmon lohanne-xen pojao, jöka oli Jakobin poika, ja JasoninEleazarin pojan, ja lähetti heidän Romiin te,
kemään ystäwyttä ja liittoa Romalaisten kan-
si», että he olisit heille awulliset.

18. Ettei Israelin Juninaan waldakunda o-
lis tullut poljetuxi alas GrMn kautta.

19. Nämät waelsit Romiin sangen pitkän
matkan, jatulit Hallituxen eteen, jasanoit:

20. ludas Makkabeus ja hänen weljmsä
ja ludan Kansa owat lähettänet meidän tei-
dän tygönne, tekemään rauhaa ja liittoa tei-
dän kansanne, että te mhdoffitte meitä otta tei-
dän warjeluxenne ala, niinkuin ystäwitä ja lnl-
toweljiä. 7

21. Se kelpais Romalaisille hywin.
22. Ia annoit kirjoita liiton wastifiin tau-

luun, jotka lähetit Jerusalemiin, muistoxi sen-
kaltaisesta rauhasta ja liitosta, ja oli näin kir-
joitettu.

23. Jumala andakon Romalaisille jaJuda-
laisille onne jarauhaa, sekä wedellä että maal-
la, ja warjelkon heitä sodista ja Vihollisista
ijankaikkisesti!

24. Mmm jos Romalaisille som tapahtu,
taikka Romisi», eli heidän maakunnssansa ja
paittakunnijänsa.

s;. Niin
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25. Niin Juvalaisten pitä uskollisesti autta-
man Romataisia, sen jälkenkuin mrwe on.

26. Ia ei pidä heidänRomin wihollisille mi-
tan elatusta, aseita, rahaa, laiwoja, eli muu-
ta mrwetta lähettämän. Näitä anomat Ro-
malaiset ludalaisilda, ja Juvalaisten tule nä-
mät kappalet uskollisesti pita, ilman petoxeta
jawilpitä.

27. Sitä wastan: jos Juvalaisille sota tar-
jonaon, niin pitä Romalaisten ustollisesti hei-
tä auttaman, senjälken kuin tarwe waatti.

28. Ia ei pidä heidän Juvalaisten wiholli-
sille elatusta , aseita, rahaa, laiwoja, taikka
muita tarpeita lähettämän:Tätä lupmvatRo-
malaiset ludalaisille, ja tahtowat senkaltaisen
liiton ustollisesti ja ilman petosta pitä.

29. Näin on liitto Romalaisten ja Juvalais-
ten wälille tehty.

30. Mutta jos tästedes * jombikumbipuoli
ajattele siihen enämbätä lisätä, taikka jotakin
muutta, eli siitä wähendä, siihen pitä molem-
mille puolille woima oleman : ja mitä he siihen
lisawät, taikka siitä wähendäwät, se pitä kaik-
ki lujana ja wahwana pldettämän. "l. i,: i, 3.

31. Jos myös Kuningas Demetrius ludan
Kansalle wäkiwaldaa teke, siitä me olemma
kirjoittanet hänen tvgöns tällä tawalla: Mixi
sinä waiwat meidän ystäwitäm ja liittowel,
jiämme?

82. Los hs tästälähin kandawat sinun pääl-
les, niin meidän pitä heitä »varjeleman, ja
tahdomme sinun kimpuus sekä medellä että
maalla.

9. Luku.
lonathan tule hänen sodasa tapetun »veljensä

)udan siaan.
«HM wälillä kuin Demetrius ymmärsi että

Nikanor sotajoukkoinens lyöty jawoitettu
oli, lähetti hän jällens ludeaan nämät kaxi,
Bakkidexen ja Alsimuxen, ja heidän kansans
parhan somwäkensä, jotka jodisi» alati oikial-
la puolella pidettin.

2. Nämät menit Galgalaa päin, piiritit ja
»voitit Mastothin Arbelasi», jatapoit siellä pal-
lon wäke.

3. Seujälken toisna »vuonna kuudettcckym-

mendä toista sataa, ensimmäisellä kuulla, mat-
kustit he Jerusalemiin.

4. Ia sieldä Bereaan kahdella kymmenellä
tuhannella jalkamiehellä, jakahdella tuhannel-la helvoismiehellä.

5. ludas sioitti itzens salsan tykönä kolmel-
la tuhannella miehellä.

6. Waan kosta hänen wäkensä näki, että wi-
hollista niin suuri joukko oli, hämmästyit he ja
pakenit, niin ettei enämbi ludan tygö jäänyt
kuin kahdexan sataa miestä.

7. Kosta ludas tämä näki, ettei hänen so-tawäkens yhdesä pysynyt, ja »viholliset kum<
mingin täytit hänen päällensä, tuli hän surul-
lisexi: jakosta hän näki, ettei hänellä tilaa ol-
lut rohwaista wäkeensä, ja saatta heitä yhten
jällens ;

8. Sanoi hän tasa ahdistuxesa jäänyille : y,
lös, ja koetelkamme, jos me »vihollisten kim-
puun tohdimme, ja heitä lyödä taidamme.

9. Mutta ei he tahtonet, waan estelit sen
pois, ja sanoit: Ei se ole mahdollinen että me
jotain taidamme tehdä: mutta anna meidän
tällä erällä wälttä, ja palalta pois, ja hakeameidän »veljemme yhten, jotka meildä paennet
owat: sitte me tahdomme jällens tulla wihollis-
ten tygö, ja lyödä heitä, nyt on meitä sangen
»vähä.

ia. Mutta ludas sanoi: pois se, että mei-
dän pitä pakeneman: jos meidän aikamme on
tullut, niin me tahdomme kunniallisesti kuolla
meidän »veljemme tähden , ja ei sallia meidän
kunniatamme häpiäxi tulla.

11. Ia wiholliset nousit, ja asetit heitäns
kukin paikkaansa, näin: Ensimmäiset olit am-
bujat, ja parhat sotamiehet seisoit ensimmäisnä.

i2.Hewoismiehetolir jaetutkahten joukkoon,
yxi joukko kummallengin puolellen : Pääruhti-nas Bakkides oli oikialla puolella. Eällä jär-
jestyxellä astuit he edes, suurella huudolla, jawastitorwein anella.

iz. Niin annoi myös ludas wastirorwiin pu-
halda, jameni heidän tygönsä, ja tappeli hei,
dan kansans, huomenesta haman ehtoseen asti,
niin että maa järisi siitä juuresta metelistä. >

14. Kosta ludas näki että Bakkides itze ja
suuri joukko oli oikialla puolella, niin hän kar-

Cc ccccc 2 kais
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kais itze sen päälle, hän ja ne muut jotka ei
hengeans säästänet, ja peljätit heidän.

15. Ia löit sen joukon oikialda puolelda pa-
koon, ja ajoit heitä takaa aina Asdodin wuo-
ren tygö.

16. Mutta kosta ne, jotka wasemalla puo-
lella olit, näit sen että ludas ajoi heitä takaa,
riensit he myös ludan peräsä.

17. Niin täydyi ludan käändä hänens niitä
wastan, jawarjeli itzens kauwan: ja siinä ta-
pahdui suuri weren »vuodatus, niin että mon-
da tuli hawoitetuxi, jakuoliaxi lyödyxi mo-
lemmilda puolilda.

18. Ia ludas myös wiimeiselda tuli lyödyxi,
niin pakenit ne jotka jäänet olit.

19. Ia Jonathan ja Simon otit weljensä
ludanruumin, ja hautaisit hänen isäns hau-
taan Modin Kaupungisa.

20. Ia Israelin Kansa surit ludasta kau-
wan aikaa, ja walitit händä sangen rastasti,
ja sanoit:

21. Woi että se sangan langennut on, joka
Israelia »varjellut ja»vapahtanut on!

22. Tämä on Historia ludasta: mutta hän
on wielä monda muuta suurtamiehullista asiaa
tehnyt, jotka ei kaikki paljouden tähden ole kir-
joitetut.

23. ludan kuoleman iälken, tulit iumalat-
tomat ja luopunet jällenswoimallisexi koko Is-
raelin maalla.

. ~^

24. Ia siihen aikaan oli suun nälkä maalla,
niin että kaikki Kansa andoi itzens Bakkidexen
ala.

25. Silloin walitzi Bakkides jumalattomia
miehiä, jotka hän teki wirkamiehixi.

26. Ia andoi jokapaikasa etziä ludan kum-
paneita ja ystäwitä, ja eteensä tuoda, että
hän olis kostanut heille, japilkannut heitä.

27. Ia Israelisi» oli senkaltainen suru jaah-
distus, ettei sen wertaa ole ollut jälken Pro-
phetain ajan.

28. Sentähden tulit ludan kumpamt ko-
koon, ja sanoit Jonathanille.

12:5. l. 5:1?, »4-
-29. Sinun weljes ludan kuoleman jälken,

<i ole meillä yhtän enä hänen kaltaistansa, jo-
ka meitä wanelis meidän wihollisildamme ja
Bakkidexen käsistä, jotka meitä wainowat.

30. Sentähden walitzemma me sinun Hz,nen siaansa Esimiehexi jaPääruhtinaxi, pitH,maan tätä sotaa.
31. Ja niin tuli Jonathan heidän Esimiehe-xensä, ja hallitzi weljensä siasa.
32. Kosta Bakkides tämän ymmärsi, annoihän etziä händä, että hän olis surettanut ha«nen.
33. Kosta Jonathan jaSimonhänen weljen-

sä sen ymmärsit, pakenit he, jakaikki ne jotka
heidän kansans olit Thekoen korpeen, ja sioi-tit itzens Asparin weden tygö.

34. Tämän sai Bakkides tietä, jokanousi,
ja meni heitä wastan.

35- Ia Jonathan oli lähettänytPäämiehenweljen Johannexen ystäwäinfä Nabatherein ly-
gö, rukoilemaan heitä, että he heidän riistans
jamwamnsi», Kaupungiinsa ottaisit, ja tal-
lella pitäisit.

36. Mutta lambrin pojat läxit ulos Mag.
dabaninKaupungista ja langeisit Johannexenpäälle, ja otit hänen kiinni, ja otit häneldä
kaikki mitä hänen myötäns oli, jaweit heidänKaupungiinsa.

37. Senjälken ilmoitettin Jonathanille ja
Simonille hänen weljellensä, että lambrin
pojat walmistit suuret häät, ja piti tuoman
morsiamen Nadabasm suurella koreudella, silläse oli Päämiehen tytär Kanaan maalda.

38. Niin Jonathan ja Simon ajattelit sitä,
että nämät heidän weljensä Johannexen tappa-
net olit, sentähden menit he ylös, ja kätkit
heitänsä »vuorten ongaloihinjawartioitzitlam-
brin lapsia. '

39. Kossa ylkä siitä matkusti ystäwinensa,
ja paljolla waellä ja mwamlla ,. huiluilla ja
trumbuilla, ja katteilla kaunistuxilla;

40. Karkais Simon jaJonathan alas wuo-
relda, ja löit heitä ja tapoit monda, niin että
ne jotka pääsit, täytyi paeta wuorelle, ja otit
pois heidän riistansa.

41. Silloin häät murhexi muutuit, ja huilu-
in ilo irkuxi.

42. Näin kostit he sen murhan, joka heidän
weliellensä tehty oli, ja palaisit jällens, ja
waelsit Jordanin tygö.

43. Nun
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43. Niin tuli myös Bakkides Jordanin ty-

gö suurella sotajoukolla, Sabbathina.
44. Ia Jonathan sanoi Kansallensa; Ylös,

ja warustakat teitänne tappelemaan, sillä et te
fta tasa nyt lewosa olla, niinkuin ennen:

45. Sillä wiholliset owat saapuilla, meidän
täyty »varjella meitämme, emme kuitengan
taida wälttä ; sillä meillä sn wiholliset sekä
«desäm, että niin on Jordanin
wirta yhdellä puolella, toisella owat suot ja
wuoret.

46. Sentähden pitä teidän huutaman tai-waseen , että te wihollisten käsistä autemisin.
47. Ia he tulit tappelemaan, ja Jonathan

löi Vakkidestä; mutta Bakkides annoi hänens
takaperin.

48.Silloin hyppäislonarhan ja hänen wä-
kensä Jordaniin, ja tulit wirmn ylitze: waan
Bakkidexen wäki ei tohtinut anda itziäns wir-
taan. , , , ,

49. Ia sina päiwänä langeis Bakkidexen
puolelda tuhannen miestä.

;o. Senthäden palais Bakkides Jerusale-
miin, ja rupeis wahwistamaan Kaupungeimmaasa: hän andoi mkem portit, ja korkiat
mumit> lerihon ymbäri, Emaonin, Vech
Horonm, Bethelin, Tamnatanin, Phara-
nin ja Toponin.

51. Ia pani niihin somwäkewartioixi, jotka
Israelia waiwaman piti.

;2. Niin andoi hän myös wahwista Veth-
Man, Gazan, ja linnan lerusalemisa, ja
pani myös siihen somwäke ja toimitti heille m-
winnon.

53. Ia otti ne ylimmäisten lapset pandixi, ja
piti ne kiinni Jerusalemin linnasi».
54 Kolmandena wuonna kuudetta kymmän-

da toista sataa, toisella kuukaudella, kasti
Alsimuxen myös maahan jaottasisälliset muu-
lit' kartanosta, joka kaikkein likin Templin
edesä oli, jotka pyhät Prophetat olit andanet
raketa. ' l. »: «.

55- Ia koffa tähän työhön ruwettin, löi lu-
inala Alsimuxen, niin että tämä aiwoitus tuli
taas estetyxi: syillä hän halwattin niin, ettei
hm saanut mitan puhua, taikka jotaintoimit-
ta, ja laitta asioitansa:

56. Ia niin hän kuoli suuresi» kiwusi».
57. Mutta koffa Bakkides näki että Alsi-

mus kuoli, matkusti hän jällens Kuningan ty-
gö: niin oli rauha ja lepo maasi» kaxi wuotta.

58. Mutta ne luopunet maalla pidit neuwoa,
ja sanoit: Jonathan ja hänen seuransa istu-
wat alallans, heillä on rauha, jaowat surut-
tomat, kutzukamme nyt taas Bakkides? hän
Midais kaikki heidän otta kiinni yhtenä yönä.
.

59- Ia he menit Bakkidexen tygö, jasanoit
hänelle heidän neuwonsa.

60. Niin Bakkides nousi ylös suurella »väel-
lä, ja lähetti kirjat salaisesti kumpanittensa
tygö ludan maalle, että he Jonathanin, ja
kaikki ne jotka hänen kansans olit, piti otta-
man kiinni. Mutta tämä neuwo tuli Jona-thanille teittätväxi, sentähden ei he mitan mat-
kaan saanet:

61. Waan Jonathan otti kiinni liki wiisi-kymmendä ylimmäistä pois luopuneitten ja ju-
malattomille», joukosta, ja andoi heidän mppa.

62. Sitte poikkeisit Jonathan jaSimon wä-
kinensä korpeen yhteen häwitettyynKaupungiin
Vechbeseniin, sen hän rakensi jällens, ja teki
wahwaxi.

63. Kosta nyt Bakkides sen tietä sai, nousihän kaiken wäkensä kansa, siihen myös ajoi
Juvalaiset kansans:

64. Ia meni Vechbeseniin, ja oli sen alla
kauwan aikaa, ja käwi wäkirynnäköllä senpäälle, ja teki ambumus ja muut sotaaset sen
eteen.

65. Mutta Jonathan annoiKaupungin »vel-
jensä Simonin halduun, ja meni yhdellä jou-
kolla ulos,

66. Ia löi Odarenin ja hänen weljensä, ja
Phaseronin lapset heidän majoisansa. Waan
että se menestyi hänelle, langeis enä Kansaa
hänen tygönsä, niin että hän tuli wäkewäm-
mäxi.

67. Silloin tuli myös SimonKaupungista
wihollisten leiriin, ja poltti sodan rakennuxet,
ja löi Bakkidexen pakoon.

68. Ia Bakkides sai sangen katkeran sydä-
men, etm hänen aiwoituxens ja neuwonsa oli
turha:

69. Ia wihastui petollisten Juvalaistenpääl-
Ccccccc 3 le,
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le, jotka hänelle sitä neuwoa olit andanet, et-
tä hän jällens tuli siihen maakundaan, ja an-
noi heistä monda tappa, ja walmisti hanens
menemään matkaansa jällensomalle maallensa.

70. Kosta Jonathan sen ymmärsi, lähetti
hän sanan hänelle tehdäxensä rauhaa hänen
kansa, ja rukoili händä, että hän olis anda-
nut saalin jällens, jafangit irralle.

71. Siihen mielistyi Bakkides mielellänsä,
ja teki niinkuin Jonathan anoi, ja wcmnoi hä-
nelle walan, ettei hän enä tahtonut tehdä hä-
nelle pahaa kaikkena elinaikanansa. -

72. Ia annoi hänelle jällens kalun, ja lu-
dan fangit irrallensa , ja palais omalle maal-
lensa, ja ei enä tullut ludan maalle.

73. Näin taas tuli rauha Israeliin , ja Jo-
nathan asui Makmasa, ja hallitzi siinä Kan-
saa, ja suretti ne petolliset poisluopunet Israe-
lista.

in. Luku.
Alexanderin ja Demetriuxen liitosta Jonatha-

nin kansa.
kymenendenä wuotena toista sa-

Ma, tuli Alexander Antiokuxen Epiphane-
ren poika, ja woittiPtolemainKaupungin, ja
hallitzi siinä.

2. Mutta kosta Demetrius sen tietä sai, ko-
koisi hän suuren sotawaen, ja meni Alexandria
wastan, ajamaan händä pois.

3. Sentähden kirjoitti Demetrius Jonatha-
nin tygö, jasanoi hänelle, että hän mhdoi pi-
tä rauhan hänen kansans, ja tehdä hänelle kaik-
kea hywää.

4. Sillä hän ajattili: se on parembi, että
minä »vedän hänen minun tygöni ennenkuin
hän mene Alexandrin puolelle minua wastan:

5. Että minä tapoin hänen weljensä, ja hä-
nelle ja hänen Kansallensa paljo pahaa tehnyt
olen.

6. IaDemetrius kirjoitti Jonathanin tygö,
ja annoi hänelle luwan otta ylös ja pitä som-
»väke, jatehdä somaseim, ja että hän hänen
liittoweljensä piti oleman, jakasti että Jona-
thanille piti annettaman ne Mntifangit jällens
irmlle, jotka linnasi» olit.

7. Sentähden tuli Jonathan Jerusalemiin,

jaannoi lukea tämän kirjan kaiken Kansan ede-sä , ja niiden<desä jotka linnasi» olit.
8. Kosta he nyt kuulit, että Kuningas hä-nelle annoi luwan ja wallan otta sotawäke j,tehdä somaleitta, ja että Kuningas piti häne»

liittoweljena, pelkäisit. he hända sangen suu-
resti,

9. Ia annoit hänelle pantifangit irmlle, j«
Jonathan andoi neMens heidän wanhimmil-
lensi».

«>. Näin rupeis Jonathan asumaan leru-
salemisa, ja rakkendamaän ja pamndumaan
Kaupungita:

11. Ia annoi raketa muurit *, ja wahwista
Zionin wuoren yywillä wahwoilla muureilla,
kaikki hakatuista kiwistä. ' l. 3: 54.

12. Näin tuli Jerusalem jällens wahwaxi
raketuxi:

13. Ia pakanat »vähistä Kaupungeista joka
Bakkides oli andanut wahwaxi tehyä pakenit
pois omalle maallensa.

14. Mutta pivif ainoastans Bethzuran, ja
ns luoMnet juoxit sinne, sillä se oli heidän a-
suinsiansa.

15. Kosta Alexander ymniärsi, että Deme-
trius pyyti ystäwyttä pitä Jonathanin tanfa>
jakuuli ne kiitettäwät työt kuin Jonathan ja
hänen weljensä tehnet olit, sanoi hän:

16. jaloa miestä en me taida
löytä, sentähden tahdomma me kirjoitta hänn!
tygönsä, että hän meidän ystäwämme ja liitto-
weljemme oleman pitä:

17'Ia kirjoitti näin:
18. Kuningas Alexander toiwotta »vchellMsa Jonathanille terweyttä!
19. Me kuulemma sinua ylistettäwän wbi-

maUistxi miehexi, ja mahdollisexi meidän ysta-
wyteemme;

20. Sentähden asemmma me sinun, sinun
Kansas ylimmäisexi Papixi, jasinä pitä kutzut-
taman Kuningan ystawäxi, ja nyt lähetämtne
me sinulle purpura waatten, jakullaisen Kruu-
nun, sentähden pidä ustollisesti meidän kan-
samme, ja ole meidän ystäwämme.

21. Ia niin puki Jonathan päällensä Papin
waattet, wuonna
toistasataa, seitzemännella kuukaudella, Leh-

timajan



timajan luhlapäiwänä, jakokois sotajoukon
ja annoi paljo sotaaseim tehdä.

22.Muttakosta Demetrius tämän ymmärsi,
tuli hän sangen surullisexi,

23. Että Alexander häneldä Juvalaiset pois-
wäänsi tygönsä, ja sen kautta tuli lvoimalli-
ftmmaxi: « « «

24. Ia ajatteli han myös ysmwällisesti kir-
joitta heidän tygöns, jakunniam ja tmvamta
lutvata, että heidän piti hänellen apua lupa-
man.

25. Ia kirjoitti nam:
26. Kuningas Demetrius toiwotta Juva-

laisille terweyttä !

27. Me olemma mielellämme kuullet, ja sii-
tä iloinnet, ettei te meistä luowu, meidän »vi-
hollistemme puolelle, waan kaikella ustollisu-
della meidän kansamme pidätte.

28.'Sentähden rukoillemma me, että te wie-
lä nyt niin tästedes mhdoisitte meillä ustollisct
olla, ja ei anda teitänne wäätä pois meidän
puoleldamme.

29. Tämän teidän ussollisudenne me tahdom-
me maxa, ja kewitta teildä monet raskaudet,
ja anda enä wapautm, ja armoa tehdä.

30. Ia nyt minä annan kaikille Juvalaisil-
le weron wapaxi', suolatullin, Kruunun teon,
kolmannen mitan jnwistä, japuolen kaikkinai-
sesta puiden hedelmästä joka minulle tulis: tä-
män kuorman alda pitä tästedes ludan maa,
ja ne kolme kihlakunda, jotka siihen lisätyt o-
wat Samariasta ja Galileasta, aina wapat
oleman: * l. n: ,8, 35,

31. Ia Jerusalem pitä pyhä jawapa oleman
kaikesta msituresta, »verosta, ja kymmenixistä.

32. Minä tahdon myös Jerusalemin linnan
teille jällens awata, jaylimmäisen Papin hal-
duun anda, että hänen pim sen saaman, japi-
tä paneman wäke sinne, jotkahän mhto, sitä
»varjelemaan.

33. Ia kaikki ne ludalaiset, jotka minun
walvakunnasani fangina owat, pitä wallallens
annettaman, ja wapat oleman, ja he ja hei-dän kanansa pitä werosta wapat oleman.

34. Ia pitä heille wapaus oleman kaikesa
minun »valdakunnasani, pitä heidän Sabba-
thinsa, udet Kuunsa, ja muut määrätyt py-
häpäiwät:

35. Ia kolme päiwää sekä edellä että jälken
juhlapailvän, jokamieheldä estämätä oleman
heidän Jumalan palweluxesansa.

36. Ia pitä kolmekymmendä tuhatta miestä
ludeasa walittaman, niille minä tahdon pal-
kan anda, niinkuin muillengin minun sotawäel-
leni, jane pitä Kuningan wahwoin Kaupun-
geihin asetettaman.

37. Ia niistä pitä muutamat walittaman,
jotkaKuningalle hänen korkeimmisa asioisansa
niinkuin hänen hywin ustotut Neuwonandajan-
si» olemanpitä. Ei pidä myös Juvalaisilla yh-
tän muukalaista, waan omasta Kansasta wa-
pat Päämiehet oleman, että he heidän Lakinsa
pitäisit, niinkuin ludangin maalla.

38. Ia ne kolme kihlakundaa Samarian
maasi» jaGalileasi», jotkaludean omat owat,
ei pidä yhdengän ala annetut oleman, waan
ainoastans ylimmäisen Papin, että se tiettäwa
olis, että hän yxinäns sen Herra on.

39. Ptolemain Kaupungin, ja ne maakun-
nat ymbärillä, jotka siihen tulewat annan mi-
nä Jerusalemin Templiin, siihen kulutuxeen
kuin uhriin tarwitan.

40. Ia tahdon myös toimitta Templin ra-
kennuxeen joka wuosi wiisitoistakymmendä tu-
hatta Sikliä hopiata minun omastani:

41. Ia mitä minä wanhasta minun »virka-
ni puolesta olen welkapää ollut andamaan
Templiin, se pitä tästedes myös annettaman.

42. Ia ne wiisi tuhatta Sikliä hopiaa, jot-
ka minun »virkamieheni Templin ylöskannosta
owat ottanet pois, ne pitä taas »vuosi wuo-
delda Pappein omat oleman.

43- Ia pitä Templillä tämä wapaus ole-
man, että kaikesa minun waldakunnasani, jo-
ka jongunrangaistuxen ansainnut on, ja pake-
ne Templiin, hänen pitä siellä murhetoin ole-
man hengensä ja tawamns puolesta.

44. Templin rakennuxeen, ja muurein ja
tornein pamnnuxeen lerusalemisa,

45. Ia mualla maasa MhtoKuningas myös
omasta otostansa kulutuxen anda.

46. Mutta kosta tämä kirja luettin Jona-
thanin ja Kansan edesä, ei he tahtonet uffoa
händä, eikä siitä tietawänäns ollet, sillä he
tiesit hywin mingä kaltaisen petoxen, ja hir-

muisen
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muisen tyranniuden hän ennen Israelia wastan
tehnyt oli. ».7:5.

47. Ia päätit tehdaxens apua Alexandrille,
joka ennen jo ystäwyttä heildä anoi, jarau-
han luwannut oli: händä he autit joka aika.

48. Kosta nyt Alexander ja Demetrius toi-
nen toistansa wastan menit tappelemaan;

49. Niin pakeni Demetriuxen somwäki, ja
Alexander kiruhti heidän jälkensä:

50. Ia teki hirmuisen weren wuodatuxen huo»
menesta haman ehtoseen asti, ja Demetrius
tuli lyödyxi siNä päiwänä. /

51. Senjälken lähetti Alexander sanan Egyp-
tin Kuningan Ptolomsuxen tygö, tämän asian
kansa: . .»

52. Että minä olen tullut mlnun waldakun-
daani jällens, ja istun Kuni»,gallisella istuimel-
la, jaolen saanut hallituxen minulleni ja olen
karkottanut Demetriuxen, ja perindömaani
woittanut;

. . « .

53. Niin minä pyydän sinulda ystäwyttä, ,a
rukoilen sinua, että sinä tahdoisit anda tyttä-
res minuUe awioxi :

54. Niin minä tahdon pitä minum sinua koh-
tan, niinkuin wäwyn tule, ja kiitollinen olla,
ja anda hänelle Kuningallisen huomenlahjan.

55. Siihen wastais Ptolomeus, ja loimotti
Alexandrille onne, että hän! Isäns maalle jäl-
lens tullut, jawaldakundansa woittanut oli.

56. Ia lupais hänelle niin tehdä kuin hän
kirjoittanut oli, jakasti hänen tullaPtolomai-
diin hänen tygönsä; siellä he tahdoit kestenäli-
sä toinen toistansa puhutella, ja sen naimisen

57. Toisna wuonna seitzemättäkymmendä
toista sataa, waelsi Ptolomeus tyttärensKleo-
patran kansa Egyptistä ja tuli Ptolomaidiin.

58. Siihen tuli myös Kuningas Alexander,
ja Kleopatra annettin Alexandrille, ja häät
pidsttin suurella Kuningallisella koreudella.

59. Ia Kuningas Alexander kir,olttt Jona-
thanin tygö, jakutzui hänen tygönsä. .

60. Niin tuli Jonathan suurella kunnialla
Ptolomaidiin molembainKuningasten tygö,,a
lahjoitti heille ja heidän ystäwillensä kallim lah-
jojakullasta ja hoplasta, jasai yftawyden hsll-
dä.

61. Ia muuttamat luopunet Israelista tulitsinne kandamaan Jonathanin päälle: wa«»ei Kuningas tahtonut kuulla heitä,
62. Mutta kasti Jonathanin panna pol«

waattensa, ja pukea purpura waatet ylönsä.
joka myös niin tapahdui.

63. Silloin istutti Kuningas hänen siwlwnsa,ja andoi kästyn ylimmäisiilenja, että he hänenkansans ymbäri KaUpungim käymän piti ja
kuuluttaman, ettei teyengan pitänyt kanda»
man hänen päällens, taikka muutoin händä
waiwaman.

64. Mutta kosta hänen päällekandajansanäit, että Kuningas händä niin korkiasti kwnioitzi, seVK purpmalla, että tällä kuulutuxel-lä, min pakenit he kaikki matkaansa.
65. IaKuningas teki hänelle suurenja annoi hänen kirjoitta ylimmäisten ystäwit,

tensä sekaan, ja teki hänen Päämiehexi, jalähimmäisexi NetNvonandajaxensa. !

«6. Sitte Waelsi Jonathan jällens lerusa-lemiin ilolla, ja hywäsä rauhasi».
67. WiidennMä wuodella seitzämättakym-

mendä toistasataa, tuli Kuningas Demettl»
us sen endisen Demetriuxen poika Kretasta,
perindowaldakundaansa.

68. Silloin Alexander peräti suuresti häm-
mästyi, ja tuli Antiokiaan. -!

69. Mutta Demetrius saatti Apolloniuxen
tygönsä, joka oli Päämies alimmaisesi» Syri»
asi», hän kokois sotajoukon, ja tuli lamniaan,
ja läntti Jonathanin ylimmäisenPapin Wg,
ja andoi sanoa hänelle:

?o. Ei yrikän tee meille »vastusta, waan sinä
ainoa, ja saatat sen, että minä katzotanylön.

71. Sinä olet röykkiä wuorilla mutta jos
sinä tahdot urhollisen työn tehdä, niin tule
alas lakialle kedolle, siinä kostelkam toinen
toistamme.

72. Los sinä tahdot kysyä kuinga wahwatme olemma, minä ja ne muut »olka minua
seumwat, ja minua auttawat, niin pitä sinullesanottaman: Et te Mida seisowaiset olla tä-
män Kansan edesä, joilda teidän Isänne kah-
desti lyödyt owat omasi» maasansa:

73. Paljon wähemmin taidat sinä lakialla
kedolla
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kedolla senkaltaisen wakewän Kansan edesa se-
kä hewoismiehiftä että jalkamiehiftä seisowai-
lMi olla, siinä paikasi», josa ei ythän wuorm
essä wahaa ole, joidellga warioon joku paeta
Midais.

74. Kosta Jonathan senkaltaisen kerstauxen
kuuli, wihastui hän, ja walitzi kymmenen tu-
hatta miestä, ja läxi Jerusalemista, tuli myös
hänen Wgöns Simon hänen weljensä, autta-
maan händä, ja sioitit itzens Joppen eteen.

75. Mutta Joppen Kaupungin asuwaiset ei
päästänet heitä sisälle, sillä Apollonius oli pan-
nut siihen wäke warjeluxexi : sentähden Jona-
than langeis heidän päällens wäkirynnäköllä:

76. Ia ne Kaupungissa peljästyit, jaawaisit
portit. Näin sai Jonathan Joppen Kaupun-
gin.

77. Kosta Apollonius tämän kuuli, asetti
hän hänens Joppen eteen kolmella tuhanella
hewoismichellä, ja paljolla jalkawäellä, ja
teetteli itzens niinkuin hän olis tahtonut wael-
da ASdodiin, että hän olis haukutellut Jona-
thanin ulos wäljäan, sillä hänellä oli suuri
joukko hewoiswäke, joihin hän ustalsi.

78. Jonathan riensi hänen perasans Asdo-
diin, ja »vaelsi kukin joukko järjestyxesäns, wal-
misna tappelemaan.

79. Mutta Apollonius oli salaisesti jättänyt
leiriin mhannenratzasmiestä:

80. Niin nmmärsi Jonathan, että wäki oli
salattuna hänen takanansa;

81. Sentähden kosta ne hänen »väkeänsä lä-
henit, pidätti Jonathan joukkonsa niinkuin
hän oli heidän sioittanut. Silloin ambuisit
ratzasmiehet wäen päällekoko sen päiwän, huo-
menesta niin ehtoseen, siihen asti että heidän
hewoisensa »väsyit.

82. Sitte ottiSimon wäkensä ja löi wiholli-
sia, niin ratzasmiehet pakenit: sillä he olit
»väsynet.

83. Ia tulit sinne ja tänne wäljällä hajote-
tun, ia pakenit Asdodiin, ja riensit epäjuma-
lan Dagonin. Templiin', että he siellä olisit
pelastanet hengensä. ' i Sam. 5: *

84. Mutta Jonathan häwitti Asdodin Kau-
pungin, ja ne kylät ymbärildä, ja poltti ne.
Hän poltti myös epäjumalan Templin kaik»
nm niiden kansi», jotka sinne paennet olit.

85. Ia niiden luku jorka lyödyt ja poltetut
olit, oli yhteen liki kahdexan tuhatta miestä.

86. Senjälken waelsi Jonathan sotawäelläAffalonin tygö, ja kauppamiehet läxit Kau-pungista händä mastan, ja annoit itzens, ja
otit hänen wastan suurella kunnialla.

87. Min palais taas Jonathan Jerusale-miin sotawäkens jasaalinsa kansa.
88. Ia kuin Alexander nämät kuuli, kunni-

oitti hän Jonathania mielä suuremmasti, -

89. Ia lähetti ' hänelle kultaisen wyön, niin-kuin tapa on anda ainoastans Kuningasten
langoille. Siihen myös annoi hän hänellelahjaxi omaxi Akkaronin, ja mitä sen alla oli.'

* l. «: f,,

li. Kuku.
Ptolomeuxen julmudesta, wäwyänsa Alexan<dria wastan.

»>a Egyptin Kuningas kokois wäke, niin
paljon kuin sanvaa on meren pohjasi», ja

paljo haaxia, ja meni Alexandrin waldakun-
daa petoxella saamaan alansa, ja molembitawalvakundia hallitzemaan.

2. Sentähden meni hän Syriaan, ja oli Ky-lvä ystäwä olewanansa. Niin awattin häneneteensä kaikkein Kaupungein portit, ja käytin
händä »vastan, ja otettin kunniallisesti wasmn>niinkuin Alexander oli kästenyt: että hän olihänen appensa.

3. Mutta kuhunga Kaupungiin Ptolomeustuli, siihen hän myös jätti sotajoukon warti-
axi.

4- Ia kuin hän Asdodiin tuli, osotit he iWnelle, kuinga Jonathan Dagonin Templin ja
Kaupungin polttanut ja maahan lyönyt oli, ja
kuinga kuolluitten ruuniit siellä ja täällä hajo-
tettuna makaisit, ja teitteen wieriin, suuriistjoukkoin haudatut olit.

5. Ia sanoit Kuningalle, että Jonathan seU»vahingon oli tehnyt, saattaxensa häM Ku-ningan wihoin. Mutta eiKuningas siihen mi-tan wasmnnut.
6. Jonathan meni myös Kuningasta »vas-tan loppeen, siellä he puhuttelit toinen toistan-sa, ja olit yhdesi» sen yösen.
7-Ia Jonathan smrais Kuningasta hamanDdddddd
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Eleutheruxen wirtaan asti, sitten meni hän jäl-
lens Jerusalemiin kotiansa.

8. IaKuningas Ptolomeus sai Kaupungit
haman Seleusiaan asti, lähes merta, jaajat-
teli Alexandrim aja pois.

9. Ia lähetti sanan Demetriuxen tygö, että
hän tulis hänen tygöns tekemään liittoa hänen
kansans. Ia lupais hänelle tyttärensä, jo-
ka Alexandrilla oli, lupais myös autta händä
Kuningaxi.

io. Ia sanoi katumansa sitä, että hän Ale-
xandrille tyttärens oli andanut.

11. Ia sanoi Alexandrim syyn, hänen sei-sonen hänen hengensä ja waldakundansa jäl-
ken.

12. Ia osotti »vihansa julkisesti, ja eroitti
hänens Alexandrin ystäwydestä , ja otti hänel-
dä tyttärensä pois, ja annoi Demetriuxelle:

13. Ia kuin Ptolomeus tuli Antiokiaan, pa-
ni hän molemmatKruunut päähänsä, sekä E-
gpptin että Asian Kruunun.

14. Mutta KuningasAlexander oli siihen ai-
kaan Silisiasa, sillä muutamatKaupungit olit
siellä hänestä erinnet.

15. Kosta hän sai kuulla Ptolomeuxesm, me-
ni hän händä »vastan sotimaan hänen kansans:
tnutta Ptolomeus oli parammin warustettu, ja
meni händä »vastan jaajoi hänen pois.

16. Ia Alexander pakeni Arabiaan, että hän
siellä olis saanut rauhasa olla, mutta Kunin-
gas Ptolomeus oli sangen woimallinen.

17. Sentähden andoi Zabdiel Arabiasta wie-ransa Alexandrin pään hakam pois, ja lähettisen Kuningas Ptolomeuxelle.
18. Ptolomeus kuoli kolmandena päiwänä

sen jälken: silloin myös ne sotamiehet, jotka
Ptolomeus oli asettanut Kaupungeihin, tapet-
tin niildä jotkaKaupungeissa asuit.

19. Näin sai Demetrius »valdakunnan, sei-
tzemändenä wuotena seitzemättäkymmendä tois-
ta sataa.

20. Siihen aikaan kokois Jonathan wäken-
sä ludean maalla omistaxens Jerusalemin lin-
naa jäällens, ja andoi sen eteen panna raken-
l»uxet ja somaset.

21. Niin muutamat luopuneista menit Ku-
ningas Demetriuxen tygö, jakannoit loncuha-

nm päälle, ja sanoit, että hän oli linnan piirit-
tänyt.

22. Silloin »ihastui Kuningas suuresti jo.
meni kiirusti Ptolomaidiin, ja kirjoitti Jona,
thanin tygö, ettei hän linnaa olis ahdistanut,
mutta kohta tullut hänen tygöns Ptolomaidiin,siellä hän tahdoi händä muutamista asioistapuhutella.

23. Multa kosta tämä sana tuli Jonatha-nin tygö, andyi hänen linnan olla piiritetpnä,
ja walitzi muutamia »vanhimmista Israelisi» ja
Papeista, jotka händä seuraman piti, ja nousija annoi hänens hengen waaman.

24. Ia otti monda kallista kappalda myötän-
sä, kullasta, hoplasta ja waatteista, ja meni
Ptolomaidiin Kunningan tygö, ja löysi armon
jaystäwvden hänen tykönänsä.

25. Kosta siis ne jotka hänen Kansastansaluopunet olit, kandelit hänen päällensä,
26. Piti Kuningas hänen kunniasi»; niinkuin

hän myös ennengin pidetty oli, ja teki hänellesuuren kunnian kaikkein Päämiestens edesä:
27. Ia wahwisti hänen ylimmäisen Papin

wirkaan, jakaikkinaiseen muuhun kunniaan,
jokahänellä siihen päiwään asti oli ollut, japiti
hänen ylimmäisnä ystäwänänsä.

28. Jonathan rukoili myös Kuningasta,
että hän kaiken ludean, ja ne kolme kihlakun-
daa Samariasi» ja Galileasa, olis andanut
werotoinna olla *, jalupais hänelle sen wapau-
den edestä, kolme sataa leiwistätä kuldaa.

* l. ,0: ,y, ;o, ,8.

29. Se kelpais Kuningalle ja andoi Jona-
thanille kirjan näin:

30. Kuningas Demetrius toiwotta weljel,
lensä Jonathanille ja ludan Kansalle ter-
weyttä!

31. Me lähetämme teille uloskirjoituxen yh-
destä kirjasta, jonga me meidän Isällemme Las-
thenexelle teidän tähtenne kirjoittanet olemma,
että teidän sen tietämän pitä.

32. Kuningas Demetrius toiwotta IsällenS
Lasthenexells terweyttäl

33. Me olemma ajatellet meidän ystäwillem-
me ja uskollisille liittoweljillemme Judalaisilletehdä hywää, heidän uffollisen ystäwydensa
tähden meitä kohtan.

24. Sen-
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34- Sentähden me asetamme, että Papit

Jerusalemisi» kaiken ludean, ja kolme Kau-
pungita, Aphereman, Lydan jaRämäthän jot-
ka Samariasta owat ludean tygö pannut, ra-
joinensa pitä omistaman.

35. Me teemme heidän myös wapaxi kaikes-
ta siitä kuin he ennen pitiKuningalle jokawuosi
andaman: jywistä, hedelmistä, kymmenistä,
werosta, suola tullista, ja muista Kruunun
teoista.

36. Näistä kaikista pita heidän tästedes wa-
pat oleman", jasenkaltainen wapaus pitä heil-
le wahwana ja lujana pidettämän. ' l. «: ;;.

37. Tämän kaltainen kirja pitä annettaman
Jonathanille, jonga hänen pitä paneman py-
hälle wuorelle kunnialliseen ja julkiseen siaan.

38- Kosta Kuningas Demetrius näki, että
kaikesa waldakunnasi» rauha oli, jaettei yxikän
enämbi asettanut itziäns händä wastan, päästi
hän kaiken oman maan sotawäen menemään
kungin majoillensa. Mutta muukalaisen sota-
wäen, jonga hän pakanoilda luodoista ottanut
oli, piti hän tykönänsä, jonaa tähden myös
oman maakunnan somwäki handä suuresti »vi-
haisit.

39. Mutta kosta Tryphon vxi Päämiehistä,
joka muinen Alexandrin ystäwä oli ollut, näki
että somwäki Kuningas Demetriusm wihais,
meni hän Emalkuelin Arabialaisen tygö, joka
sen nuoren Antiokuxen Alexandrin pojan kas-
wattanut oli.

40. Sitä hän neuwoi; nuorukaista hänen
halduuns andamaan, ja lupais hänen asetta
Isänsä tvaldakundaan jällens. Ia jutteli sille
Arabialaiselle, kuinga jamingätähden somwä-
ki rupeis lvihamaan Kuningas. Demetriusta ja
niin wiiwyi sen Arabialaisen tykönä kauwan
aikaa.

41. Silloin Jonathan kirjoitti Demetriuxen
tygö, jarukoili händä käskemään niitä jotka
linnasi» olit, menemään pois, ja linnaa hänel-
lens andamaan, sillä he teit Israelille paljo
pahaa.

42. Silloin kirjoitti Demetrius Jonathanintygö näin: en ainoastans tätä, jota sinä anot,
tnutta paljo suuremman kunnian ja hywyden
minä tahdon sinulle ja sinun Kansalles tehdä,
niin pian kuin minä taidan.

43. Mutta nyt minä olen suuresi» waarasa:
senmhden tee niin hywin minua kohtan, ja lä-
hetä minullen apua: Sillä kaikki minun sota-
»väkeni on minun hyljännyt jaasettanut hänens
minua »vastan.

44. Sentähden lähetti Jonathan hänelle kol-
me tuhatta jaloa sotamiestä. Ne tulit Antio-
kiaan Kuningan tygö, jaKuningas ihastui hei-
dän tulemistansa sangen suuresti.

45. Niin Kansa nosti Kaupungisa kapinan,
joita oli sata jakaxikymmendä tuhatta miestä,
jatahdoit mppa Kuningan:

46. MuttaKuningas pakeni linnaansa. Sil-
loin somwäki omistiKaupungin kujat ja tahdoimäkisellä linnaa saada.

47. Sentähden kutzui Kuningas Juvalaisethändäns »varjelemaan. Niin juoxitkaikki Ju-
valaiset Kuningan awuxi, ja jaoit heitäns
Kaupungin kujille.

48. Ia löi sinä päiwänä sata tuhatta mies-tä, ja sytytit tulen Kaupungisa, ja otit heidän
tawamnsa. Näin he autitKuningasta.

49. Kosta Kaupungin Kansi» näki, että Ju-
valaiset Kaupungin sait halduunsi», myönnyit
he, ja huusit Kuningan tygö, ja rukoilit rau-
haa, että Juvalaiset olisit asetetut, ettei he
myös enämbi wäki tappanet olisi, jaKaupun-
gim peräti häwittänet.

50. Niin tehtin rauha, ja Juvalaiset heitit
asensi» pois, ja suuresti kunnioitettin Kuningalo
da, ja sait korkian nimen koko waldakunnasa.

51. Ia menit jällens kotiansa Jerusalemiin,
ja weit myötänsä paljon hywyttä, jonga he
olit sodasa »voittanet.

52. Kosta siis Demetrius surutöin oli, ja
rauha oli kaikisa paikoisa hänen waldakunna-sansa.

SZ. Ei hän ensingän pitänyt sitä, mitä hän
Jonathanille luwannut oli, mutta peräti eroit-
ti ihens hänestä, ja oli hänelle kiittämätöin
hänen hywäin tekoins edestä, ja osotti hänellepetollisudensa.

54-Wähää jälken tuli Tryphon jällens nuo-
ren Antiokuxen kansa: Tämä Antiokus tuli
Kuningaxi, ja pandin Kruunu hänen pää-
hänsä.

55. Ia hänen tygönsä tuli kaikki se sotawäki,
jollenDdddddd 2
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jollenKuningas oli luwan andanut : kosta he
sodeit Demettiuxen kansa, löit he hänen pa-
koon, ja aioit händä takaa.

56. Ia Tryphon otti Elephandit, ja moitti
Antiokian.

57. Ia nuori Antiokus kirjoitti 'Jonathanin
tygö, ja wahwisti hänen ylimmäisen Papin
wirkaan, ja myöden andoi että hänen ne nel-
jä Kaupungita * piti omistaman ja pitämän,
ja oleman Kuningan ystäwänä: * Luk. ;: 1.

. 58. Ia lähetti hänelle kullaisia astioita, ja
annoi luwan hänelle * pitä kuldaa pöydällän-
sä, jaMpuckta jakullaism wyön kanda suo-
lillansa. * l. iv: «?.

.

59. IaSiMoninJonathanin »veljen teki hansen maakunnan Päämiehexi Tyrosta niin ha-
man Egyptiin asti.

60. Ia Jonathan ulosläri ja meni mirran
ylitze, ja tuli niihin Kaupungeihin, jotka olit
ymbäristöllä. Ia hänen tygönsä meni kaikki
sotawäki Syriasta, auttamaan händä. Ia
kuin hän tuli Astnlonin ala, käwit Kaupun-
gin asuwat hänen tygönsä, ja otit hänen kun-
niallisesti wastan, ja annoit heitäns hänen
alanseu

61. Senjälken meni hän Gazan eteen : Mut-
ta ne jotka Gazasa olit, ei tahtonet händä
päästä sisälle: Sentähden purittt hän sen Kau,
pungin,i ja poltti ne lähistt esikaupungit ja otti
faalm. ,

- 62. Niin rukoilit Gazan asuwaiset rauhaa,
ja Jonathan teki rauhan heidän, kansans, ja
stti muutamita heidän lapsiansa pantt fangixi,
ja lähetti Jerusalemiin: Mutta hän meni lä-
pitzen Maakunnan Damaffuun asti.
'63. Mutta kosta hän kuuli, että Kuningas
Demettiuxen Päämiehet olit suurella sotajou-
kolla tullet Kedexem*, joka on Galileasa,
omistamaan sitä maakundan, jonga Kunin-
lsas oli hänelle andanut. 'Jos l?''l7.

64. Meni hän heitä mastan, ja jätti wchens
Simonin siaansa siihen maahan.
' 65. Ia Simon meni Vethzuraan, ;a sitä
niin komin ahdisti kauwan aikaa, ettei siitä
Wikän tohtinut tulla ulos.

.
.

66. SentäKde» ne rukoilit rauhaa, ia hän
M heidän kansans rauhan, ja andoi laidan

pelkämätä käydä ulos, ja omisti Kaupungin
ja pani siihen sotawäke sitä warjelemaan.

67. Mutta Jonathan meni sotawakinenst
Gmesarethin meren tygö, ja oli huomeneltam
»varhain ylhällä , ja he tulit Hazarin kedolle.

Jos. 19: ?s.
68 Niin menit pakanat händä mastan laikial-le, ja heillä oli salainen joukko »vuorella.
69. Kosta Jonathan löi sitä toista joukkoa,

niin tuli salainen joukko wuorelda hänen pääl-
lensä.

70. Niin pakeni kaikki Jonathaninsotawäki,
niin ettei muita jäänyt hänen tygönsä kuin ehnoastans sodan Päämiehet, Matathias Ab,
solomin poika , jaludas Kalphin poika :

71. Silloin rewäis Jonathan waattenfa, ja
pani »nuldaa päänsä päälle, rukoili,

72. Ia meni jällens wihollisten tygö, ja löiheidän pakoon. .

73. Kosta hänen wäkensä, kuin ennen olit
paennet, sen nait, käänsit he heitäns autta-
maan Jonathania jällens, ja ajoit »vihollisian-sa takaa haman Kedexen leiriin asti, ja hemyös sioitit itzensä siihen.

74. Ia siinä tuli sinä päiwänä tapsturi likj
kolme tuhatta pakanam. Senjälken meni
Jonathan Jerusalemiin Mms.

12. Lutu.
Jonathanin uudistetusta liitosta RuomaW

ten ja Spartalaisten kansa, ja hänen fangiudel)
tansa.
zMutta kosta Jonathan nan hanellans tilan
«M olewan, walitzi hän muutamita, jotka
hän Romiin lähetti, udistamaan ja wahwis-
tamaan liittoa jällens Romalaisten kansa.

2. Hän kirjoitti myös Spartan asuwaisten
tygö, ja muihin maan paikkoin.

3. Koffa lähetetyt miehet tulit Romil'n> me-
nit he Kaupungin hallituxen eteen, ja sanoit:
Jonathan ylimmäinen Pappi, jaludan Kan-
sa, owat meitä tänne lähettänet, udistamaan
jällens sitä liittoa, joka meidän wäiillemme
muinen tehtin. l.z:-,,,».

4. Ia Romalaiset annoit heille tiekirjan, että
heidän piti saaman rauhasa kotiansa palasta.

5- Ia Jonathan kirjoitti Ppartan asuM-
ttn tygö, näin;

6.ZO'
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6. Jonathan ylimmäinen Pappi, Kansan

wanhimmat ja muut Papit, jaludan Kan-
sa, toiwottawat weljillensä, jotka Sparmsa
owat, terweyttä!

7. Ennen muutamita aiastaikojakirjoitti tei-
dän Kuninganne Areus meidän ylimmäisen
Papin Oman tygö, että te oletta meidän »vel-
jemme, niinkuin st kirja sen todexi osotta.

8. Ia Oma otti teidän lähetetyt miehet kun-
niallisiin wastan , ja wastan otti teidän ystä-
wydenne ja liittonne, niinkuin kirjasi» oli kir-
joitettu.

9. Ia waikka en me tällä erällä muukalais-
ten apua mrwitze: sillä me turwamms meidän
Jumalamme sanaan, jota me jokapäiwä lu-
emme: -

,

10. Niin kuitengin me lähetämme teille sa-
nan, että te udistaisitte ja wahwistaisitte »vel-
jellisen ja ystäwällisen liiton meidän wällllem-
me, etten me sitä unhomisi; sillä sitte on suuri
aika kuin te meidän tygömme lähetitte.

11. Se te myös tietkät, että me aina luh-
lapäiivinä ja muina paiwinä kosta uhramn,
meidän rukouxisam ja uhreissamme teitä ajat-
telemma, niinkuin myös weljiä tulekin aja-
tella.

12. Ia teidän kunnianne ja terweydsnne on
meidän ilomme.

< 13. Mutta sillä wälillä on meillä suuri wai-
wa ollut, ja suuri som Kuningasten kansa ta-sa ymbäristöllä.

14. Mutta en me ole tahtonet teitä, ja mui-
ta meidän ystälvitäm ja liittoweljiämme wai-
wata niisä sodisi».

15. Sillä meillä on apu ollut taiwasta, ja
Jumala on meitä »varjellut, ja maahan lyö»
nyt meidän wihollisemme.

. 16. Mutta että me nyt lähetämme nämät
umdän asianajajat Numeniuxen Antiokuxen
pojan, jaAntipatrin Jasonin pojan, Roma-
nisten tygö, udistamaan ystäwyttä ja liittoa
heidän kansans.

17. Niin ms olemma myös siinä heille kästyn
andanet, että heidän pidäis myös tuleman tei-
dän tygönue, ja terwettämän teitä meidän
puolestamme, ja andaman teille tämän lahe,
tyskjrjan, udistM Midän Veljellistä liitto-
amme.

18. Ia rukoilemma tähän wastausta.
l. 15: 15.

19. Mutta tämä on ulos kirjoitus siitä lähe-
tyskirjasta, jonga Areus Sparmn Kuningas
muinen meidän tygömme lähetti:

20. Areus Sparmn Kuningas toiwotta
Omalle ylimmäiselle Papille terweyttä !

21. Ms löydämme wanhoista kirjoista, etta
Spartan asuwaiset, ja Juvalaiset, olvat kes-
kenäns ollet weliexet, (Sillä molemmat Kan-
sat owat Abrahamista tullet.)
. 22. Että me nyt sen tiedämme, rukoilemma
me teitä, että te kirjoimisitte meidän tygöm-
me, kuinga teidän käy.

23. Ia jos teille niin kelpa, niin pitä mei-
dän karjamme, hywyden, ja mwammme ja
mitä meillä on, oleman niinkuin st olis teidän
omanne: Ia mitä teillä on, pitä oleman niin-
kuin st meidän omamme olis. Tämän me
olemma käffenet teille tiettäwäxi tehdä.

. 24. Sitten kuuli Jonathan, että Demetri-
uxen sodanpäämiehet jällens tulit paljo suurem-
malla »voimalla kuin ennen, ja tahdoit tulla
händä »vastan.

25. Sentähden meni hän ulos Jerusalemista
heitä »vastan Hemachin maalle: sillä ei hän
tahtonut odotm niinkauwan, kuin he olisit ke-
riinet hänen maäkundaansa.

26.Kosta hän wakojat lähetti wihollisten lei-
riin, tullt ne jällens, ja sanoit, että wiholliset
olit aikoinet sinä yönä langeta heidän pääl-
lensä.

27. Sentähden andoi Jonathan kästyn sota-
wäellens ehtona, että heidän piti walwoman,
jakaiken sen yön oleman harnistoisa jawalmis-
tettua: ja asetti wäke ymbärins leiriä war-
tiaxi.

28. ,Mutta kosta wiholliset näit, että Jona-
than oli hänens walmistanut sotimaan, tuli
heille pelko, niin että he nousit ja menit mat-
kaansa: Ia ettei kengän sitä olisi ymmärtänyt,
annoit he walkian tehdä usiaan paikkaan lei-
riinsä.

29. Sentähden Jonathan'ei luullut heidän
msnewän pois huomeniseen asti, sillä hän näki
tulen olewan usiasa paikäsa heidän leirisäns.

30. Mutm huomenelmin ajoi hän heitä m-
Ddddddd Z kna.
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kaa, waan e, hän käsittänyt heitä: sillä he en-
nätit päästä ylitzen Eleutherin wirmn.

31. Silloin palais Jonathan Arabialaisten
tygö, jotka kutzutan Zabideixi, löi heidän ja
otti heidän saalinsa.

. . . .
.

32. Niin hän myös palms sieldä, za mcm
Damastuun, jahäwitti maakunnat kaikisa pai-
koisa sen ymbärildä.

zz. Mutta Simon mcm Astalonun ia mm-
hlt» wahwoin Kaupungeihin jotka läsnä olit.
Sittekäänsi hän itzens loppeen:

34. Sillä hän ymmärsi että ne tahdoit hei-
täns anda Demetriuxen Päämiesten halduun:
Sentähden tuli hän ennäköllä ja omisti Jop-
pen Kaupungin, jaasetti sotawäke siihen war-
jelemaanKaupungim

35. Senjälken tul» Jonathan kotta Mens,
japiti neuwoa Kansan wanhimmittsn kansan,
että muutamita Kaupungeim ludeasa piti
wahwistetmman, .

36. Ia Jerusalem,»» muunt korotettaman,
ja yxi korkia muuri linnan jaKaupungin wä-
lillä rakettaman: että Kaupungi linnasta olis
tullut eroiteturi, niin ettei ne jotka linnasa asuit,
olis saannet rulla »uiden päälle joikaKaupun-
gisa asuit: Ia ettei kengän olis saannut heidän
tygöns wiedä, eikä heille mitan myydä.

27. Kosta wäki tuli yhteen, niin he rupeisit
rakendamaan: Ia että se muuri kuin oli idän
puolella ojan ylitzen, oli maahan langennut,
rakensit he sen kappalen ylös jällens, joka ku-
humn Kaphnam.

.
. ~ .° .

38 Ia Simonrakensi sen linnan ioka kutzu-
tan Adida Sephelas, jateki sen wahwaxi, ja
warusti sen wahwalla portilla.

39. Niin aikoiTryphon Asian waldakundaa
otta alansa, ja pannaKruunun päähänsä, ja
mppa Kuningan sen nuoren Antiokuxen.

40. Mutta etta hän pelkäis, etta lonatha-
nin viti sen estämän, jahänvä wastan nouse-
man ehei hän myös tilaa kuinga hän olis saa-
nut otta Jonathanin kiinni ja surmata.

41 Sentähden meni hänBethsaan, sinne tuli
myös Jonathan neljänäkymmenellä tuhannel-
la hywin »varustetulla miehellä.

42. Mutta kosta Tryphon näk», että lo-
nathanmlla niin suuri wäki oli, pelkäis hän,
ja ei tohtinut julkisesti olla händä wastan:

4Z. Mutta otti hänen »vastankunnialla, j«kW myös ystälvänsä hänen kunniasi» pitä,»
annoi hänelle lahjoja, jakäski sotawäkensä niii,
Jonathanille kuuliaiset olla, kuin ihe hanel.lansä.

44. Ia sanoi Jonathanille: Mixi sinä tettKansalle niin suurm waiwaa, kosta ei meidäntvälilläln ole yhtän soma?
45. Anna heidän palaim kotiansa, ja ota si-nulles wähä wäke, jotka sinun tykönäs owat,

ja käy minun kansani Ptolemaidiin.
Kaupungin minä mhdon anda sinulle, ja ne
muut wahwat Kaupungit, ja mhdon sinunhalduus anda kaiken sotawäen, japäämiehet.
Sillä minlln pitä menemän takaperin jällens,
ja ainoastans sen syyn tähden minä olen tänne
tullut, sentähden kuitengin seura minua.

46. Jonathan ustoi hänen, ja annoi wäken-
sä mennä pois tyköäns ludeaan kotiansa,

46. Ia piti kolme tuhatta waiwoin tykönän-
sä, joistahän kaxi tuhatta lähetti Galileaan,
mutta se yxi tuhat ainoastans seurais händä.

48. Kosta Jonathan tuli Ptolemaidin Kau-
pungiin, annoi Tryphon portit sulkea, ja Jo-
nathanin otta kiinni ja hänen wäkensä tappa,

49- Ia lähetti sekä jalkamiehiä että rahaS»miehiä Galileaan, lewiälle kedolle, hukutta-
maan siitä Jonathanin toista sotajoukkoa.

50. Mutta kosta he ymmärsit, että lona<
than oli fangixi otettu wäkinensä , neuwoit h»
toinen toistans »valmistamaan heitäns sotaan,
ja menemään rohkiasti wihollisia wastan.

51. Mutta kosta »viholliset näit itzens siinä
olewan hengen waarasa. ja että nämät tah-
doit heitäns warjella, käänsit he takaperin, ja
menitjmatkaansa.

52. Niin se wäki myös meni kotiansa jällens
rauhasi», ja itkit Jonathania, ja muita jotka
hällen seumsans tapetut olit, ja kaikki Isras
lisa olit surulliset Jonathanin tähden.

53. Ia kaikki pakanat ymbäristöldä rupeisit
langemaan heidän päällens ja waiwamaan
Kansaa, jasanoit:

54. Ei heillä ole yhtän Päämiestä eikä hol-
hojam enämbi, käykämme nyt heitä wastan,
ja häwittäkäm heitä, ia pyhkikämme pois hei-
dän nimensä maan pääldä. .Luku.
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i3* tutu.

Jonathanin kuolemasta ja hautamisesta; ja
Kimonin hänen »eljeNst urhollisudefta.
«olkaSimon» kuuli, etta Tryphon svurensotawäen koonnut oli, menemään Juva-
laisia wastan ja hämittämään heitä.

.*!.,:,, 65.
2. Ia näki Kansa peljästynen ja hämmästy-

nen, tuli hän Jerusalemiin, wahwisti heitä ja
sanoi:

3. Te tiedätte kuinga suurta sotaa minä ja
minun weljeni ja Isäni, Lain jaPyhän edestä
olemma pitänet, ja oletta nähnet sen waiwan,
josa kaikki Israel on ollut;

4. Josa myös kaikki minun weljeni Israelin
lahden owat hukkunet, ja ei heistä sillen yhtä-
kän muuta elä kvin mina yxinäni.

5. Nyt en minä tahdo säästä hengeäni tasa
surusi» ja waiwasa: sillä en minä ole parembi
kvin minun »veljmikän, engä myös pyydä pa-
rembata menoa kvin heillä oli.

6. Mutta minä tahdon kosta minun Kansa-
ni edestä, meidän Pyhämme, meidän wai,
moimme jalastem edestä: sillä kaikki pakanat
täsaymbärins owat julmistunetmeidän pällem-
me, ja kokowat meitä hukuttamaan.

7. Tästä puhesta sai Kansa lohdutuxen jäl-
lens, wahwistuit, jawastaisit, ja lmusit;

8. Sinun pitä oleman meidän Päämiehem-me ludan ja Jonathanin sinun weljeis siasa,
sotimaan »vihollisia wastan:

9. Ia me tahdomme olla sinullekuuliaiset nii-sä kaikisa kuin sinä meille kästet.
10. Niin kutzui Simon sotawäen yhteen, ia

andoi käffyn , että Jerusalemin muurit olisitikitzeldä paratut, jaKaupungi tulis kaikki ym-
bärins hywin turwatuxi ja wahwistetuxi:n. Ia lähetti Jonathanin Absolomin pojan
lota,oukkon kansa Joppeen, ja Jonathan ajoi
Wlholliset ulos loppesta, ja omisti Kaupungin.

12. Silloin meni Trnphon ulos Ptolomai<Wa suurella sotawäellä, ja aikoi mennä Ju-man, ja wei Jonathanin fangina myötänsä.
'3- Mutta Simon käwi händä wastan, ja

«settl leirinsä lakialle kedolle lähes Addusta.
14. Mutta kosta Tryphon ymmärsi, että

vlmon weljensä Jonathanin siaan oli tullut

Päämiehen, ja ajatteli tapella hänen kansans,
lähettti hän sanan Simonille, ja annoi hänellesanoa:

15. Minä olen Jonathanin pitänyt kiinni ra-
han tähden, jonga hän »virkansa puolesta on
Kuningalle »velkaa.

16. Los sinä tahdot läheltä minulle sata lei-
wistätä hopiata, ja anda kaxi hänen poikaan-sa pandixi, ettei hän meidän tyköämme pake-
nisi pois, eikä asettelis itziänsä meitä wastan,
kossa hän wallallens pääse, niin minä tahdonhänen irmlle päästä, ja sinulle anda.

17. Waikka Simon ymmärsi sen kaiken ole-
man petoxen, kuitengin hän niin toimitti, että
raha ja lapset tulit Tryphonille lähetyxi, ettei
Kansa olis hänen ylitzensä walittanut, ja sa-
nonut:

18. Että Jonathanin piti sentähden hukku-
man, ettei hän tahtonut händä lunasta.

19. Sentähden lähetti hän hänelle ne lapset,
ja sata leiwistätä hopiaca, mutta Trvphon ei
pitänyt lupaustansa, eikä Jonathania irmlle
päästänyt.

20. Ia wielä sitte meni Tryphon edemmä,
että hän olis taitanut tulla maalle wahingota
tekemään, ja waelsi Hadorin tietä. Mutta
Simon somwäkinens oli jokapaikasa hänen si-
ivullansa, ja kunga hän tahdoi mennä, sen en-
nätti häneldä Simon.

21. Niin myös ne jotka linnasi» olit, lähetitsanan Tryphonille, että hän olis waeldanut
heidän tvgönS korwen läpitzen, ennen kuin Si-
mon olis ennättänyt, ja etla hän olis andanut
heille wiljaa tuoda.

22. Sentähden kiruhti Tryphon kaikkein
ratzasmiestensä kansa menemään heidän tygöns,
mutta sinä yönä tuli sangen suuri lumi ja esti
hänen sieldä.

23. Sitte hän meni Galaadiin, jaVasta-
maa lykönä annoi mppa Jonathanin poikinen-
sa, jotka siinä haudattin.

24- Ia Tryphon meni jällens omalle maal-
lensa.

25. Niin Simon lähetti noutamaan weljensä
ruumin, ja pani sen oman Isänsä hautaanModjn Kaupungisa. 1.,:,.

26. Ia
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26. Ia koko Israel walitti kauwan ja itki

Jonathania.
27. Ia Simon annoi tehdä Isällens jawel-

jillensäkorkian haudan wuolduista kiwistä:
28. Jonga päälle hän pani seitzemän patzasta,

liki toinen toistans. Isällensä, Äitillens ja
neljälle »veljellensä.

29. Ia andoi suuret patzat stn ymbärille teh-
dä, ja asetti niiden päälle heidän asensi» ijan-
kaikkisexi muistoxi, ja asttten siwuun annoi
panna hakatut hahdet, jotka purjehtiwaiset
meresä näkemän piti.

30. Tämä hauta on Modist» wielä tänäpä-
nä.

31. Mutta Tryphon johdatteli sitä nuorta
Antiokusm petollisesti sinne ja tänne maakun,
nisä, siihen asti kuin hän salaisesti hänen tap-
poi. '

32. Ia sitte pani itze Kruunun päähänsä,
tuli Asian Kuningaxi, ja »vaiwais ludan
maakundaa sangen kowan.

33. Mutta Simon rakensi mondaKaupun-
gim ludeasi», paxuilla Muureilla, korkeilla
Torneilla ja wahwoilla Porteilla, ja toimitti
Wiljaa wahwimbiin Kaupungeihin.

34. Ia lähetti walituim miehiä Kuningas
Demetriuxen tygö, rukoilemaan häneldä lie-
»vitystä siitä kuormasta, jonga Tryphon oli
lastenut hänen päällens: sillä ei Tryphon muu-
ta tehnyt Maakunnasa, waan wäkiwaldaa ja
murhaa. "

35. Siihen wastais Demetrius ja kirjoitti
näin:

36. Kuningas Demetrius toiwotta ylimmäi-
selle Papille Siinonille, ja wanhimmille, ja
ludan Kansalle terweyttä!

37. Sen kullaisen Kruunun ynnä Palmun
kansa, jonga te minulle lähetitte, olemma me
saanet, ja olemma malmit tekemään hywän
rauhan teidän kansanne, ja kirjoittamaan
meidän kästyläistemme tygö, että heidän pitä
andaman teitä kaikesta siitä kuormasta »vapa-
na olla, josta me ennen olemme luwannet
teille wapauden anda.

38. Ia mitä ms teille luwannet olemma, se
pitä ustollisesti lujana ja wahwana pidetta-
män. Kaikki ne linnat jotka te olette raken-
danet, pitä teidän 'pitämän janautitzeman.

39- Ia me annam andexi kaikki, mitä tetoisinans oletta tchncl meitä wastan, A»Mnun teot ja muut werot, jotka Jerusalem Mtekemän, ne me annamme teille andexi: .. .

l. io: »9, ;«,.
'

40. Ia jotka meitä mhtowat palwella, inme mhdom otta wastan, ja meidHn wälillam-
me pitä hywä rauha oleman.

41. Seitzemändenä kymmenendenä Muon-,
na toista sataa, tuli Israel wapahdetuxi paka-
nain iken alda:

42. Ia ruwettin kirjoittamaan heidän Asia-kirjoihinsa näin: Ensimmäisnä simonin ylin»,
maisen Papin ja Juvalaisten Päämiehenwuonna.

.43. Niinä päilvinä piiritti Simon GazanKaupungin, ja asetti sen eteen wahwat sodanmkennuxet, jamäkisellä woitti Kaupungin, ja
sai yhden Tornin.

44. Ia ne jotkatulit Tornin päälle, hyppäi-
sit Kaupungiin. IaKansa, joka oli KauM-.gisa, hämmästyi ja peräti peljästyi,

45. Ia juoxit Waimoinens ja Lapsinensa
Muurein päälle, rewäisit waatensa ja huusitkorkiasti, anoit armoa ja sanoit.

46. Älä meitä rangaise meidän pahudemme
jälken, mutta ole meille armollinen, niin me
tahdomma hywällä mielellä kuuliaiset olla.

47. Tämä lepytti Simonin niin, ettei hän
andanut heitä Mppa: Mutta kasti heitä men-
nä Kaupungista pois, ja annoi puhdistane
huonet, joihinepäjumalat pannut olit.

48. Sitten meni hän Kaupungiin, kiittij<l
kunnioitti lumalata, ja andoi kaikki kauhis-
tuxet ottapois jahäwittä, japani siihen Kan-saa, joka Jumalan Lain piti, ja teki Kau-
pungin wahwaxi, jarakensi jällens siihen itzel?lensä huonen.

49. Ia ne jotka Jerusalemin Linnasi» olit,
suljettin, niin ettei yxikän saanut käydä ulos
taikka sisälle, eikä mitan osta taikka myydä,
mutta karstit suurta nälkää, niin että monda
piti näljästä kuoleman.

.

50. Ia sentähden he huusit Simonin tygo,
jarukoilit rauhaa ja annoit itzensä. Niin tett
Simon armon heidän kansans ja andoi heidän
elä. Mutta heidän piti Linnasta meneman

pois.
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pois, ja Simon andoi Linnan jällens puhdista
kaikista kauhistuxista:

«. Ia sai sen kolmandena päiwänä kolmat-
takymmendä toisna kuunna, ensimmäisnä wuo-
tena kahdexattakymmendä toista sataa, ja me-
ni sinne Kiitoswirsillä, Palmuoxilla jakaikki-
naisilla Kandeleilla, kiitti lumalata, että he
siltä suuresta julmudesta, joka Israelin päällä
oli, tulit wapahdetuxi.

52. Ia kasti sen päiwän joka wuosi ilolla py-
hitettä.

SZ. Ia rakensi »vuorella Muurit ymbärins
Tmlpliä, läsnä Linnaa, ja teki ne wielä wcch-
wemmaxi, ja asui itze siellä, hän ja ne jotka
chan tykönänsä piti.

54. Ia että hän näki poikansa Johannexen
toimellisen ja kelwollisen mjehen ole»van, asetti
hän hänen kaiken sotawäen Päämiehexi, ja
pani asumaan Gazaan.

14. Kuku.
Simonin rauhallisesta hallituresta.

Hoisna Wuonna kahdexattakymmendä tois-
ta sataa, kokois Kuningas Demetrius so-

tawakensä, ja meni Mcdiin apua saamaan
Trypholiia »vastan.

2. Mutta kosta Arsases Persian ja Medin
Kuningas ymmärsi, että Demetrius oli men-
nyt hänen waldakundaansa, lähetti hän yhdew
Päämiehistäns händä wastan, ja kasti hänen
fangixi otta, ja eläwänä tygönsä tuoda.

3. Se Päämies löi Demetriuxen sotawäen,
otti hänen kiinni, ja wei Kuningas Arsissexentygö; niin piti Arsases hänen fangina, ja an-
doi hänestä otta waarin.

4- Silloin oli ludeafa lepo ja hywä rauha,
»liinkauwan kuin Simon eli, ja Simon hal-litzi sangen hywin, ja teki maakunnalle paljon
hywää *, niin että hän hywällä mielellä pidet-
tin Herrana kaikkina ikäpäiwinänsä.

» Esih. 1°: ;.

5- Ia hän woitti suurella kunnialla Joppen
Kaupungin, ja sen sataman, josta hän saipurjehtia merelle luotolaisten tygö:

6. Ia woitti alansa maakundia, ja rajat
vNlasa maasansa siirsi edemmä, japäästi mon-

da, jotka ennen olit poljetut alas jafangina
ollet.

7. Hänellä myös oli Gaza ja Bethzura j«
Jerusalemin Linna, jongahan wastudesta puh-
disti, ja ei yxikän tohtinut olla händä was-
tan.

8. Jokainenkyndi peldojans hywäsä rauha-
si», maa kaswoi »viljan, japuut kannoit hedel-
män.

9. Wanhimmat hallitzit ilman estetä, ja toi-
mitit kaikki hylyin: Kaupamiehet menestyit ja
hyödyit kaupoisansi», ja walmiftit heillens asei-
ta ja »varaa wihollisia wastan.

io. Simon myös toimitti jywiä ja wiljaa
Kaupungeihin, niin että tarpen aikanakin piti
heillä kyllä oleman, ja hän oli kuuluisa mies
kaikesa mailmasa.

11. Hän piti rauhan maakunnasa, niinettä
kaikki Israel iloitzi:

12. Ia jokainen nautitzi Wnnamäkensä ja
yrtitarhansa rauhasi», ja ei he ketän pelMnet,
silla ei yxikän tohtinut heitä waiwam.

13. Ia ei Syrian Kuningat tohtinet siihen
aikaan heille mitan pahaa tehdä.

14. Ia hän teki oikeuden maakunnasa, ja
warjeli köyhiä Kansans seasawäkiwaldaa was-
tan, jarangaisi kaikki wäärät, ja hukutti ju
malattomat.

15. Pyhän saatti hän jällens kunniaan, ja
annoi pyhää kalua siihen lisätä.

16. Ia kosta st sanoma kuului Romifa ja
Spartasi», että Jonathan tapettu oli, tulit he
kaikkk surullisexi.

17. Mutta kosta Romalaiset kuulit, että
Simon hänen weljensä oli ylimmäinenPappi,
ja oli maakunnan omistanut, ja wiholliset aja-
nut pois,

18. Niin he uöistit sen liiton, kuin he ennen
ludan ja hänen weljens Jonathanin kansi» teh-
net olit, jakirjoitit wastimuluihin ja lähetit hä-
nelle. !.«:«.

19. Se kirjoitus luettin julkisestiKansan ede-
sä lerusalemisa.

2Q. Ia Spartasta kirjoitettin * Simonin
tygö näin: Neuwonandajat, ja Sparmn asu.
maiset toiwottawat ylimmäiselle Papille Simo-
nille, ja wanhimmille, ja Papeille, ja ludan

Eeeeeee Kan-
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Kansalle, omille weljillensä, terweyttä.

' l. 1,: 2.

21. Teidän asianajaj«lt tulit meidän tygöm-
me, ja sanoit, että te teidän wihollisenne l>,ö-
net suurella kunnialla, ja oletta nyt hywäsä
rauhasi», josta meille on suuri ilo, me olemma
myös meidän Kaupungin kirjoihin andanet kir-
joitta, mitä he toimittanet owat, näin:

22. Juvalaisten asianajajat, Numinius An-
tiokuxen poika, ja Antipater Jasonin poika,
mlit meidän tygömme udistamaan ystäwyttä
Juvalaisten ja meidän »välillämme.

23. Ia me toimitimma, yximielisesti että ne
sanansaattajat kunniallisesti piti otettaman
wastan, ja heidän puhensa Kaupungin Kir-
jaan kirjoitettaman ijankaikkisexi muiston. Tä-
män wasmuxen he kirjoitit Simonille ylimmäi-
selle Papille.

24. Senjälken lähetti Simon Numeniuren
jällenRomiin*, »viemän suurta kullaista kilpe,
jokapainoi tuhannen leiwistätä, jaudistamaan
liittoa heidän Kansan, 'l.«: 1. l. ,5:15.

25. Kosta Romalaiset kuulit hänen asiansa
sanoit he: Meidän pitä ilman estetä tekemän
Simonille ja hänen lapsillensa kunniata:

26. Sillä hän ja hänen »veljens olvat mie,
hulliset ollet, ja Israelin »varjellet, ja wiholli-
set ajanet pois, sentähden wahwistit sen Ro-
malaiset yximielisesti, että Juvalaiset piti wa-
pat oleman, ja he annoit sen kirjoitta waffi-
Muluhin, jotka piti Pahaisiin lyötämän Sio-
nin wuorelle.

27. Tämä seumwainen kirjoitus on tehty
kahdexandena päiwänä toistakymmendä Elulin
kuulla, toisna wuonna kahdexatm kymmendä
toista siltaa, ylimmäisen Papin Simonin Sa-
mmelistä, kolmandena hallituxen wuonna,

28. Suuresi» wanhimmitten , Pappein ja
kaiken ludan Kansan kokouxesa.

29. Jokaitzelle olkon tiettäwä ja julkinen,et-
tä niisä suunsa jodisi», kuin meidän maakun-
nissa owat ollet, Simon MaMthian poika, la-
ribin sugusta *, ja hänen weljensä, owat hen-
gens andanet waaman, ja ollet oman Kan-sansa wihollisia wastan, ettei Pyhä ja luma.
lan Laki olis tullut maahan lyödyxi,a häwitety-
n, ja owat saanet Kansans suureen kun-
niaan. " l. 2: 1.

30. Silla Jonathan kokois Kansan jällens
ja otti hallituswimn ja tuli ylimmäisesi
Papixi.

31. Mutm kosta hän kuoli *, tulit wihollisetjällens, jatahdoit häwittä maakunnan jaP»,hän. '!.!,:,;.

32. Niin Simon noun, ja sodei meidän lvi,
hollistamme wastan, ja toimitti meidän sota-wäelle aseita, ja maxoi heidän palkkansa omas-
ta mhastans ja hywydestänsä.

33. Ia wahwisti Kaupungit ludmsi», ja
Bethzumn miakaupungin, josa wiholliset en-
nen somasmsa ja sodan walmistuxet pidit, ja
pani Juvalaisia sim warjelemaan.

34. Hän wahw-sti myös Joppen, joka on
merikaupungi, ja Gazan joka on Asdodin ra»
joilla: Sillä Gaza oli ennen ollut wihollisten
linna: mutta Simon omisti sen, japani siihenJuvalaisia, ja asetti siihen hywän hallituxen.

35. Kosta Kansa Simonin uffollisuden ym-
märsi, jatiesi ne hywät työt kuin hän heille teh-
nyt oli, walitzit he hänen Päämiehexens ja
ylimmäisen Papixensi» hänen hywydensjaus-
kollisudensi» tähden, jonga hän kaikelle Kan-
salle osotti,ja ahkeroitzi ulommaisillensa kaille
hywää tehdä.

36. Sillä hänen aikanans andoi Jumala
menestyxen hänen kättensä kautta, niin että pa-
kanat meidän maakunnasta ja Jerusalemistaja linnasta tulit ajetuxi pois, josa he olit, josta
he myös läxit ja häwitit Pyhän,ja puhtanJu-
malan palweluxen sokaisit.

37. Mutta Simon omisti linnan, ja pani
siihen Juvalaisia warjelemaan Jerusalemin
Kaupungita ja maakundaa, ja korotti Jeru-
salemin muurit.

38. Ia Kuningas Demetrius wahwisti hä-
nen ylimmäisen Papin »virkaan,

39. Ia piri pstawänänsä, ja teki hänelle suu-
ren kunnian.

40. Sillä hän ymmärsi, että Romalaiset
Juvalaisten asiamiehiä kunniallisesti otit was-
tan, ja olit tehnet liiton heidän kansans, M
ottanet heitä »varjeluxeensi»,

41. Ia että ludan Kansalla jaheidän Pa-
peillansa yximielisesti st neuwo oli, että Simon
piti heivän Päämiehensä ja ylimmäinen Pa»>plNs
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pins alinomaisesti oleman, sllhenajii erra Ju-
mala heille sen oikia,» prophetan olis herär-

5 Mos. ,8: 15, 18. Hagg. l : 7, 8.
Mal. 4:5.

42. Ia että hänen piti Pääntiehen oleman,
ia Pyhän »varjeleman, ja asettaman käffyläi-
stt maakundaan, jakaikki sodan neuwot ja lin-
nat pitämän hallusans jawoi»nasansa.

43. Ia että jokaitzen piti händä kuuleman,
jakaikki kästyt hänen niinellänsä käymän ulos;
ja että hänen piti Purpurasa jaKullasa käy-
män. .

.

44.Kaikki nämät piti ustollisesti ja wahwasti
kaikelda Kansalda jakaikildaPapeildapidettä-
män, ja ei yhdengän pitänyt asetaman itziän-
sä tätä wastan, eikä yhdelläkän oleman woi-
maa maakunnasa Kansaa yhteen kuhua, eikä
Purpurata taikka kullaistawyötä kanda, waan
hänelle ainoastans.

45. Mutta joka teke tätä wastan, ja tämän
säädyn rikko, sen pitä wikapään oleman.

46. Näin lupais kaikki Kansa Simonille ol-
la kuuliainen.

47. Siihen myös Simon tydyi ja tuli ylim-
mäisen Papixi, jaludan Kansan Päämiehexi.

48. Ia yhteinen Kansa kasti tämänPäätö-
in mstisiin tauluihin kirjoitta, japanda Temp-
lin läplkäyttäman julkiseenpaikkaan,

49. Ia yhden senkaltaisen kirjoittuen siitä
»anna roeroarkkuun, jostaSimon jahänen jäl-
kentulewaisensa piti sen aina löytämän.

15. Kuku
Ruinaa erinkaldaiseftiAntiokus , jaRomalai-

stt, ludalaisia kohtawat.
l>a Kuningas Antiokus Demetriuxen poika
«) kirjouci * luodoista Simonin ja JuvanKausiin tygö, näin: ' l.«: 67.

2. Kuningas Antiokus toiwotta Simonille
»limmäiselle Papille ja Juvan Kansalle ter-
weyttä !

3- Että muutamat kapinan nostajat owat
»ttanet minulda pois minun perinvöwaldakun-
dani.
, 4 Niin minä mhdon sen jällens alani otta,
>a anda sen oikiain perillisten ala tulla: ja sen-
tähden olen minä muukalaista somwäke otta-

nut, ja haaxia teetellyt, ja tahdon waldakun'
daanikäydä, että minä kapinan nostajat ran-
gaisisin, jotka minun waldakunnasani paljon
wahingota tehnet owat, ja monda Kaupun-
gita häwittänet.

5. Sentähden minä annan stnulle kaikki ne,
kuin Kuningat ennen sinulle andanet omat.

6. Ia annan sinulle woiman rahaa lyödä
omasi» maakunnasas.

7. Ia Jerusalem ja Pyhä pitä mapa ole-
man : Sinun omas pitä myös oleman kaikki
ne linnat jotkasrakmdanut olet, jakaikki mi-
täs tähän asti pitänyt olet, jakaikki ne sotaa-set jotka sinä tehnyt olet.

8. Ia annan sinulle mapaudm kaikista niistäkuin Kuningalle tehtämän pidäis, ja muutoin
Kuningan omat owat, tästä ajasta rumeten,
niin ijaxi päimäxi.

9. Ia kosta me meidän waldakundamme
jällens saamme, niin me tahdomma sinulle, ja
sinun Kansalles ja Templille, mielä suurem-man kunnian tehdä, niin että teidän pitä kai-kesa maldakunnasa kuuluisat oleman.

10. Neljändenä wuonna kahdexattakym-
mendä toista sataa, tuli Antiokus jällens pe-
rindö waldakundaansa, jakaikki sotawäki hyl-
jäis Tryphonin, ja meni hänen tygönsä, jasangen Harmat jäitTryphonin tygö.

ii. Kosta Kuningas Antiokus meni hänenjälkens, pakeni hän Doraan, joka on merentykönä :

12. Sillä hän näki hänens olewan waarasa,
etta sotawäki hänen jätti.

13. Mutta Antiokus mmi hänen jälkensDo-
raan, sadalla jakahdellakymmenellä tuhcmel-la jalkammiehellä, jakahdexalla tuhanella rat-zasmiehellä:

14. Ia piiritti Kaupungin sekä maalda ettäwedeldä, niin ettei yxikän saanut siitä käydäulos, taikka sisälle.
15. Siihen aikaan tuli Numenius Romista,ja muut jotka hänen kansans lähetetyt olit -ja toit kirjoja Kuningasten tygö, jamaakun-dlln, joisa oli kirjoitettu näin: 'l. 14: ,4.16. Lusius Romin Kaupungin haldia, toi-wotta Kuningas Ptolomeuxelle terweyttä.'
17. Simon ylimmäinen Pappi ja ludanEeeeeee 2 Kansa,
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Kansa, owat lähettänet asians ajajat meidän
tygömme, udistamaan ystäwyttä ja liittoa
meidän »välillemme.

»8. Ia owat myös lähettänet meille kullai-sen kilwen , ioka paina tuhannen leiwistätä.
19. Sentähden me kirjoitammeKuningasten

ja muiden Herrain tygö, ettei heidän Juvalai-
sia »vastan mitan tekemän pidä, eikä heidän
Kaupungeihinsi» ja maakundiinsi» menemän:
eikä myös pidä heidän ketän auttaman soti-
maan heitä wastan.

20. Sillä me olemma ottanet heildä sen kil-
wen tygömme.

21. Ia josmuutamia kowakorwaisia heidän
maakunnastansa teidän tygönne on paennut,
ne teidän pitä lähettämän ylimmäisen Papin
Simonin tygö, että hän heitä lakinsa jälken
sais rangaista.

22. Näin olemma me myös kirjoittanet Ku-
ningas Demetriuxen, AtMluxen, Arethan, ja
Arsissen tygö:

23. Ia kaikkiin maakundiin, ja Sampstssiin
ja Spartalaisten tygö, ja niiden tygö jotka
Delosa, Myndosi», Sisponisi», Kariasi»,
Samosi», Pamphyliasi», Lysiasi», Halikar-nassosa, Rhodisa, Faselisa, Koosa, Sideni-sa, Gortynasa, Guidosi», Syprisä ja Syre-
nisä asuwat.

24. Ia tämän kaltaisen kirjan me olemma
lähettänet ylimmäiselle Papille Simonille, ja
ludan Kansalle.

25. Silloin wei Antiokus wielä toisen sota-
wäen Doran ala, kowemmin sitä piirittä-
mään, japani sodan rakennuret sen eteen, ja
ahdisti Kaupungin joka mhwolda ja sulki Try-
phonin sinne, ettei hän saanut käydä ulos eli
sisälle.

26. Ia Simon lähetti Antiokuxen awuxi tu-
hannen hywää ja »valittua Miestä, japaljon
kuldaa, ja hopiata, ja aseim.

27. Mutta Antiokus ei ottanut niitä wastan,
eikä sitä pitänyt mitä hän ennen luwannut oli,
waan peräti kylmeni Simonim wastan.

28.z Ia lähetti »hden ystäwistänsä hänen ty-
göns, nimeldä Athenobinxen, händä puhut-
telemaan, jasanomaan: te oletta Joppen, ja
Gazan ia Jerusalemin Linnan omistanet, jot-
ka kaikki minun waldakundaam tulewat.

29. Ja oletta maakunnan niiden ymbäristöl-
dä häwittänet, jasuuren »vahingon tehnet n»i-
nun waldakunnasani, ja oletta omistanet Mi<
nun perindömaani.

30. Sentähden anon minä teildä nämätKaupungit jällens, jotka te oletta ottanet mi-
nulda pois, ja kaiken weron niistä Kaupun-
geista kuin teillä on paitzi ludan maata.

31. Mutta jos et te sitä tahdo tehdä, niin an-dakat minulle niiden Kallpungein edestä wiiffsataa leiwistätä hopiata, ja sm wahingonja
weron edestä toiset wiisi sataa leiwistätä, mutta
jos et te sitä tottele, niin me tahdomme sotiateitä »vastan. 1

32. Kosta AthmobiusKuningan ystäwä tuliJerusalemiin, ja näki Simonin suuren Kun-
nian, ja sen koreuden kuin hänellä oli kullasta
ja hopiasta, jakuinga hän muutoingin oli ja-
losti walmistettu, ihmetteli hän sitä sangen suu-
resti, ja jutteli hänen edesäns mitä Kuningas
oli käskenyt.

33. Siihen annoiSimon hänelle tämän ms,
tauxen: Se maakunda kuin me jällen omista-
net olemma, on meidän Isäimme perindö, ja
ei se kenengän muiden oma ole; mutta mei-
dän Vihollisemme owat sen kauwan aikaa »va»
kiwallalla ja wäärydellä omanans pitänet.

34. Sentähden olemma me nyt meidän il-
mamme jällens ottanet, ja emme kmengän
toisen omaa.

35. Mutta että siltä sitä »valitat, että me
Joppen ja Gazan olemma ottanet, siihen
oli se syy, että niistä tchtin meidän maakun-
nallem jaKanfallemme suuri wahingo: Multa
kuitengin me tahdomme niiden edestä anda sa-
ta leiwistätä.

36. Siihen ei Athenobius mitan »vastannut,
waan »vihastui, ja meni matkaansa Kuningan
tygö, ja ilmoitti hänelle Simonin wastauxen,
ja hänen kunniansa ja jaloudensa, ja kaikki
mitä hän nähnyt oli. Silloin Kuningas nck
hastui sangen hirmuisesti.

37. Mutta Tryphon pääsi pois sieldä, ja
hahdella pani Orthosiaan.

> 38. Niin Kuningas teki Smdebeuxen meri-
maakunnan Päämiehexi,ja andoi hänelle sota-
wäks sekä ratzaSmiehiä, että jalkamiehiä,

39- Ia
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39. Ia kasti hänen sioitta itzens ludan maan
rajoille, ja wahwista SedroninKaupungin, ja
rakenda linnan »vuorella, josta heidän piti Ju-
deaan menemän , mutta Kuningas ajoi Tro-
phonita takaa, käsittäxens händä.

40. Kosta siis Smdebeus tuli Jammaan, löi
hän ludalaisia ja ryösti heidän maakundansa,
ja annoi paljonKansaa tappa, ja otti monda
kiinni, ja wei pois.

41. Ia rakensi Sedronin Kaupungin, ja
pani siihen sotawäke, että he sieldä rajoilda o-
lisit uloslangmnet, ja sulkenet Juvalaisten
sotawäen tien, niinkuin Kuningas heidän käs-
kenyt oli.

16. Kuku.
Johannexen Simonin pojan urhollisudesta ;

niin myös ptc»lo»neufen murhatyöstä Appeensa
Simonita mafian.
sentähden mmi Johannes Gazasta* I-

sänsa Simonin t»)gö, ja ilmoitti hänelle
etta Sendebeus oli maalle tullut, ja paljon
wahingota tehnyt. *l. 1,-54.

2. Silloin Simon kutzui kaxi tvanhinda poi-
kaansa tygöns, ludan ja Johannexen, ja sa-
noi heille: Mina ja minun weljeni ja koko mi-
nun Isäni huone, olemma hamasta nuorudef-
ta niin tähän aikaan asti, sotinet Israelin wi-
hollisia wastan, ja Jumala on meille onnen
ondanut, jaIsrael on monasti meidän käteem-
me kautta holhottu.

3. Mutta että minä wanha ja heikko olen ,

niin teidän pila nyt astuman minua ja minun
lvelseini siaan, ja menemän sotimaan teidän
Kansanne edestä : Jumala taiwasta auttakon
teitä ja olkon teidän kansanne !

4. Niin hän annoi walita maakunnasta ka-
xikymmendä tuhatta jalkamiestä, ja muutami-
ta hewoismiehiä: Tällä joukolla meni Johan-
nes ja ludas Smdebeusta wastan, ja olit yö-
tä Modinifa.

5. Mutta huommeltain koffa he Modinista
tulit lakialle kedolle, tuli suuri sotawäki heitä
»vastan, sekäratzasmiehä etta jalkawäke. Ia
sullä oli wirta molembain sotajoukoin wälillä

6. Niin Johannes mmi wirran tygö, jakään-
si hänens wihollisia wastan, jakuin hän näki

ettei somwäki tahtonet wirtaan mennä, niin
hän rohwais itzensä, ja mmi ensisti ylitzen, ja
kuin muu;wäki stn näit, menit he myös yli-
tzen hänen peräsäns.

7. Niin Johannes asetti wäkensä rinnan wi-
hollisia wastan, ja pani hewoismiehet jalka-
wäen tygö, mmm wihoUisilla oli paljo enäm-
bi sotawäke.

8. Kosta siis Johannes annoi Pappein was-
stitorwiin puhalda*, ja löi wihollista, niin
Sendebsus pakeni Sotajoukkoinensa: ja siinä
tuli monda haawoitetuxi jalyödyxi, ja ne muut
pakenit yhteen »vähään wahwaau Kaupungiim

'

4 Mos. 20: 8. »Aika K. ,9: »6.
9. Siinä sodasa Mli myös ludas Johanne-

xen weli haawoitetuxi, mutta Johannes ajoi
takaa wihollisia Sedronin linnan asti.

l. 15: ;y, 4«-
-iQ. Ia wiholliset pakenit Azodin maan pai-»

koille linnoihin. Silloin Johannes poltti ne
linnat, niin että wihollisista liki kaxi tuhatta
miestä tuli surmaturi. Senjälken meni Jo-
hannes rauhasa kotiansa ludeaan.

11.Mutta siellä oli yxi asetettuleribon maan
Päämiehexi, nimeldä Ptolomeus Abobin poi-
ka , jokaoli sangen rikas.

12. Ia ylimmäinen Pappi Simon oli hänel-
le andanut tyttärensä awioxi ;

13- Jonga tähden hän myös oli ylpia sydä-
mestä, ja pyyti maan Ruhtinaxi, jaetzei tilaa
Simonim jahänen poikiansa petoxella päiwil-
dä otta pois.

14. Kosta Simon waelsi ymbärins ludanmaam, kaikkia paikkoja katzelemasa, ja hal-
litusta hywin toimittamasi», ja tuli lenhoonkahden poikansa Matathian ja ludan kansa,
seitzemändenä wuonna kahdexattakymmendä
toista sataa, ensimmäisnä Kuuna toistakym-
mendä, jokakutzutan Sabat:

15. Silloin otti Abobin poika heidän wastanlinnasi», joka kutzutan Dok, ja walmisti heil-le suuren pidon, mutta se oli petosta täynäns,
silla hänellä oli siinä somwäki kätkettynä.

16. Ia kosta Simon ja hänen poikansa tu-
lit iloistxi ja juopunen, nousi Plolomeus pal-
welioinensa, ja otti astnsg ja karkais Simo-
nin päälle siinä kusa hän istut, ja löi hänen ME e eeeee 3 san
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kaxi hänen poikaansa, ja heidän palweliansa
kuoliaxi.

17. Tämän häpiällism petoxen teki Ptolo-meus Israelisi», jaosotti pahuudensa hywäin
töiden edestä.

l- Senjälken kirjoitti hänKuningas Antio-
kuren tygö, jarukoili häneldä soramäkeä awu,
xensa, omistaxens maakundaa jaKaupungeita
ja mitä niisä oli.

19. Hän lähetti myös joukonGazaan, sur-
mamaan Johannesta, ja kirjoitti Päämiesten
tygö, ja kutzui heitä tygönsä, ja lupais heille
anda suuren palkan ja lahjat.

20. Ia lähetti sotawäkmsä lerusalemita ja
Templiä omistamaan.

2i. Mutta yxi sanansaattaja joudui edelläGazaan, joka ilmoitti Johannexelle, että ha.nen Isäns jameljensä tapetut olit, jaettä myö<händä oli aiwoittu tappa.
22. Kosta Johannes nämät kuuli, peljästyi

hän sangen komin, ja annoi otta kiinni ne jot.
ka lähetetyt olit händä tappamaanpa kuinWymmärsi, että tämä oli heidän ajatuxensa, niinhän annoi heidän tappa.

23. Mutta mitä Johannes senjälken muutateki, ja millisiä sotia hän piti wihollisia wastan,jakuinga hän hallitzi ja muurit rakensi,
24. Se on kirjoitettu erinomaiseen kirjaan,

hänen aikansa hallituxesta, niinkauwan kuinhän Isänsä jälken ylimmäinen Pappi oli.
Ensimmäisen Makkaberein kirjan loppu.

Toinen Makkaberein Kirja
Esipuhe.

on olemanansa toinen Makkaaberein Kirja, niinkuin nimi osotta, mutta el se taida oikein olla, MH, se luettele mouikahtoja asioita jotka ennen ensimmäisen Kirjan asioita tapahtunet owat, eikä edemmä ulotu
tuin ludas MaNabeureen, se on, stitzemänden Lukuun asti ensimmäisestä Kirjasta, että hän paremmin ensim-
mäisen kuin toisexi pidäis kutzuttaman. Eli joS hän pitä kutzuttaman eri Kirjaxi, ja ei toisexi Matlabcmn
Kirjan, Xliv« vii «liinul sciiicer, non, licunönz.

Mutta me annamme tämän niin olla, sen kaunin Hisiarian tähden seitzemästä Mattyristä Makkabereisti
ja heidän aitistansä, monen muun asian tähden. Mutta se näky, ettei se ole kaikki yhden teko, mutta kokoo,
haettu monesta kirjasta. Vn hänesa myös kowa solmu 14. Lugusa v. 37. Rasiaxesta, joka itzensä surmais, jol-
la myös P. Augustinus ja muut wanhat Isat itziänsä waiwannet owat. Sillä senkaltaiset työt ei kelpa, ja/i
ole kutettäwät, ehkä ne kärsittä ja hywin selitettä taitaisin. Niin kirjoitta hän myös Anttokuxen kuolema» pal-
jo toisin, kuin ensimmäinen Kirja.

Ia vian »anottu, niinkuin ensimmäinen Kirja pyhän Ramatun sekaan otettapa on, niin on tämä toine»
siitä hyljattapä, ehta jotain hywää siinä on. Mutta nämät kaikki olkon Kristillisen lukian halduun annettu,
»uomit» ja tutkia.

1. Lutu.
Nirkon puhdistus-Juhlan pitämisestä, jaPY-

hän tulen jällens löytämisestä.

HHe Juvalaiset teidän »veljenne, jotka leru,
Y/l salemisa ja koko ludan maalla asumme,
toiwommme teille Judalaisille meidän weljil-
lemme, jotka Egyptisä oletta, onne ja ter-
weyttä!

2. Jumala siunatkon teitä, ja muismkon
liittonsa, jongahän Abrahamille, Isaakille ja
Jakobille, uskollisille pallvelioillensa, luwan-
nut on.

3. Ia andakon teille wagan sydämen, etti
te hänen Laisansa lujana jawahwana pysi isilce,

4. Ia lainatkon teillen että te wirjät olisit»hänen käskyssänsä, ja lohdutmkon teitä.
5. Hän kuulkon teidän rukouxenne, olko»

teille armollinenpa älkön teitä hyljätkö tuffasa!
6. Näin »ne alati teidän edestänne rukoilem-

me. Eph.6: ,z.
7. Me olemma teidän tygönue kirjoittanet

suurimmasi» tuffasamme, kosta Jason ja hänen
joukkonsa pyhästä maasta ja waldakunnasta
erkcmit. 1.4: ,<?,„.

8- Ia poltit meidän portimme, ja wuoda-
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tit wiatoinda werta. Niin me rukoilimme, ja
HERra kuuli meitä, ja me uhraisimme hanel-
le sämbyläjauhoja', ja sytytimme lamput f,
,a panimma näkyleiwät § edes. ' z Mof. 2: 1.

f 2 Mos. 25: Z7- § » Mos. 25: ,o.
9. Ia anomme, että te nyt meidän kansam-

me pidäisitte Lehtimajan juhlapäiwiä Kas-
leun kuulla, i Makk. 4: 56, 59.

io. Kirjoitettu yhdexändenä wuonna seitze-mättäkymmendä toista sataa, Kuningas De-
metriuxen aikana. i MoN.ii: ,9.

ii. Me lerusalemisa, ja kaikkesa ludeasa
mnhimbain kansa, ja Johannes, loimotam-
me Aristobuluxelle Kuningas Ptolomeuxen ope-
msisälle, joka Papillisesta sugusta on, ja muil-
le Juvalaisille kuin Egyptisä owat, onne ja
terweyttä! Me kiillämme täydestä syystä Ju-
malatta, että hän meidän niin suuresta lustas-
ta pelastanut on, jotka itziämme niin wäkewä-
tä Kuningasta »vastan »varjeleman piti.

12. Siellä Jumala on meidän wihollisemme
siitä pyhästä Kaupungista ajanut pois Per-
siaan asti.

iz. Siellä Kuningas »voittamattoman jouk-
konsa kansa Nanen Kirkosi» Mpettin, Nanen
Pappein kawaludesta. » Makk. 6: 16.

2 Matt. 91,8.

»4- Sillä kosta Antiokus sinne tuli ystäwi-
nensa, naisjumalan Dianan tygö, niinkuin
naimaan händä, ja kaiken rahan Templistä
huomenlahjan ottamaan.

is. Ia ko.la Nanen Papit sen ymmärsit, ja
hän muummain kansa Kappeliin mennyt oli,
luWt he hänen peräänsä Kirkon,

16. Ia lasketit hänen ja kaikki kuin hänen
kansans olit, kiwillä kuoliaxi, sitte hakkaisit
he hänen kappalein, la heitit heidän sieldä ulos.

17. Jumalan olkoN alati kiitos, että hän
jumalattomat niin on poisottanut. l. 9: 5.

,8. Että me wiidendenä päiwänä kolmatta-
tymmendä Kasleun Kuulla ajattelemmeTemp-
lin puhdistusta pitä, olemma me tahtonet teille
tietä anda, että te myös meidän kansamme
A Juhlaa pidäisitte, niinkuin se päiwä pi-
betän, jona Nehemia tulen löytänyt on, kostahinTemplin jaAlmrin rakensi, ja taas uhrais.

19. Sillä kosta meidän Isämme Persiaan

wietin , owat Papit tulen Altarilda sylvääk
kuitvaan kuoppaan kätkenet', ja tähdellä pi-
tänet, ettei sitä kengän tietänyt, f

», Mos. 6:1,. 5 .Matt. 2: 5,6.
2c». Kosta nyt Nehemia, ei monda wuotta

sitte, Jumalan tahdosta Kuningalda kotia lä-
hetettin, lähetti hän niiden Pappein jäänyt su-
kulaiset, jotka sen tulen kätkenet olit, että hesen jällens etzisit. Waan , niinkuin he meille
ilmoittanet owat, ei he löyttänet tulda, waan
sakian weden.

21. Sitä hän on kästenyt ammunda ja tuo-
da. Kosta nyt kaikki uhrixi »valmistettu oli,
onNehemia käskenyt, että heidän piti »valaman
weden halkoin ja uhrin päälle, joka halkoinpäällä oli,

22. Kosta he sen tehnet olit, ja Auringo hy-
win nosnut oli, ja pillvet kadonnet pois, niin
syttyi suuri tuli, jota he kaikki ihmettelit.

2). Niin rupeisit Papit ja Kansa rukoile-
maan, siihenasti kuin uhri palanut oli, ja Jo-
nathan weisais edellä, mutta muut wastcusit
händä Nehemian kansi».

24. Mutta tämä oli Nehemian rukous:
HENra meidän Jumalamme, joka kaikki
kappalet luonut olet, ja olet wä-
kewä, ja hurstas, ja laupias, ja arnoa se oi-
kia Kuningas ja woideltu.

25. Joka ainoa kaikki lahjat annat*, sinä
ainoa hurstas, Kaikkiwaldias ja ijankaikkinen
olet, sinä loka Israelin pelastat kaikesta pa-
hasta, joka meidän Isämme »valinnut japy-
hittänyt olet. '

1 Kor. ,:: ,1. Eph. 4:8.
26. Ota tämä uhri koko Israelin edestä, ja

warjele ja pyhitä sinun perinvös.
27. Koko meitä hajotettuja jällens yhteen,

pelasta heitä jotka pakanoita palweleman pitä,
ja näe meitä ylönkahotuita, »vita jokainen il-
moitta, että pakanat ymmärrässit, että sinä
meidän Jumalamme olet. , Mos. »6: 44.

28. Rangaise heitä jocka meitä sormwat, ja
suurella pilkalla meitä häwäisewät,

29- Istuta jällens sinun Kansas sinun py-
hään paikkaas, niinkuin Moses sanonut on.

5 Mos. ;<>:,. -Makk. ,:iz.

zc>. Sitälikin »veisaisit Papit Kiitoswirsiä,
siihenasti kuin uhri kulunut oli.

31. Sitte



2 Makkaberein i. 2. Lut.1144
zi. Sitte kasti Nehemia sen lijan weden

suurten kiwein päälle kaata.
32. Sieldä myös käwi liekki ulos; Mutta se

kulutettin Altarin tulen liekildä.
I Kun. 18: ,8.

zz. Se on kohta ilmei tullut, ja Persian Ku-
ningan korwiin, kuinga siitä paikasta kuhunga
tuli kätketty oli, wesi löytty ja se uhrit sytyt-
tänyt oli.

34. Niin koetteli sitä myös Kuningas, ja
andoi sen paikan eroitta ja pyhittä,

35. Ia andoi paljo rahaa siihen.
z6. Ia Nehemian kumpanit nimitit sen pai-

kan, Nekparixi, se on puhdistus: muutamat
kutzuwat sen myös Nephmrixi.

2. Kuku.
pyhäin kaluin kätkemisestä, ja tämin kirjan

laadusia.
«lamatuista myös löytän, että Jeremia
31»- Propheta * kästenyt oli niiden jotka wie-
tin pois, otta tulen myötänsä, kuin ennen
sanottu on. f ' Jer. 29: 5. 5 »Makk. 1: ,8.

2. Ia andanut heilleLain, jakästenyt, ett-
ei he HERran käskyjä unhotaisi, eikä annais
itziänsä wietellä, kosta he Kuldaiset ja hopiai-
set Jumalat ja heidän kaunistuxensa näkewät.

Bar. «: ~

3. Ia on senkalmisim muita paljon heille
kästenyt, ettei he Lakia sydämestäns unhotaisi.

4. Niin oli se myös siinä kirjoituxesa, että
Propheta Jumalan käskystä heille kästenyt oli,
että he todistuxm Majan ja Arkin * myötäns
ottaisit. *

» Mos. 25: 10. l. 40: 2.

5. Kosta he nyt wuoren tygö tulit, jonga
päällä Moses ollut oli, ja HERran perindö-
maan nähnyt*, löysi Jeremia yhden luolan,
sinne hän pisti Majan ja Arkin ja sawuuhrin
Altarin, ja peitti luolan. '

5 Mos. ,4:1.
6. Mutta muutamat jotka kansa menit, tah-

doit sen luolan merkitä, mutta ei minet löytä.
7. Kosta Jeremia sen ymmärsi, nuhteli hän

heitä, ja sanoi: Tasa paikkaa ei pidä yhden-
gän Ihmisen tietämän, siihen asti kuin HER-
ra Kansansa koko, ja heille leppy, silloin
HERm heillen sen kyllä ilmoitta.^

8- Ia HERran kunnia nähdän pilwesä ',

niinkuin se Mosexen aikana näkyi, ja kuin Sa-lomo rukoili f, että l)än stn paikan pyhitäis.
*

» M»s. 11: 21. l. 40: ,4. 4 Mos. 9:,,.'
l Kun. 8:10. 2MaK. 5: !Z, 14.

-s 2 Ma K. 6: «.

9. Ia Jeremia luetteli myös heille, kuina»Salomo uhrannut oli', kosta Kirkko wihil-tin jaTempli walmis oli. "

1 Kun. 8: f.
io. Kuinga Moses HERma rukoillut, ja

tuli Taiwasta uhrit kuluttanut oli *. Niinrukoili myös Salomo, ja tuli kulutti myös
polttouhrin.f *, Mos. 9:24. f.Kv», iz:,,.

, Aika. K. 7: 1.
11. Ia kuin Moses sanonut oli, -että hänenuhrinsa oli tulelda kulutettu jaei syöty.

? Mos. 10: 16.
12. Niin myös Salomo on kahdexan päi-

wää uhrannut. 2 Kun. 8: 62, 65.
13. Ne kaikki löytä niisä kirjoitunsa, jotka

Nehemian aikana kirjoitetut owat: ja niinkui»
hän Kuningasten, Prophetain jaDawidin kir-
jat, jaKuningasten kirjoituxet, uhrista hake-
nut oli, ja yhden kirjalajän niistä koonnut:

14. Niin myös ludas on tehnyt, ja mitä
kirjoja sodan ollesa maalla oli tullut pois, on
jällens hakenut kokoon.

15. Ia ne owat meidän tykönämme: joste
tahdotta niitä lukea niin andakat ne meildä
tuoda.

16. Että me nyt senkaltaista Juhlaa pita
tahdomme, mhdoimma me kirjoitta teidän.ty-
gönne, sillä teidän tule myös sitä pitä.

17. Mutta me toiwomme Jumalan tygö, et-
tä HERm jokaKansaans autta, japerinnön
jällens anda. Nimittäin, Waldakunnan j«
Pappiuden.

18. Niinkuinhan Laisi» luwannut on, pian
meidän päällen, armahta, jakoko meidän jäl-
lens yhteen, awamsta mailmasta, pyhään
paikkaan. 5 Mos ;o: ~ , Makk 1: 2?.

19. Niinkuin hän jo suuresta' tustasta meiti
pelastanut, ja sen paikan puhdistanut on.

i Mass. 4: 4,.
20. Mutta Historia ludas Makkabeuxcfta

ja hänen Weljistänsä, jaylimmäisen papin puh-
diftuxesta jaAlmrin wihkimisestä :

21. Ia sodasta Antiokus Epiphanesta was-
tan
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yn *, jahänen potkaansa Eupatorim wastan. j-

iMatt. i: ii. -x i Makk. 6: ,7.
22. Ia siitä merkistä taiwasa, joka niille,

jotka Juvalaisia urhollisesti »varjelit, ilmandu-
nut on, että heim niin »vähä joukko koko maan
ryöstänet, ja suuren pakanain paljouden pa-
koon lyönet, ja heidän peräsäns kiiruhtanet
«wat.

23. Ia päällisen Templistä, kuinga se jäl-
lens mkettin ", niinkuin jokapaikasa, jo siitä
lietän, jaKaupungi wapaudensa jällen saanut
on, että kaikki muut Lait kieldyt owat, ja ai-
noastans HERran Laki pidettämän pitä, jo-
ka meille nyt hywää suo, ja armollinen on.

* i Malk. 1;: n. l. ,4: is.
24. Nämät ja monda muum, jotka Jasonwiidesä kirjasa kirjoittanut on, aiwoimma me

tgsH lyhykäisesti koom.
25. Sillä me näemme, kuinga Luku sekoi-

tettu on, että työläs on Historiata oikein ym-
märtä , että se niin on sekoitettu yhten.

26. Sentähden olemnia me tahtonet tehdä,
että sitä hywällä mielellä luetaisin, paremmin
ymmärrettäisi!,, ja jokaitzelle hyödyllinen olis.

27. Ia tosin me tiedämme, että meidän
myös niin työlaxi tule, että me siihen waiwaan
ruwennet olemma, sillä siihen tarwitan paljon
työtäja suuri wirsys.

23. Niinkuin ei se ilman waiwata tapahdu,
joka pidon »valmista Mhto ja wiemsten hywää
tehdä. Kuitengin en me siitä lukua pidä, waanmielellämme tähän työhön rupemme muiden
hywäxi.

29. Itze Historiasi» en me mitan muuta,»aan annamme olla niinkuin se ennen.kirjoitet-
tu on, ainoastans että me sen lyhemmän tah-domme koota.

32. Ia niinkuin puuseppä, koffa hän uden
huonen rakenda, ei muusta lukua pidä, waanettä hän sen niin tekis, että se wahwa olis,waan kuinga se maalattaman ja kaunistetta-man pitä, siitä anda hän muiden murehtia.

31. Niin myös me teemme, ja annamme sen,
loka tämän Historian ensisti kirjoittanut on,
Ma murhen pitä, kuinga hän kaikki puhunut,>a kaikki kappalet wiriästi tehnyt on.

32. En me muuta tahdo tehdä, waan lyhem-
nchl koota.

33. Ia rupemme nyt Historiaan, jatahdom,
me tämän ainoastans Esipuhexi sanoa, ellei
Esipuhe enämbi olis kuin koko Historia.

3. Kuku.
Ruinga Templin Lawara Jerusalemisi», Help

odoruxen ryöstöstä pelastetan.
Mosta nyt jällens lerusalemisa hywäsä rau-
"» hasa asuttin, jaLaki woimasans oli, ettäse ylimmäinen Pappi Oma niin jumalinen oli,
ja niin »visusti siitä waarin piti.

2. Myönnyit myös Kuningat Kaupungita
kunnioittamaan, ja lähetit jalojalahjojaTem-
pliin. iMatt. m: ;o, le.

3. Niin että Seleukus Asian Kuningas,
määräis kamaroistansa kaiken kulutuxen kuin
uhriin mrwittin.

4. Siihen aikaan oli yxiTemplin haldia, Si-
mon nimeldä, yxi Benlamiteri, se oli ylim-
mäisen Papin »vihamies, ettei hän hänen el-
kiwallaisuttansi» Kaupungisa sallinnut.

5. Mutta että Onias oli händä wäkewämbi,
meni hän Apolloniuxen Thmsein pojan, alem-
maisen Syrian jaPhenisian Päämiehen tygö.

6. Ia sanoi hänelle, kuinga Jumalan arkku
Jerusalemisi» määmtöin rikas oli kullasta, ja
sangen paljon lijaxi siitä kuin uhrixi Mrwittin,
ja että Kuningas sen kyllä sais otta.

7. Kosta nyt Apollonius tuli Kuningan ty-
gö, sanoi hän hänelle, mitä Simon hänelle
rahasto, ilmoittanut oli: Silloin määräis Ku-
ningas Kamarerinsä Heliodoruxen, ja käski
hänen sen rahan tuoda.

8- Hän walmisti itzens, jasanoi, että hän
alemmaisesi» Syriasa ja Phenisiasa weroa
wastan ottawa oli, mutta hänen aiwoiturens
oli, että hän Kuningan kästyn toimitta tahdoi.

9. Kosta nyt Heliodorus Jerusalemiin tuli,
ja ylimmäinen Pappi oli hänen ottanut ystä-
lvällisesti wastan, jutteli hän hänelle, mitä hä-
nen Herransa hänelle kästenyt oli, ja mitä
warten hän siellä oli: Ia kysyi, jos niin olis
taikka ei?

10. Niin ylimmäinen Pappi wastais: yxi
osa on meidän takamme pandu, jokaon lestein
ja orwoin :

11. Toinen on Hirkanin Tobian, joka kuu-
Fffffff luisa
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luisa mies oli. Ia ei ensingän niin ole, kuinse pettäjä Simon sanonut on, silla ei enämbi
ole, kuin neljä sataa Leiwistätä hopiata, ja
kaxi sataa leiwistätä kuldaa.

12. Niin olis se suuri wäärys, jos se niin
otetaisin pois, ja ne, jotka kalunsa ustonet
owat pyhään Templiin, jokakaikesa mailma-
sa niin korkiasii kunnioitettu ja pelastettu on,
tulis omaansa paitzi.

13. Mutta Heliodorus pitiKuningan kästyn,
hänen piti sen ottaman.

14. Ia tuli määrättynä päiwänä Templiin,
ja tahdoi sitä nähdä. Niin nousi suuri »vali-
tus koko Kaupungisa.

15. Papit olit pyhäsä kaunistuxesans Altarin
edesä, ia huusit Jumalan tygö taiwaseen, joka
itze kästenyt on, ettei tallelle pandua kalua tuh-
latais; että hän niillen, jotka siihen paikkaan
tallelle pannet olit, tallella pidäis.

16. Mutta ylimmäinen Pappi käytti itzens
surkiasti, ettei kengän händä ilman armahte-
lemata nähdä woinnut, sillä se nähtin hänesä,
kosta hän niin kasmoilda muuttunut oli.

17. Sillä hän oli niin peräti hämmästynyt,
että hän kokonans mapisi, josta kyllä ymmär-
«ttin, kuinga paha hänen mielms oli.

18. Mutta Kansa juoxit sinne ja tänne ko,
koon huoneisa, ja rukoilit kestenäns: sillä hs
näit Templin ylönkatzotuxi tuleman.

19. Ia waimot puit säkit ylönsä, juoxmde-
lit ymbärins katuja, janeitzet, jotka ei muu-
toin ihmisten seasa ollet, juoxit porttein ja
muurein päälle.

20. Monikahdat olit akkunoilla, ja nostit
kaikki kätensä taiwaseen päin, jarukoilit.

21. Molemmat olit surkiat: että Kansa niinkestenäns hämmästyxis oli, ja ylimmäinen
Pappi niin murhellinen oli.

22. Kosta he näinKaikkiwaldiasta lumalata
rukoilit, että hän heidän tawaransa, jotka
sen sinnepannet olit, marjelis.

23. Aikoi Heliodorus ailvoituxensa päättä:
Ia kosta hän Jumalan arkun tykönä seisoi so-
tawäen kansa.

24. Teki KaikkimaldiaS Jumala suuren ih-
men, että hän, ja ne jotka hänen ymbärillänS
olit, hämmästyit Jumalan woimasta, ja tu-
lit suureen pelkoon jawapistursm.

25. Sillä he näit hywin »valmistetun hewoi-
set», sen seljäsä istui hirmuinen ratzasmies, kac-
kats kaikella woimallansa Heliodoruxm päälle,
ja löi händä molemmilla etisillä jalmoillansa,
ja sillä miehellä kuin hewoism seljäsä oli, oli
kulda harnista päällä.

26. He näit myös kaxi nuorta miestä, jotka
olit wäkewät ja kaunit, ja sangen jalosti maa-
tetetut, ne seisoit Heliodoruxm kahden puolen,
ja löit wahwasti händä.

27. Että hän näändynonnä maahan putois,
janäky katois häneldä.

28. Niin he otit hänen, joka äffen suuresa
kunniasa, ja kaiken hänen sotawäkmsä kansa,
tawarahuoneseen mennyt oli, ja kannoit hä-
nen sieldä pois istuimella, ja hänen woimans
e! händä mitäkän auttanut.

29. Että julkisesti HERran woima tuta
taittin: ja hän oli niin kuolema kielisä, eikä
yhtän sanaa puhunut.

30. Mutta Juvalaiset kiitit lumalata, että
hän Templinsä niin kunniottanut oli : ja Tem,
pli joka ennen pelkoa ja »Vapistusta täynnä oli,
tuli iloa ja riemua täyteen, tästä Kaikkiwal-
dian Jumalan ihmestä.

31. Mutta muutamat Heliodoruxm ystäwät
tulit, ja rukoilit Omata rukoilemaan HER-raa, että hän Hsliodoruxelle, joka parhallans
wiimeisesä hengen hädäsä oli , elämän lainais.

32. Ia että ylimmäinen Pappi pelkäis pa-
han luulon Juvalaisista tuleman, niinkuin he
olisit Heliodoruxelle jotaintehnet, uhrais hänhänen edestänsä, että hän terwexi tulis.

33. Ia koffa hän rukoili, näyit ne kaxi nuol-
ta miestä jällens heidän mdisisä waatteisan-sa, ja sanoit Heliodoruxelle : kiitä ylimmäistä
Pappia Omata suuresti: sillä hänen tähtenS
on HErra sinulle elämän andanut.

34. Ia ilmoita jokapaikasaHERran suurta
woimaa, ettäs taiwasta piesty olet. Ia kosta
he sm puhunet olit, katoisit he.

35. Mutta Heliodorus uhrais HERralle/ja kiitti händä suuresti, että hän hänelle elä-
män andanut oli, ja kiitti Omata jameni sit-
te jällensKuningan tygö,

36. Ia sanoi jokaitzelle, kuinga hän silmil-
länsä korkeimman Jumalan työt nähnyt oli.

,7- Mutta
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37. Mutta kosta Kuningas kysyi häneldä, ke-

nengä hän lähetäis Jerusalemiin, loka jotain
toimitta taidais.

zz. Wastais händä Heliodorus : Jos sinul-
la joku »vihamies on, taikka joku joka sinua
tahto sysätä pois waldakunnasta, läherä se
sinne: koska se niin piestän kuin minä, ja elä-
mänä sieldä palaja, niins hänen jällens kyllä
mahdat otta.

39. Sillälumala on moimallisesti siinä pai-
kasa, ja jongaasuinsia taimasa on, kahele si-
tä, ja warjele sen, ja jotka sitä »vahingoitta
tahtomat, ne hän rangaise, ja lyö heidän kuo-
liaxi. Tasa olkon kyllä tawarahuonesta, ja
Heliodoruxesta.

4. Kuku.
Siitä werisesta riidasta, kuin ylimmäisen pa-

pin wiran tähdenAntiokuxen aikana tapahdui.
Hautta Simon, joka sen tawaran ilmoitta---V» nut, ja Isänsä maan pettänyt oli *, pa-
netteli Omata / kuinga hän oli sen onnettomu-
den matkaan saattanut, kuin Heliodoruxelletapahtunut oli. ' l. ,: 4.

2. Ia andoi hänelle syyn, että hän hangitzi
Herran maalle, joka kuitengin Kaupungille
hyM teki, ja Kanfallens ustollisesti hywää
fti, ja lujasti piti Jumalan lain:

5 Kosta nyt wiha ja waino niin juuri oli,
elta Simonin joukko monikahtoja sentähden
surmais,

4> Ia Oma näki, että paljon pahutta siitä
eripuraifudesta tulewa oli, että Apollonius
alemmaisen Syrian Päämies niin kiukuitzi, ja
Simonin koirutta wal>wisti', meni hän Ku-
ningan tygö. "l.;:5, 7.

5. Ei kandamaan Kansansa päälle, waan
maakunnan jaKansan hywäxi:

6. Sillä hän näki, että jolleiKuningas sii-hen mitan tekis, niin ei olis mahdollinen pit-
rildä rauhaa pitä, eikä Simonin koirutta
estä.

7- Mutta kosta Seleukus kuollut oli, ja
hallitus Antiokus Epiphanexelle » tuli, pyyti
Jason Onian »veli ylimmäiseri Papixi.

* , Makk. i: 11.
«. Ia lupais Kuningalle, jos hän sen toimi-

tais, kolme sataa ja kmhlkymmmoä leiwistä-tä hopiata, ja muusta salistansa kahdsxankym-
mendä leiwistätä.

9. Ia päällisexi lupais hän myös muutoin
hänelle kirjoituxslla sata ja miisikymmendä lei»
»viffätä, jos hänen sallitaisin harjoitushuonei-
ta ja leikkihuoneita raketa, ja niitä Jerusale-
miin Antiokuxen tawalla wiedä.

ic>. Kosta Kuningas siihen mielistyi, jala-sou Pappiudm sai, harjoitti hän kohta Kan-saansa pakan öitten tamoisa.
11. Ia ne hywät kunnialliset tawat, jotka

wanhoilda Kuningoilda asetetut olit, pani hänperäti pois Johannexen Eupolemin Isän kaut-
ta, jokaRomiin lähetetty oli*, Romalaisten
kansa liittoa tekemään, ja häwitti »vanhat kun-
nialliset Lait, ja asetti toiset häpiälliset tawat
siaan. ' i Makk. z : 17.

12. Linnan ala rakensi hän harjoitus huonet,
ja sääsi, että ne wäkewimmät nuoret miehetsiellä itzens harjoittelisit.

13. Ia pakanallinen meno sai niin mallan:
14. Ettei Papit mä uhrista eikä Templistä

lukua pitänet, »vaan juorit harjoitushuoneseen*,
jakatzoit kuinga pallia lyötin, ja muita koiran
paria tehtin: '1 Makk. 1.-15.

1?. Ia hpljäisit niin Isäinsä tawat, ja pi-
dit pakanalliset varembana.

16. Heidän täytyi myös sen kyllä maxa: sil-lä Jumala lähetti heidän päällens juuri ne,joi-
denga peräsä he niitä harjoituxia tehdä tahdoit,
rangaisemaan heitä.

17. Sillä ei Jumalan sanasta pidä leikkiä
tehtämän, kyllä se »viimein maxetan.

18 Kosta nyt ss suuri harjotus Tyrosa pi-
oettin, jaKuningas itze tykönä oli.

19. Lähetti se pahanelkinen Jason monikah-
toja Antiokialaisia, niinkuin he olisit ollet Je-rusalemista, että hs myös harjoituxia ka helisit,
ja lähetti heidän myötänsä kolme sataa Drak-
mata, että siitä Herkulexells uhrataisin. Mut-
ta nejoiden se kästetty oli, näit ettei se sowe,
lias ollut, eikä tahtonet siihen panna, waan
johongun muuhun :

20. Sentähden waikka hän Herkulexelle uh-rixi lähettänyt oli, toimitit he kuitengin laiwatsen edestä.
Fffffff 2 21. Mut-
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21. Mutta että Ptolomeus Philometor, se

nuori EgyptinKuningas, ensimmäiset Herrainpäilvänsä kirjoittanut oli: lähetti Antiokus A-
polloniuxen Nestein pojan, niille Herrain päi-
willeEgyptiin. Mutta kosta hän ymmärsi, ett-
ei hända tahdottu Esimiehexi, palais hän ta-
kaperin , ja ajatteli kuinga hän waldakun-
dansa rauhasi» pidäis.

22. Ia tuli loppeen ja sieldä Jerusalemiin
ja otettin lasonilda jaKaupungilda kunnialli-
sesti wastan, ja johdatettu, sisälle tulisoitoilla
ja suurella ilolla, sitte waelsi hän jällens Phe-
nisiaan.

23. Mutta kolmen wuoden perästä lähetti
Jason Menelauxen, ennen nimitetyn Simonin
weljen, Kuningalle rahaa »viemään, ja hänelle
monikahtoja Mrpellisia asioita muistuttamaan.

24. Ia kosta hän Kuningan tykönä armoon
tuli, liehakoitzi hän hänen edesäns, ja saatti
ylimmäisen Papin lvimn itzellensä, ja andoi
Kuningalle kolme sataa leiwistätä hopiata e-
nämmän kuin Jason.

25. Ia tuli niin Kuningan kästystä Jerusa-
lemiin, jateki, ei niinkuin ylimmäinen Pappi,
waan niinkuin kiukkuinen ja tyly mies, ja niin-
kuin julma metzän peto.

26. Näin Jason, jokaoli sysännyt pois Mi-
rasta hänen weljensä, toisen kautta jäällens tuli
siitä sysätyn pois, ja täytyi Ammoniterein
maalle paeta.

27. Ia Menelaus piti wallan, mutta kosta
ei hän sitä rahaa, kuin hän Kuningalle luwan-
nut oli, woinut anda, kosta Sostmtus linnan
Päämies häneldä sitä anoi,

28. Niinkuin Kuningas hänen kästenyt oli,
andoiKuningas heidän molemmat kutzua eteen-
sä;

25. Ia pani Menelauxen pois, ja pani hä-
nen weljensä Lysimakuxen hänen siaansa, ja
Sostmtuxen hän pani Sypriin Päämiehexi.

30. Kosta se niin toimitettu oli, nostit Thar-
silaiset ja Malloterit kapinan, että he Kunin-
gan jalkawaimolle annetut olit.

31. Niin Kuningas walmisti itzens kiirusti sii-
tä kapinam asettamaan, ja jätti siaansa Pää-
miehen Andronikuxen linnan Isännäxi.

32. Kosta Menelaus sen tietä sai, ajatteli

hän hänellnns tilan olewan wanhaan wirfaan-sa päästä, ja warasti monikahtoja kuldaKle-nodioim Kirkosta, ja andoi Andronikuxelle jamonikahtoja myi Tyroon, ja muihin ymbäti
olewaisiin Kaupungeihin.

33. Kosta Oma sen kuuli, meni han yhteen
rauhallijeen paikkaan Daphneen, joka Antwkian edesä on , ja nilhteli hända.

34. Mutta Menelavs tuli Andronikuxen H-gö yxin , ja neuwoi hända ottamaan Oniätakiinni: > >

35. Hän teki niin, ja meni hänen tyaönss,
ja puhui hänen kansans petollisesti, "andoihänelle myös kätensä ja walan, että hik,
olis saanut pois hänen wapasta paikastansa
sillä hän tiesi, ettei Oma mitan hywää hänel-dä toiwonut. Ia kosta hän niin makioilla sa-noilla »vietellyt oli, pisti hän hänen kuoliaxi,
»vastoin kaikke Lakia: se ei ainoastans olluilu-dalaisten mielestä paha, mutta oli myös Mlikarwaus monellen pakanoista, että Häs'stnhurstan miehen niin petollisesti surmannutM

36. Kosta nyt KuningasSilisiasa kaikki toi,
mittanut oli, ja jällens kotia waelsi, juoxit lu-dalaiftt joka Kaupungisa hänen- tygöns, ja
monikahdat pakanoista, ja »valitit hänen ede-säns, että ONlä wiatoiNna murhattu 011.-

-37. Ia Antiokus murehti sydämestänsä, ja
surkutteli, että se hurstas kunniallinen mies oli
niin surkiasti pois tullut.

38. Ia julmistui Andronikuxen päälle, ja
andoi Purpura waatten, ja muut kaunistuxechänen yldänsä riisua pois, ja hänen wiets kai-
ken Kaupungin läpitze, ja wiimein mestata sii-
nä paikasi», kusa hän Oman pistänyt oli. Niin
on hänen Jumala jällens ansionsa jälken ran-
gaisnut.

39. Mutm kossa Lysimakus weljensä Mene-
lauxen neuwosta paljon Templistä wamstanut
oli, ja se oli Kansan seasa ilmei tullut, kokois
Kansa itzens Lysimakusta wsstan, kosta kullai-
set Klenodiat jo olit tullet pois.

40. Kosta Kansa itzens koonnut, jasangen
wihoisans oli, walmisti Lysimakus kolme tu-
hatta miestä, ja tahdois itzens wäkiwallalla
warjella, ja pani heidän Mllens yhden wanhan
kawölan Päämiehen.

41. Kosia
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41. Kosta Kaupungin asuwaiset sen näit, o-

tit monikahdat kilviä, monikahdat wahwat
korennot, monikahdat heitit tuhkaa silmillm.

42. Että niin monda heistä haawoitettin, ja
monikahdat peräti maahan lyötin, ne muut
kaikki juoxit sieldä pois, ja otitKirkon ryöstä-
jänkiinni. tawaraarkun tykönä.

43. Sitte otit he hänen oikeuden eteen :

44. Ia että Kuningas Tyroon päin tullut
oli annoit ne kolme wanhimmilda lähetetyt, a-
sian tulla hänen eteensä, että hän siitä duomitzis.

45. Kosta Mmelaus woitettin, lupais hän
Ptolomeurelle paljon rahaa, jos hän hänen
Kuningan tykönä mallailen rukoilis.

46. Niin meni Ptolomeus yxinäns Kunin-
gan tygö hänen Saliinsa, josa hän itziäns »vil-
wotteli, ja wietteli Kuningan.

47. Että hän Menelauxen, joka kaikke pa-
hutta matkaan saattanut oli , wallallms pääs-
ti, ja ne köyhät kuolemaan duomitzi, jotka
kuitengin Tattarittmgin tykönä wiattomaxi
löylyt ja tutut olisit.

48. Niin surmattin »viattomasti ne, jotka
Kansan jaTemplin asioita ustollisesti toimitta-
net olit.

49. Siitä oli monikahtain mieli Tyrosa pa-
ha, ja saatoit heidän kunniallisesti maahan.

so. Mutta Mmelaus pysyi wirasa monikah-
tain woimallisten awusta, joiden hänestä hyö-
dysys oli, ja tuli päiwä päiwäldä pahemmaxi,
jatoimitti Kaupungin asumille paljon pahaa.

5. Luku.
Antiokuxen julmudesta Jerusalemia wastan.

jKilloinmeni Antiokus toisen kerran Egyptiin.
Dan. ii:

'

i Makk.,: ,7,
2. Mutta koko Kaupungisa nähtin neljä-

kymmendä päiwää järjestäns ilmasi» ratzasmie-het kullaisisa harnistoift», pitkäin keihästen kan-sa sodasa.
3. Ia nähtin kuinga he toinen loisens kansa

taistelit, ja kiwillä jakeihäillä heitäns »varjelit,
jakuinga he miekkansa wedit, jatoinen toisenspiällen ambuisit, ja kuinga ne kullaiset harnis-
tat kilsit, jakuinga heillä moninaiset yarnistat
M.

4- Silloin jokainen rukoili, ettei se mitan
Vahaa aawistaisi.

5. Mutta walhehuuto nousi, kuinga Antio-
kus piti kuollen. Silloin otti Jason tuhannenmiestä tygöns, ja karkais akista Kaupungin
päälle. Ia kosta hän wäkinensä muurin päälle
nosnut oli, ja Kaupungin woittanut, pakeni
Menelaus linnaan.

6. Mutta Jason tappoi Kaupungis asuwai-
set surkiasti, ja ei ajatellut, waikka hänen me-
nestyi ystäwitänsä wastan, että se suuri onnet-
tomus oli, waan ajatteli woittanens »viholli-sensa, kuin hän woitti omat Kaupungins asu-
waiset.

7. Ei kuitengan saanut hän waldakundaa,
waan sai palkkansa, kuin hän ansainnutkin
oli, ja pakeni häpiällä jällens Amoriterein
maalle.

8. Siellä wiimein kannettin hänen päällens
Aretan Arabin Kuningan edesä, että hänen
Kaupungista paeta täytyi, eikä kusakan rau-
haa saanut: Ia jokainen händä wihais, niin-
kuin sitä, joka Laistansa luopui: ja jokainen
händä kiroili, niinkuin pettäjässä, ja oman
Isäns maan wihamieftä, ja on niin Egyptiin
ajettu.

9. Ia niinkuin hän paljon wäke Isänsä maal-
da oli ajanut pois, niin hänen myös itze täy-
tyi wiheljäisydesä kuolla Lasedemoniasa, kusa
hän itzens luuli turwisi» olewan, että he keste-
näns ystäwät olit.

io. Mutta niinkuin hän monda hautamata
oli heittänyt pois, niin on hän myös kuollut,
ettei kengän händä murhettinut, ja ei ole ai-
noastans niin onneloin ollut, ettei hän omalle
Isäns maalle haudatun tullut, mutta ei ole
myös muallakcm hautaa saanut.

11. Kosta Kuningas sen kuuli, ajatteli hän
ludean peräti hänestans luopulvan, ja meni
kiukusims Egyptistä, ja otti Jerusalemin wä-
kiwallalla. 1 Makk. 1: «.

12. Ia kasti sotamiehet kuoliaxi lyödä ilman
armota, jotka he löysit katuilda ja huoneista.

13. Niin mppettin yxi toisen kansa, nuoret ja
wanhat, miehet ja waimot, lapset ja neitzet,
niin myös lapset kehdosi».

14. Niin että kolmena päiwänä teloittttin
kahdexankymmendä tuhatta, neljäkymmendä

FffffffZ tuhat
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tuhat fangixi olettin, ja liki kahdexan kymmen-
dä tuhatta myytin.

15. Mutta ei Antiokus näihin wielä tytynyt,
waan sattui myös kaikkeen pyhimbään siaan
kuin maan päällä on : ja Mmelaus se pettäjä
wei hänen sinne.

16. Silloin ryölväis hän kirotuilla käsillänsä
pyhät astiat, ja kaikki mitä muut Kuningat
Templiin andanet olit kaunisiuxexi jakunniaxi,
ue temmais hän syndisillä käsillänsä pois.

17. Ia ylpeili suuresti, ja ei nähnyt, että
HERra sen sallei niillen tapahtuman , jotka
Kaupungisa olit, heidän syndeinsä tähden.

18. Se oli fvy, että Jumala sen pyhän pai-
kan niin häftlällisesti toimittetta andoi, muu-
toin olis Antiokuxelle niin tapahtunut kuinHe-
liodoruxellengin, jokaKuningas Seleukuxelda
lähetettin tawaraarkkua ja sen-
tähden hywin hosuttin, että hänen täytyi ylpi-
ästä aiwoituxestansa lakata. l. ;: 24.

19. Sillä ei Jumala ole Kansaa »valinnut
paikan tähden, waan paikan Kansan tähden.

2c>. Sentähden piti se puhä Templi myös
kärsimän, koffa Kansa rangaistin, niinkuin se
myös Kansan kansa sitte hywää nautitzi. Sil-
lä niinkuin Templi »vihollisilda woitettin, kos-
ka HERra »vihastui: Niin on se tullut jällens
kunniaan jatoimeen, kosta HERra heille jäl-
lens leppyi.

21. Mutta luku kaikista kuin Antiokus Tem-
plistä ottanut oli, on kahdexantoistakymmmdä
sataa leiwistätä hopiata , ne hän otti myötän-
sä, ja meni kohta Antiokiaan senkaltaisella
koreudella ja ylpeydellä, että hän ajatteli maan
tehdä purjehdettawari niinkuin meren, ja me-
ren waellettawaxi niinkuin maan.

22. Ia jätti Jerusalemiin peräänsä muuta-
mita wirkamiehiä, häijyjä koiran Mrisita,
Philipuxen Phrygiasta, joka wielä pahembi
,ja hullumbi oli kuin hänen Isändänsä.

23. Garizimin Andronikuxm, ja molembain
heidän kansans Menelauxen, joka wielä pa-
hembi oli kuin kaikki mum waiwamaan omaa
Kansaansa. ,

24. Että Antiokus ludalaisia niin peräti wi-
hais, lähetti hän heilien sen häpemättömän
pahanelkisen Apolloniuxm, kahdellakymmenel-
lä ja kolmella tuhannella miehellä maalle, ja

kasti hänen kaikki kasivan et miehet lappa, mul-ta waimot ja nuoren wäen myydä,
i Malk. 1: zo.

25. Kosta hän Jerusalemin eteen tuli, tees.keli hän itzens rauhallisen Sabbathin päiwään
asti, jona Juvalaiset pyhää pitäwät: Silloinkasti hän wäkens nopiasti malmista heitänsä.

» Mos. 20.' 10.

26.Kosta nyt jokainen juoxikatzomaan, mitätapahtuman piti, andoi hän kaikki ne pistä la.
pitze, ja tuli niin koko joukonkansi» Kaupun-
giin, ja tappoi sangen paljon.

27. Mutta ludas Makkabeus pakeni sieldäyhdexän weljensä kansa korpeen wuorelle *, j«
eli siellä kaikkein kansi» kuin hänen tygöns tullet
olit, ruohoilla, ettei hän olis saastainen pa,
kanain seasa. '

1 Malk. ,: „.

6. Luk».
Lempiin saastuttamisesta: niin myös iyeazch

rin kuolemasta.
HNutta wähän ajan perästä lähetti Kunin-
"»- gas yhden wanhan miehen Antiokiasta,
että hänen piti Juvalaisia maaliman luopu-
maan heivän Isäinsä Laista, jaettei he Juma-lan Laista enä mitan pidässi.

2. Ia että hän JerusaleminTemplin saastu-
mis, jakutzuis sen lowis Olympiuxen Kirko-
xi *, jaGarizimin Templin f lowis Xeniuxen
Kirkoxi, että muukalainen wäki siellä asui.

"Dan. n:zi: i Makk. 1:57. f, Makk. 5:1.
3. Mutta senkaltainen surkia meno teki jokai-

tzelle sangen pahaa.
4. Sillä pakanat söit ja joit Templisä, ja

teit kaikkinaista häpiällistä menoa »vaimoin
kansi» pyhäsä siasa, ja »veit paljon sisälle joita
ei pitänyt.

s. Almrilla uhrattin * Laisi» kielttyjä uhreja.
'

i Makf. ,: s,.
6. Ia ei pidetty Sabbathia, eikä endisiä

Juhlia, eikä yrikän ustaldanut ilmoitta itziänsä
juvalaisen.

7. Waan he »vaadittin wäknvallalla jota
kuukausi uhmmaan, kosta Kuningan syndyma
päiwä oli. Mutta kosta Vakkuxen päiwää
pidettin, silloin »vaadittin ludalaiftt käymään
wiherjälsillä seppeleillä Bakkuxen kunniaxi. ,

8-01l
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8 Oli myös Ptolomeuxen neuwosm ' kästy

annettu pakanain Kaupungeihin, iotka Jeru-
salemin ymbärillä olit, että heidän piti maa-
liman Juvalaisia jokapaikasa uhmmaan.

* l. 4: 45.
«, Ia jos monikahdat lujana pysyit, ettei

he pakanain kansa pitä tahtonet, ne kohta piti
tapettaman. Siinä nähtin suuri surkius.

ie». Kaxi waimoa tuotin edes, että he poi-
kans ymbärinsleikannet olit, niiden rindoin
sidottu, lapsukaiset, ja wietin ymbärins kaiken
Kaupungin, ja heitettin lviimem muurin ylitze.

11. Muutamat olit yöllä itzens lymyttänet
luoliin, että he olisit Sabbathia pitänet, ne,
(kuin Philippus * sen tietä sai), poltettiin;
Silla ei he tahtonet itziäns »varjella, ettei he
Sabbathia rikkonet olisi, f ' l. 5:».

f i Makk. 2: ,4.
12. Mutta minä neuwon lukiata, ettei hän

pahennuisi tästä surkiudesta, waan muistais,
ettei se rangaistus tapahtunut heille kadotuxexi,
waan meille kartamisexi. 1 Kor. n: ;^

iz. Sillä se on suuri armo, kosta Jumala
syndisitä estä, ettei heille aina menesty, jaon
lohta heidän tykönäns rangaiftmasa.

14. Sillä meidän HENra Jumala, ei kärsi
meilä niin kauwan kuin muita pakanoita, jot-
ka hän anda mennä siihen asti kuin he syndinsa
mitan täyttänet owat, että hän heitä sitte ran-
gaisis.

15. Waan estä meitä etten me aiwan paljo
tekisi, ja hän »viimein meille kostais.

,6. Sentähden ei ikänäns hän peräti meildä
armoans ole ottanut pois. Ia waikka hän
»neitä onnettomudella kurittanut on, ei hän
kuitengan Kansaansa peräti hyljännyt ole.

Job. 5:17. San. l. ;: n, 12. Wal. w.;:«.
Ebr. «: 6.

,7- Tämän minä olen tasa neuwoxi sanoa
tahtonut: nyt me jällens palajamme Histo-
riaan.

18. Oli yxi erinomainen Kirjanoppenut Elea-
prus, wanha ja kuitengin kaunis mies, sensuun he wakiwaUaUa awaisit, että hän söiSsianlihaa. , Mos. 11:7. 5 Mos. ,4:8.

19 Mutta hän tahtoi ennen kunnialla kuolla,
kuin häpiällä elä, jakärsi sen kärsiwällisesti.

2Q. Ia kosta hän waiwatta wietin, nuhteli
hän niitä jotka kieltoa lihaa söit tämän elämän
tähden.

21. Mutta ne kujn asetetut olitKansaa maa-
limaan mastoin Lakia sian lihaa syömään, että
he niin kauwan hänen tundenet olit, otit he
hänen yhteen paikaan, ja sanoit: he tahdoit
tuoda hänelle lihaa, jotka hän syödä tohtis,
waan hän teeffeliS, niinkuin se olis uhrattu
sian liha, ja söis Kuningan mielen noutexi,

22. Että hän niin hengensä pidäis, janau-
titzis wanhaa ystäwyttä.

23. Mutta hän ajatteli, kuinga se hänen wan-
halle ijällens ja Harmalle päällensä, niin myös-
hänen tumalliselle elämällens hamasta nuoru-
desta, niin myös Jumalan pyhälle Laille sowe-
lias oli, ja sanoi rohkiasti: Lahettäkät minua
maan ala hautaan.

24. Sillä se sopis pahoin minun wanhalle
ijälleni, että minä niin teestelisin, että nuoret
ajattelisit: Elmzarus, joka yhdexän kymmenen,
ajastaikainen oli, on myös pakanaxi tullut.

25. Ia he niin minun teestelemiseni kautta
wietelläisin, että minä itzeni ihmisten edesä niin
laitaisin, ja minun elämäni, niin pistuisexi aja-
xi kuin minulla wielä elämistä on, niin pelastai-
sin, se olis minulle ijankaikkinen häviä.

26. Ia mitä minun siitä olis, ehkä minä nyt
ihmisten rangaistuxen »välttäisin, kosta en minä
Jumalan käsiä eläwänä taikka kuoltuna wält-
tä Mida. Ps. 135: 5. Am. 9: 2. Jon. i : z,«.

Wiis. 16: 15.
27. Sentähden mhdon minä nyt iloisesti

kuolla, niinkuin minun »vanhan miehen sopi.
28. Ia nuorille jättä hywän esimerkin minun

jälkeeni, että he mielellänsä ja iloisesti sen kun-
niallisen ja pyhän Lain tähden kuolisit.

29. Kosta hän nämät sanat puhunut oli,
wietin hän waiwatta. Mutta ne jotka händä
johdatit, ja ennen hänen ystäwäns ollet olit,
julmistuit hänen päällensä niiden sanain täh-
den : Sillä he luulit hänen kiusalla sanonen.

zc>. Mutta kosta he händä lyönet olit, että
hänen jo kuoleman piti, huokaiS hän jasanoi:Se HERra jolda ei mitan salattu ole, tietä
että minä ne haawat ja suuren kiwun, jotka
minä minun ruumisani kärsin, olisin kyllä walt-

ta



ta mitanut, jos minä tahtonut olisin, mutta
sielun puolesta kärsin minä mielelläni Jumalan
tähden. ,

31. Ja niin hän tääldä erkani ja kuolema!,
lansa lohdullisen esimerkin jälkeens jätti, ettei
se ainoastäils nuoria, maan jokaistakunnialli-
fttesn neumoman pitä.

7. Kuku.
Seiyemin -»veljesten ja heidän äitinsä wahwu-

desta, kuollesansa s.am tähden.
Mtettin myös seitzemän weljestä äitinsä kan-

sa ftlngtti/ ja rnostillaja nauhoilla piestin,
jamaadittu, Kuningalda, sian lihaa syömään,
jdka heildä Laisa kiritty oli. ; Mof 11:7.

, Mos. 14: «.

2 Niin sanoi wanhin heistä: Mitäs paljon
kysyä mhdot, ja meildä tietä? Me tahdomma
ennen kuolla, kuin jotain tehdä meidän
me Lakia mastoin. . . . ~_.

z Silloin julmistu» Kumngas ,a kast, no-
piasti panna pannut ja kattilat tulelle.

4. Kosta se tehty oli, kasti hän wanhlmmal-
da leikata pois kielen, ja hakata pois kädet ja
jalat, että muut weljet ja äitin näkemän piti.

5. Kosta hän nyt näin raajarikon tehty oli,
andoi hänhänen tuleen wiedä japannusi» pais-
ta Ia kosta liekki jokapaikasm pannuun löi,
neumoit he toinen toistansa kestenäns äitinsä
kansi», että he rohkiasti kuolisit, ja sanoit:

6. HERm Jumala kyllä näke oikeuden, ja
on meille armollinen, niinkuin Moses mirre-
sänsH todista: Ia on palmelioillens armollinen.

5 Mof. 32:4,. Ps. 92:1,.
7. Kosta ensimmäinen niin erinnyt oli, mie-

tin myös toinen sinne, että he koirudensi» hä-
nelle näyttäisit, jamedit häneldä nahan ja hiu-
xet pois päästä, jakysyit häneldä, joshan sian
lihaa syödä tahdois, eli kaiken ruumiissa kaik-
kein jäsendensä kansa waiwatta anda?

8 Hän wastais kielellänsä jasanoi: En mi-
nä sitä tse. Niin he otit hänen, ja waiwaisit
händä niinkuin ensimmäistäkin.

9. Kosta hän »viimeisesa hengen riutumasi»
oli, sanoi hän: Sinä kirottu ihminen otat mi-
nulda tosin tämän ajallisen elämän, »vaan kai-
ken mailman HERra heratta * meidän, jot-

ka hänen Lakinsa tähden kuolemme, ijankaissi-seen elämään. ' les. 26: 19. Dan.,,:
Joy. 5: ,5. 1 Thess. 4:26.

io. Sitte otit he kolmannen, ja teit myös
koirattansa hänelle Ia kosta he häneldä sit!maadeit lykkäis hän kielensä rohkiasti ulos»,
jaojensi kätensä, jasanoi rohkiasti:

' Cbr. 11: ;s.
11. Nämät jäsenet Jumala taiwasta on mi-nulle andanut, sentähden annan minä ne tnie-lelläni otetta hänen Lakinsa tähden: sillä minätoitvon, että hän ne minulle an da jällens.

Job. 19:25.
12. Mutta Kuningas ja hänen palwelians

ihmehtelit, että se nuorukainen niin rohkia oli,eikä kipua mitan totellut.
13. Kosta tämä myös kuollut oli, piinaisit

he myös neljättä, jaruoskit hänen.
14. Mutta kosta hänen jo kuoleman piti, sa-noi hän: Se on suuri lohdutus, että me toi-

memme, kosta ihmiset meitä surmawat; että
Jumala meidän heratta jällens, mutta et sinäherätetä elämään. loh. 5: ,9. 1 Kor. 15:5,.

is. Senjälken otit he »viidennen, jaruostitmyös hänen. Se katzoi Antiokuxen päälle,
ja sanoi hänelle:

16. Sinä olet ihminen ja sinun täyty kuolla.
Mutta ettäs maan päällä woimallinen olet, niin
sinä teet mitäs tahdot: Mutta ersinä sim mal)-
da ajatella, että Jumala meidän peräti hyl-
jännyt on: Ebr.i;: 5.

17. Odom »vähä aika, niin sinä saat ym-
märtä, kuinga wäkewä Jumala on, joka si-
nun ja sinun sukus rangaise.

18. Tämän perästä »vietin myös kuudes edes,
joka myös sanoi, kosta hänen jo kuoleman piti:
et sinä minua niin petä. Sillä me oleiluna tä-
män piinan kyllä ansainnet, siinä että me olem-
ma tehnet syndiä meidän Jumalalamme was-
tan , ja hän teke hirmuisesti meillen.

19. Mutta et sinä niin pääse, ettäs kiukui-
tzet lumalata wastan. Zak. 2: «. Ap T. 9- <-

20. Mutm se oli suuri ihme äitisa', ja on sen-
kaltainen esimerkki kyllä mahdollinen hänestä
kirjoitta: Sillä hän näki kaikki siitzema!, poi-
kaansa yhtenä päiwä toinen wisens pcmstäpii-
natmwan, ja kärsii sen suurella kävsiwäliisy-

7. Luk.I Makkaberein1152



oellä, sen toiwon tähden, kuin hänellä oli Ju-
malan mgö. ,

, ...

21. Siltä tul, han nun rohkttm, ett» hän
poikiansa yhtä toisen perään kielestänsä lohdutti,
ja urhollisen sydämen, ja sano» heille:

22. Minä olen teidän äitinne, jaKlm teidän
synnyttänyt, mutta henge ja elämätä en ole
minä teillen andanut, engä teihänjäsenitanne
niin tehnyt.

~
_

.. .« .«.

2;. Sentähden se-,oka mmlman ia kalkk,

ihmiset luonut on, anda teille hengen ja elämän
jällens', niinkuin te nyt hänen Lakinsa tähden
sen »vaaraan jaaldixi annatte. ' Matth. »o, ,9.

l. i<: 25. Mark.«: n- Luk 9: »4. loh. ,2:25;

24. Kosta Antiokus sen kuuli, luuli hän hä-
nen händäns katzoman ylön, ja piltkaman kie-
lellänsä, ja otti nuorimman pojan eteensä, jo-
ka wielä jäänyt oli, ja neuwoi händä hywillä
sanoilla, japuhui hänen kansas malalla man-
noin, jos hän Isänsä Laista luopua mhdois
niin löydäis hän hänestä armollisen Herran,
jokatekis hänen rikkaxi ja Hermxi.

2;. Mmm kosta ei se tahtonut itziäns mielel-
lä anda, andoi Kuningas äitin hänen eteensä
tulla, ja neuwoi hända poikansa niin neuwo-
maan, että hän hengisä p»)syis.

.

26.Kosta hän händä monilla sanoilla rukoil-
lut oli: Lupais hän sen tehdä: , „,<

27. Mutta han pilkkais ainoastans Tyran-
nia, sillä hän meni poikansa tygö, ja puhui sa-
laa kielellänsä hänen kansans. ja sanoi: sinä
minun rakas lapseni jota minä yhdexän Kuu-
kautta minun sydämeni alla kandanut olen, ja
kolme ajastaikaa imettänyt olen, ja suurella
waiwalla kaswattanut, armahda siis minun
päälleni.

28. Katzo taiwasta ja maata, jakaikkia mi-
tä niisä on, nämät kaikki on Humala tyhjästä
tehnyt, ja ihmiset olemma myös niin tehdyt:

29. Sentähden älä pelkä murhajam, maan
kuole mielelläs, niinkuin »veljeskin, että sinun
armollinen Jumala meljeis kansa tekis eläwäxiAens, ja andais minuUe jällens.

Ebr. 11: 35.
30. Kosta äiti wielä poikansa kansa näin

Wui, sanoi nuorukainen: Mitä te odotatte:Wl sitä ajatelko, että minä Tyrannille tasa

kuuliainen olm, maan minä Mhdon Lain pita,
jota meidän Isillemme Mosexen kautta annet-
M on.

Zl. Mutta sinä joka Juvalaisille kaikke pa-
haa teet, et pääse nun HERmlda meidän
lumalaldamme.

32. Me kärsimme meidän syndeimme tähdense on tosi.
zz. Ia waikka eläwä Jumala hetken aikaa

meidän päällemme wihainen on, ia mettä ran-
gaise ja kuritta, niin kuitengin hän palwelioil-
lens armollinen on. San. 1.,: ii, 12.

les. 54: 7. Ebr. »:i. te.

32. Mutta sinä jumalaloin kirottu ihminen,
älä sinun wallastas paljon ylpeile, ja äiä luo-
ta turhan toiwon päälle, ettäs Jumalan lap-
sia »vainot:

35. Silla et sinä ole wielä sen Kaikkiwaldian
Jumalan duomiom joka kaikki näke', »vält-
tänyt. '2 Ma K. 16:9. Ps. z,:i).

San. l. ,5: l.
36. Minun weljeni, jotka wähän aikaa itzi-

äns piinata annoit, he odotmwat nyt ijan-
kaikkista elämätä Jumalan lupauxen jälken*7
Mutta sinun pitä Jumalan duomion jälken
rangaistun tuleman, niinkuin sinä ylpeydeliäs
ansainnut olet. * Wiis. ,: 4.

37. Minä mhdon minun ruumini ja hengeni,
minun Isäini Lain tähden anda niinkuin mi-
nun weljenikin, ja Jumalan tygö huum, että
hän pian Kansallens armollinen olis: Mutta
sinun täyty wielä tunnusta suuren piinan ia
waiwan kautta, että hän ainoastans oikia Ju-
mala on.

38. Mutta Jumalan wiha minusa jaminun
weljisäni lakka, joka oikiasta syystä on tullut
koko meidän Kansamme päälle.

39. Kosta Kuningas sen kuuli, tuli hän hul-
lun jakiukkuun, ja andoi handä wielä kowem,
min piinata kuin muita, sillä se oli hänelle
ylönkatze, että he wielä händä pilkkaisit.

40. Niin myös tämä kaunisti kuoli, ja on
kaiken turmansa pannut Jumalan päälle.

41. Wiimeiselda myös äiti mestattin.
42. Niin paljon olkonkyllä pakanallisista uh-

reista, ja hirmuisesta piinasta.

BLttku.Ggggggg
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z. l^uk».

ludan woitosta Nikanoria »astan.
gllssUtta'ludas Makkabeus ja hänet, kum-

paninsa Menit salaa sieldä ja tääldä ky-
liin, ja huudit kokoon tangonsa, -ja joliba
MYUtoift luiMlaisten. ustosa pysynet olit, että
hän lähes kuusi tuhatta miestä kokoon sai.-

2. Ia w tukoilit lumalata, että hän katzoissen köyhän.Mnfan puoleen, joka jokaitzelda
Maimattu oli, ja armcchdais Templitä, jon-
ga juwHlattotnatihmiset saastuttanet olit,'

3. Ia turmeldua Kaupungita, jokaperäti
autiana oli: että hän kuitengin sitä mitttoinda
wma, joka hänen tygönsä huuta, kuulis:

5 4. Ia miattolZM lapsia, jotka mastoinkaikke
oikeutta pisteitin läpitze, muismis, ja kohmis
hänen mmnfä Man. .^

..5. Ia Makkabeus joukkoinensa maimais pa-
kanoita jalosti, sillä HERra lakkais mihastan-sa, jaoli heilien taas armollinen.

«5. Hän karkais tietämätäKaupungein jaky-
läin päälle,, ja sytytti ne", ja woitti ne some-
liammat paikat, ja teki mihollisillen suuren ma»
hingon. 'iMatt. ;:f.

7. Mutta enimmästi teki hän ne yöllä, että
hänen töistänsä lemiäldä puhuttil».

8. Mutta kosta Philippus.' näki, että hän
enämmin ja enämmin wäkewämmäri mli, ja
että hän niin menestyi, kirjoitti hän Ptolomeu-xenss alemmaisen Syrian ja Phenisian Pää-
miehen tygö, apua anoin Kuningalle hywäxi.

» «i Mass. <:,i4. » Makk. 5: »2.

f» Makk. i«: 12.

>9. Silloin lähetti Pwlomeus parhan ystä-
mänsä, Nikanorin' Patroklin pojan, kahdel-
la kymmenellä tuhannella miehellä Juvalaisiaperäti häwittämään, ja andoi hänelle Pää-
miehen kansans Gorgiaxen nimeldä, joka hy-
win harjandunut sotamies oli.

', Malk.,: „. 1.7:,<.
10. Mutta Nikanor ajatteli, että hän fan-

gituista Juvalaisista sen rahan mhdoi saada,
jongaKuningasßomalaisiUe wuosi wuodelda
Mi andaman, nimittäin, kaxi tuhatm leiwis-
kätä.

ii. sentähden lähetti hän kohta sinne jatän-

lutta, kuinga hän Juvalaisia myydä tahdsi:yhdeMlHmmenN yhteen leiwistään ; Mhän luullut rangaistusta lumalalda niin lHnä olewan^
12. KcPa ludas ?uuli siitä joukosta, joka

NikMorillck'M, sanoi hän luvÄlaisills, jotkahänel» tykönäns olit, että sotajoukko tulewaoli. :',l

'13. Jotka pelkurit olit', jaei ollut sitä ustal.lusta Jumalan tygö, että hän mngaisepa oli,nejuojit sieldä ja pakenit. *' 5 Mos. ,«: z^
Mutta ne Muut myit kaikki mitä HMoli, jarukoint HERma, että hän pelaMs

ne jotkaNikanor myynyt oli, ennen, kuin hänheidän fanDxi saanut oli. -
15. Ia maikkasi hän sitä heidän tähtensä te-

kisi, että hän knitengin tekissen liitontähdenkuin hän heidän Isäinsä kansa tehnyt oli, ja
hänen knuluisan suuren nimensä tähden, jon-
ga jälken he nimitewt owat. '

16. Ko<m ,lt)tMakkabelfs wäkensä olissosn-
nut lik, kuusi tuhatta micsta, ''neuwoi hän hei-tä ensisti, ettei he hämmästyisi wihollisia *, ei<
ka pelkäisi pakanain paljoutta, jotm heitä,
mastoin oikeutta, wäärydellä waiwäisit, waan
warjelisit itzens miehullisesti.

'» slika it. ,0:1;. 1 Vakk? <: 8.
17. Ja muistaisit sitä pilkaa kuin he p»IM

Kaupungille tehnet olit, ja kuinga he Kallpun-
gin hawaisnet ja waiwannet ja Lain pois pan-
net olit.

18. He luottamat (sanoi hän) harnistolhmsaj
ja owat täynäns uhkausta, mutta'me luotani
me meidän Käikkimalvian Jumalammepääl-
le', joka taita ei ainoastans yhdesä silmän rä-
päyxesä niitä jotka nyt tulewat meitä wastan,
mutta myös koko mailman ylis alaisin kukista.

'Ps,o.-8. Icr. ,7:5.
19- Hän luetteli myös heille kaikki Historiat,

kuinga Jumala niin usein armollisesti heidänl-siälis auttanut oli. Kuinga Sennakeribin
alla sata wiisi yhdexättäkymmendä tuhattamiestä yhtenä yönä lyötin maahan.

2 Kun. l>: ,5. Ies. ,7: »<. Tob. 1: '1.

Syl. 48: ,o, ,4. 1 Malk. 7:41.
20. Kuinga siinä mppeluxesa Babelisa oli

ka>
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käynyt Galaterejä »vastan, kosta he kaiM
suurem tustaan joutunet olit, kahdexan tuhat,
ta Juvalaista, ja neljä tuhatta Mafedonialais-
ta kuinga Mafedonialaiset pelwosta a!al-
lans oltt, ja ne kahdexan mhatta Juvalaista
ainoastans Jumalan amulla, sata ja kaxikym-
mendä tuhatta miestä lyönet, ja suuren tawa-
ran sen kautta saanet olit.

21. Kosta hän tämän kaltaisilla sanoilla
heidän sodändänsä rohwaisnut oli, että he Lain
,a Isänsä maan evestä mielelläns kuolisit:

22. Teki hän neljä joukkoa, ja asetti weljens
enslmmäiftxirindasotaan, että he sen johdamisit,
nimittäin Simonin, Josephin ja Jonathanin,
ja andoi kullengin wiisitoistakymmendä sataa

niiestä. ..

23. Sitte andoi hän Eleaza.rin pyhää Kirjaa
lukea, ja andoi heillen merkin, että heitä Ju-
mala autMlva oli, ja meni niin muiden edellä
sotaan, ja otti yhteen Nikanorin kansa.

24. Mutta Kaikkiwaldias Jumala autti hei-
tä*, että he koko joukon pakoon löit, ja ha»
woilit monda, jatapoit liki yhdexän tuhatta.

*

1 Makk ;: .5.
2?. Ia ajoit niitä takaa jotka Juvalaisia

ostamaan tullet olit, jaotit heidän rahansa.
26.Kuitengin heidän täytyi palata: sillä se

oli Sabbathin ehto, se oli syy, että he lakkai-
sit heitä ajamasta mkaa.

27. Sitte he otit saalin, ja otit harnistat ja
solaaset, japidit Sabbathin, ja ylistit jakii-
tit lumalata, joka heidän sinä päiwänä pe-
lastanut oli, ja jällens rumennut armonsa
heille osottamaan.

28. Sabbathin päiwän jälken jaoit 'he saa-
lin waiwaisille, lestille ja orwoille, ja lijan pi-
dit he heillens ja lapsillensa.
'

i Mos. 14: «4. 4 Mos. ,1:26,27. 1 Sam. ;o: 24.
29. Ia he pidit yhteiset rukouxet, että lau-

pias Jumala »vihansa peräti heistä pois kaän-
dais.

3°. Sitte tappelit he usein Timotheuxen ja
Bakkidexen kansi», ja löit enämmän kuin kaxi-kymmendä tuhatta miestä, ja »voitit linnat,
jaoit saalin tasan heidän wälilläns, ja maan
kulkiain, orwoin, lestein ja wanhain wälillä.

31. Ia kosta he saalin ottanet olit, weit he

sotaaset linnoin, ja weit suuren saalin Jeru-
salemiin.

32. Ia tapoit yhden Päämiehen Timotheu-
xen puolelda, junmlattoman michm, jokalu-
oalaista sangen kowan waiwannut oli.

9. TnIA»
Antiokuxen kauhlstu»vais«ista kuolemasta.

Neuuri siihen aikaan täytyi Antiokuxen Psr-
siasta bäpiällä mennä pois. 1 Makk. 6: 1,4.

2. Silla kosta hän Psrsepoliin mennyt oli,
ja oli siellä ruwmnut kirkkoa ryöstämään, ja
Kaupungita »voittamaan, nousit sm asuwai-
set ylös, ja »varjelit itzensä, ja ajoit Antioku-
xen takaperin, että hänen häpiällä täydy) men-
nä Pols.

3. Kosta hän Ekbathanasa oli, sai hän kuul-
la, kuinga Nikanorin ja Timotheuxen käyn-
nit oli. * ludith. 1: i.

4. Niin hän julmistui, ja aikoiludalaisille sm
häpiän kosta, sa waelsi päiwät jayöt, että hän
pian olis sinne joutunut: sillä Jumalan wiha
»vaati hända, sillä hän oli niin ylpiasti puhu-
nut, etta niin pian kvin hän Jerusalemiin tu-
lis, hän tahdois Kaupungista kuolluittm hav-
dan tehdä.

5. Sentähden rangaisi hänenK aikkilvaldias
HERra Israelin Jumala salaisella rangaistu-
xella, jota ci kengän parata taitanut. Sillä
niin pian kvin hän sen puhunut oli, tuli hänelle
senkaltainen »vatzamuti, janiin suuri kipu suo-
liinsa, ettei hända autetta tailcu.

6. Ia tosin hänelle tapahtui juuri oikein, et-
ta hän muita moninaisilla ja ennen kuulumat-
tomilla piinoilla waiwannut oli.

7. Ei hän kuitengan luopunut ylpeydestän-
sä, »vaan tuli kiukkuisemmaxi, japaloi pahu-
desta ludalaisia wastan, ja kiiruhti, ja ajai-sans pucois hän »vaunuista niin kowan, että
kaikki hanen jäsmenskipiät olit.

8. Silloin täytyi hanen (joka ennen suurestaylpeydestä luuli taitamansa meren aallot halli-
ta, ja»vuoret toinen toisens päälle panna) an-
da yhdestä ainoasta langemisesta hänens kan-
netta paarein päällä, että jokainen ilmeisestinäki hänesä Jumalan woiman.

9. Kasivoit myös madot* siitä kirotustaGsggggg 2. ruu-
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ruumista, ja hänen lihansa mätäni suurella ki-
rpulla, että koko kappalet hänen ruumistansa
putoisit, >a haisi niin pahoin, ettei tmgän sitäkärsiä »voinut. ' Ap T. «: ~.

10. Ia joka ennen ajatteli taiwan liikutta-mansa, sitä ei kengän kanda minnut sen kärsi-
mältömäli hajun tähden.

11. Silloin hänen täytyi ylpeydestänsä laka-
ta, ia tuta, että häneen Jumala niin rumen-
nut oli, ja kipu aina enäni.

'12. Ia kosta hän itze wilmeiseldä sitä hajua
<i ma kärsiä woinuc, niin hän sanoi: Se on
oikein että ihminen Jumalan edesä nöyryttä
itzensä, ja ettei kuolcwainen ihminen niin rövkkiä
olis, että hän itzens luulis Jumalan kaltaisesi.

13. Ia se pahanelkinen rupeis rukoilemaan
HERraa, joka ei sillen tahtonut armahta ha,
nen päällensä. Ps. icy: 7. loh. ?: n.

14. Ia lupais pyhän Kapungin mapaxi teh-
dä, jonga hän ennen häwittä aikoi,jakuolluit-
ten haudaxi tehdä.

1?. Ia Juvalaiset, joita ei hän ennen kel-
wolliseri lukenut haudatta, waan linmulle ja
pedoille syödä anda, ne hän tahdoi wapaxi teh-
dä niinkuin Athmangin asuwaiset.

16. Ia pyhän Templin, jonga hän ennen
ryöstänyt oli, tahdoi hän kaikkinaisella kaunis-
tuxella kaunista jällens, japaljo mä pyhiä ka-
luja sinne anda kuin siellä ennen ollut oli : Ia
mitä »vuosi wuodelda uhriin menemän piti, sen
tahdoi hän omastans anda.

17. Niin myös itze tahdoi Indalaisexi tulla,
ja jokapaikasa Jumalan woimaa kiittä ja ju-
lista.

18. Mutta että mmi ei tahtonut luopua hä-
nestä, sillä Jumalan »vanhurskas wha oli tul-
lut rastästi hanm päallms, epäili hän hmges-
tänsä, ja kirjoitti tämän nöyrän kirjan Juda-
laistm tngö, kuin seura:

19. Antiokus Kuningas ja ruhtinas taritze
'jumalisille terwewstänsä!

20. Jos te lapsinmna raidisna ja terwenä
oletM, ia teidän käy hywin: siitä minä kittan
Jumalala:

21. Waan minä olen sangen komin kipiä.
Että minä mielelläni mhdoisin yhteisen rauhan
itä , niinkuin mnve myös waati: sitte kuin

minä Persian tiellä kipiäxi tulin, olen ininä ax,
moUlsesti ajatellut teidän ustollisudenne ja yst!
wydenne päälle.

22. Ehkä minä toiwon itzeni paranewan.
23. Ia niinkuin minun Isäni, kosta HH»ylimmäisiin maakundiin meni, teki Kuningan

peräänsä.
24. Että tiettämän piti, (jos jotakin olis

tapahtunut, eli muutoin riita nosnut) kukaolis Herra ollut, jaettei waldakunda olis, ha-jotettu.
25. Niin myös että minä näen. kuin-

ga ymbäriasulvaiset Päämiehet minun »valda-
kundaani himoitzewat, jos minun pahoin ka-
wis, olen minun poikani AntiokuxenKunilM-
xi tehnyt, jonga minä usein teillen kuuluttanut
olen, kosta minä ylimmäisiin maakundiin »vael-
sin , sen minä myös nnt teillen kuulutan.

26. Sentähden minä neuwon ,a rukoilen tti-
tä,kaikkein hywäin töiden tähden, kuin minä
kaikille yhteisesti? ja erinomaisesti itzekullMn
osottanut olen, että te minulle ja minun pojal-
leni tästälähin ystawälliset ja ussolliset olifilta.

27. Sillä minä lonvon hänen ystäwällisen
ja armollisen teille olewan, ja minun tapaani
feumwan.

28. Niin kuoli se murhaja ja Jumalan pilk-
kaja AmiokuS 'suuresi» kiwufa, niinkuin hän
muillen tehnot oli, muukalaiftlla maalla ja
konvesi», surkialla kuolemalla.

" 1 Malk 6: 16. 2Makk.»::s.
29. Ia Philippus, joka hänen kansans käs-

watettu oli, saatti hänen maahan, >a että' yän
Antiokuxen poikaa pelkäis, pakeni hän Egyptiin
Kuningas Ptolomeus Philometorin tygö.

10. Kuku.
Monikahdoista ludan woitc>ista-

«)ii!, andoi Jumala Makknbeuxelle ja hänen
joukollmsa rohkeuden, että he Templil»

jaKaupunain moitit jälleiis: i Malk. 4 -

2. Ia kukistit ne muut Altarit ja kirkot, kuin
pakanat sinne ja ranne kaluille rakendanet olit.

3. Ia sitte kuin he Templin puhdistanet olit,
teit he toisen Altarin, ja otit limpsiötä ja iskit
walkian, ja uhraisit mas, ,oka ei kahdesa ajasi
taiasi» jakuudesa kuukaudesi» tapahtunut ollut,

ja
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ja uhraisit suitzutusta, ja sytytit lamput, M
panit näkyleilvät edeS. 2 Mof. 25: 20^

4. Kosta nämät kaikki tapahtunet olit, lan-
geisit he kastvoillmsa maahan HERran eteen,
jarukolit, ettei hän heitälmämbi senkaltaiseen
tuskaan tulla andais: Waan jos he enämbi
olit syndiä tekewät hänlzä wastan, että hän itze
heitä armollisesti rangaisis, eikä andais heitä
Jumalan pilkkaitten, ja julmain pakanain

5. Ia Jumala laitti sen niin , että sinä päi-
wänä Templi puhdistettin ', jonapäkanatsen
saastuttanet olit, wiideMnä päiniänä kolmat-
takymmedäKasteun kuusta. '»Makk. 4:52^;.

6. Ia he pidlt ilolla kahdexan päiwää py-
hää, niinkuinLehtimajan Huhläa. Ia ajatte-
lit sitä kuin he ennen wäha aikaa Lehtimajan
Juhlansa korwesa ja luolisa, niinkuin metzän
pedot, pitänet olit. >

7. Ia kannoit kukkaisita ja wiherjälsiä oxia
ja palmuja*, ja kiitit lumalata, jM heille
woiton andanutoli, hänen TempliänW puhdis-
ta. *

i Mass. 1,: s'.
8. He annoit myös kssiyn kaikillen ludalai-

sillen, että fe päiwä »vuosi wuodclda pyhitet»
Mn. 2Makk. 1: 9. -

9. Ia näin on Antiokuxesta Epiphanexesta
loppu.

iv. Nyt seura Antiokus Eupatorista, sen ju-
malattoman Antiokuxen pojasta, mjcä sotaa
hänen ajallans alati ollut on.

ii. Koffa Eupator Kuningaxi tuli, pani hän
pysian, joka ennen Päämies Phenefigsa jaSe-
lchriasa oli , ylimmäisexi Ruhtinaxi.

Mutta Ptolomeus Makron, joka mie-
lellänsä ludalaiset olis oikeudella »varjellut) et-
tä he siihenasti niin paljon wäkiwaldaa la waä-
lyttä kärsinet olit, ahkeroitzi siitä, «ttä heidän
piti saaman rauhasa olla.

16. Sentähden kannoit hänen ystäwänsä ha,
nen päällens Eupatoriri edesä, ja kutzuit hä-nen julkisesti että hän Syprin luodon,
Maa Philometor hänen halvuuns andoi, An-
tiokus Epiphanexelle andanut oli: ja niin täy-
tyi hänen halwimmasia wirasa olla. Ia hän
nmrchn niin kowän, että hän itzensä myrkyllä
Mmais.

,4 Kosta Gorgias näiden palkkain Päänne-
yexi tuli, otti hän sotawäke, ja asetti itzenS
erinomaisesti Juvalaisia »vastan.

is. Sitä myös rupeisit Edommlaiset teke-
mään, kusi» he woit, ludalaiftt pois linnoista
jasoweliaista kylistä, jaotit tngönsä luopunet
Juvalaiset, iotka olit ajetut pois Jerusalemista.

16. Silloin mli kokoon Makkabeus ja hänen
joukkonsa ja rukoilit*, että Jumala heitä au-
Mis. ' »Aika K. 20: ;. i Makk. 4: i°.

- l. y: 46.
17. Iakarkaisit Edommlaisten päälle wah-

Möin KaupMgeihin, ja otit heidän wäkiwallal-
la *) ja surmaisit kaikki mitä muurin päällä
heim wastas olit, ja mitä he muuroin käsitit,
kahteenkymmeneen tuhandeen asti.

'

1 Makk.s: ;.

18. Mutta heildä pääsi kahteen Mahwaan tor-
niin yhdexän tuhatta, jotka hejtans olit warus-
mnet päaVekarkalista wastan.

19. Silloin asetti Makkabeus Simonin, Jo-sephin jaZakeuxen ja andoi heille niin paljon
wäke, että he wäkewät knllä olit karkamaan
päälle: nmtta itze meni hän edemmä muiden
Kaupungitten eteen.

20. MuttaSimonin joukkoandoi itzensä »vie-
tellä rahalla, niildä jotka tornisi, olit, ja otit
»visst neljättäkymmendä tuhatta kuldapenningi-
tä niildä, japäästit heidän sielvä.

2i. Kosta Makkabeus sen tietä sai, kutzui
hän kokoon Päämiehet, la kandoi heidän pääl-
lens, että he weljensä olitrahaan myynet, ja
»vihamiehet sieldä päästänet pois:

22. Ia andoi heidän mppa niinkuin pettä-
jät, jakarkaiskohm niidenkahden tornin päälle.

23. Ia hänellä menestyi, ja surmais niisä
kahoesi» linnasi» enä kuin kaxikymmendä tuhat-
ta miestä.

24 Mutta Timocheus, jonga ludalaiftt
ennen lyönet olit',
muukalaisella wäellä, jakokois suuren joukotb
hewoismiehiä Asiasta, ia tuli sillä aiatuxella,
että hän ludalaiftt pcmri häwitäis.

'
, Makk. 5 - 4,.

2?. Ia kosta hän maalle tuli, rukoili Mak-
kabeus ja hänen joukkonsa HERma, ja pa-
nit tuhkaa päidensä päälle, japuit säkit ylönsä.

26. IaGgggggg 3
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26. Ia langeisit mäahml Altarm eteen, ja

rukoilit, etta Jumala heille armollinen ja hei-
dän wihollisillms armotoin olis,sa asemis itzen-
sä niitä wastan, jotka itzens asettawat händä
wastan, niinkuin Laisa kirjoitettu on.

2 Mos. 2):,22. .

27. Kosta he nyt näin rukoilbet ollt, otit he
astnsa, ja menit hylvän, matkan ulos> Kau»
vuugin eteen, siihenasti että he wihollisten tygö
tulit.

28. Ia niin pian kuin Auringo nousi, tap-
pelit he, waikka- ei ss yhtäläinen joukko ollut,
sillä Juvalaisilla oli hywä turwa Jumalan
gö*, (joka wahwa woiton merkki on)W toiset
olit alkanet sodan ainoastans sulasta koirudesta
jaylpeydestä. *

2 Aika K. ;»: ». Icr. ,7: 7.
29. Kosta sota ko»vimmallans oli, näyit »vi-

hollisille taimasta »viisi jaloa miestä hewoisten
päällä ' kultaisilla suitzilla, jotka kälvit luda,
laisten edellä : 2 Kun. 6: 17. , Makk. z : 25.

l.11:». '

zc>. Ia kaxi olit Makkabeuxen tykönä, ja
warjelit hänen heidän aseillansa, ettei händakengän haawoitta taitanut: Ia ambuisit >»uo<
lia ja pitkäisen leimauxia »vihollisten päälle, et-
tä he sekaunsit ja pakenit.

zi. Ia lyötin kaxikymmendä tuhatta ja wiisisama jalkawäestä, jakuusi sataa hewoismicstä.
32. Mutta Timotheus pakeni Gazaraanpäin

wahwaan Kaupungiin, joka Kerearella Pää-
miehellä oli.

33. Niin piiritti. Makkabeus ja hänen jouk-
konsa sen neljäxi päilväxi.

34. Mutta jotkaKaupungisa'olit, luotit sen
päälle, että se niin korkialla oli, japilkkaisit ja
hämäisit ylön muodottomasti..

' 35. Multa wiidendenä päiwänä »vihastui kaxi-kymmendä nuorta miestä sen pilkan tähden, ja
juoxit miehullisesti, karaten muurin tygö, ja
tapoit tuimudesa kaikki mitä heidän »vastaansa
tuli.

36. Niitä seuraisit muut ia astuit muurin
päälle, ja sytytit tornin, ja poltit ne Jumalan
pilkkajat.

37. Monjkchdat hakkaisit potteja, etta koko
joukko pääsi sisälle, ja moitit niin Kaupungin,
ja tapoit Timotheuxen, joka itzens kuoppaan

lnmyttälW.oll, ja hänen weljensä, Kerean jqApollophanexm kansa.
38- Koffa he nämät toimittanet olit, ylistit

he HERraa kiitoswirreliä, jokaIsraelille niinsuuren hywän työn näyttänyt, ja heillen woi-
ton andanut oli.

11. Luku.
ludan woitosta lastasta wastan; ja sen pääl-

le seurawaiscstarauhan teosta.
»Mossa Lysias, Kuningan edustosmies ja lan-

go ja ylimmäinen neuwonandaja*, nä-mät kairki tietä sai, oli hänen mielensä sangen
paha. 'l. lo:n.

2. Ia kokois yhteen kahdexankymmendä tu-
hatta miestä, ja kaiken hewoismiesjoukon, ja
meni Juvalaisia wastan, siinä luulosi», että
han pakanat Kaupungihin panis.

3. Ia että hän Templin nautitzis woittaxen-sa silla^rahaa, liiinkuin muutkin pakanain kir-
kot; jaylimmäisen Papin wirkaa wuosi wuo-
delda myydäxensä.

4. Mutta ei hän ajattellut että Jumala wie-
lä wäkewämbi on , maan luotti suuren jouk-
konsa päälle, kuin hänellä oli hewojs ja jassa»
wäestä, ja niiven kahvexankynnnenen Elephan»
tm päälle. '

2 Hun. 19: 21. Ps. 20: «.

les. ,6: 6.
s. Kosta hän nyt ludeaan tuli, sioitti hH'n

itzens yhden Kaupungin eteen, BetlWM niWl-
dä", joka Jerusalemista oli wiiven wakWis
mn takana wuorella. * »Makk. 4: si.

I. 6: 49. 2 Makk. 1;: 19.
6. Josta Makkabeus jane jotka hänen kan-sans olit, sen kuulit, että hän Kaupunainpii-

rittänyt oli, rukoilit he ja kaikki joukkoHKl-
ma ', huokauxilla jakyyneleillä, että hän yh-
den hywän Engelin lähetäis, joka Israelia
auttais. 'i Makk. 9:46.

7. Ia Makkabeus oli ensimmäinen jokahä-nens warusti, ja nemyoi muita, että he hänen
kansans koettelisit, ja »veljiänsä autaisit.

8. Ia nienit niin toinen tossens kansa ulos.
Mutta niin pian kuin he ulos Jerusalemin eteen
tulit, näkyi Keille yxi hewoisinensa ' walkeisa
waatteisi» jakuldaisisa harnistoisa, joka mcm
heidän edellänsä. '«Makk. 5: «s. l.»:^-

9. Nim
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9.-Mn' he kiitit laupiasta lumalam, ja olit
lljhklUtHbmHän'wihoWänssa, waikka he- wie-
lä Mmimniat pedot olis ollch°jä,olis rautamen
muuri heidän edefansä. '

io. Senkaltaisella sydämellä waelsi koko jouk-
ko edestäsin auttajansa kansa, jonga heille se
laupias lv»ala MiMnsta läheltsrwt oli.

«.' Zakarkaisit mihoUistensa päällen niinkuin
Jalopeurat, ja löit heistä yxitoistakhMmendä
tuhatta jalkamake ja kuusitoistakymmendä sa-
taa hcwoismicsta.

i2. Ia kaikki muut pakoon karkotit, että
enin osa kuin sieldä palais, haawoitettu oli.
Ia Lysias itze »nyös häpiallisesti pakeni japässi
pois.

13.Kuitengin oliLysias toimellinen mies: Kos-
ka hän nyt sitä tappelusta, jonga hän kadot-
tanut oli, itzelläns ajatteli, ja nHki ludalaiftt
woittamattomaxl, että heitäKaikkiwaldias Ju-
mala niin autti,

14. Lähetti hän heidän lygönsa, ja Mritzi heil-
le rauhan. Ia lupais mpos Kuningan saatta
heidän ystälvaxensa.

15. Se kelpais Makkabeuxelle, sillä hän nä-
ki sen parhaxi. Ia Kuningas mielistyi siihen
sowindoon, kuin Lpsias Makkabeuxen ja lu-
dalaistm kansa tehnyt oli.

16. Ia kirja jonga Lysias kirjoitti Juvalais-
ten tygö, oli näin:Lysias toiwotta Juvalaisille
tegveyttä!

Johannes ja Absolom teidän lähetyxen-
lietoit yhden kirjan, jaolvat rukoillet sitä asiam,
jonga tähden he lähetyt olit.

18. Mitä nyt Kuningallen ilmoittamista on
ollut, olen minä tehnyt, ja hän kaikkiin mitä
larpellinen on, suostunut.

19. Jos te nyt sananne ia lupauxenne pidät-
te, niin minä myös edespäin ahkeroitze»» teidän
parastanne, katzoa.
. 20. Ia joka kappalesm erinänsä, on teidän
la minun lähetyxelläni kästy, teitä pidemmäldä
neuwoa. TällänS olkat Jumalan huomasi,.

2i. Annettu 148. wuonna, 24. päiwänä Dis-koni, kuusta.
.22. Kuningan kirja oli näin: Antiokus Ku-

ningas, tenvehtä »veljeensä Losiasta.
. 23. Että meidän Isämme tääldä erinnyt on,n lumalitten sekaan tullut, ei ole meille mi-

läss rakkamba, kuin se että rauha meidän wal-
dakunnäsämnje olis, että jokainen omaansa
kaM sais. >

24. Me kuulemme nyt ettei ludalaiftt ole
tahtonet suostua heidän Jumalan palweluxenS
muutoxeen pakanain tawalla, waan mhtowat
nstosansä pysyä, ja anowat, että he siinä saisit
PyW

25. Että me nyt sen hywäxi löydämme, etta
tämä Kansa Myös rauhasi» eläis, ja alallanS
olis, niin on meidän tahtomme, että hcillen
heidän Templinsä jällens annemn, ja he saa-
wat olla hallituxesilns ja menoisansa, niinkuin
Heidin esiisänsäkkin ollet owat.

26. Sentähden tee sinä hywin, ja lähetä
muutamita heidän tygönsä, heidän kansans
rauhaa tekemään: että kosta he meidän tahtom-
me tietämät, surutoinna olvat, ja töistänsä
pelkämätä pitämät waarin.

27. Kuningan kirja Juvalaisten tygö, oli
näin: Antiokus Kuningas toiwotta Juvalais-
ten Halliturelle jaKansalle tenveyttä!

28. Jos teidän kaikkein hywin käwis, sen
me mielelläni kuulisimme, mcivän käy hywin.

29 Menelaus on meille ilmoittanut, että
te tahdotte waelda meidän maallemme, ja lei-
vän asianne meidän lykönämme toimitta.

ZO. Senrähden kaikille niille Judalaisille kuin
tämän ja kolmenkymmenen päiwän wälillä
Huhtikuusta waeldawat, pim »vapa tie ole-
man, itzens pitä ruasa ja muusi» heidän La-
kinsa jälken, kuin ennengin.

31. Ei myös kenellcngän pidä mitan pahaa
tapahtuman, sentähden kuin tähän asti meil-
len tehty on.

32. Todistuxexi olen minä Menelauxen teidän
tygönne lähettänyt, teillen lewiämmalda tätä
ilmoittamaan.

33. Tälläns olkat Jumalan huomasit! 148.wuonna , 1;. päiwänä Huhtikuusta.
34. Kirjottu myös Romalaiset Juvalaistentygö, kuin seura; Qwintus Memmius ja Ti-

lus Manlius Romalaisten sanansaattmat m-
ritzewat Juvalaisillen heidän terwehdystänsä.

35. Kaikkiin kuin Lysias Kuningan sukulai-
nen teillen myöden andanut on, suostumma
me myös.

36. Mutta



z6. Mutta että hänellen näky se hywäxi,
muutamat asiat Kuningan tygö anda tulla,
niin sowitelkat keskenänne, m lähettäjät no-
piasti jokumeidän tygömme, että me yhdistäisin»
itzemme toinen toiftmma kansa, M me me-
nemme parhallans Antiokiaan.

37. Sentähden kiiruhmkat teitänne, ja la-
hettäkät monikahtoja, että me tiedäisimme tei-
dänmielmne. Tälläns olkat Jumalan huoma-
sa! 148. Wuoma 15. päiwänä Huhtikuissa.

12. Luku.
Lawiammat ludan woitot, wchollisia mas-

tan.
Oostc» tämä sowindo näin päätetty oli", me-
"> ni Lysias KuniNgan tygö, waan ludalai,
set wiljelit peldoonsa. 'l. n: 14,;;.

2. Mutta sen paikan Päämiehet, Timo-
theus ja Apollonius wapasukuisen Apolloniu-
xen poika, ja Hieronymus ja Demophon,
niin myös Nikanor Syprinlpäämies, ei anda-
nut heille rauhaa eikä lepoa.

3. Ia Joppen asuwaiset teit petollisen työn,
sillä he saatit Juvalaiset jotka heidän tykönäns
asuit siihen mieleen, että he »vaimoinens ja lap-
sinensa menisit niihin haaxiin, jotka he »valmi-
stanet olit, niinkuin he hywät ystäwät olisit
ollet.

4. Kosta ludalaiftt sen teit, kum Kaupun-
gisa päätetty oli, eikä mitan waama peilan-
net, ja tulit merelle, upotit he heidän kaikki,
kaxi sama ihmistä.

5. Kosta ludas kuuli, kuinga hirmuisesti
hänen weljeinsä kansa tehty oli, kasti hän so-
mwäkens ylös, ja auxens huusi lumalata si-
tä wanhurstasta Duomarita.

Ps. 7:12. Jer. 11:20. 2 Tim. 4-».
6. Ia meni niitä mastan jotka hänen weljen-

sä murhannet olit, ja sytytti yöllä sataman,
ja voltti kaikki hahdet, ja mitä wäke tulesta
pääsi, ne tappoi hän miekalla.

7. Mutta että Kaupungi suljettu oli, meni
hän pois sillä mielellä, että hän pian jällens
tulis, jakaikken Kaupungin peräti häwimis.

8. Ilmoitettin myös hänelle, kuinga myös
lamnian asuwaiset senkaltaista aiwoit Ju-
dalaisille, jotka asuit heidän tykönänsä.

9- Senmhden karkais hän myöS
dan päällens, ja poltti heidän fatama»ila'i3kaikki hahdet, ett4se malkia Zerusalemlu, Hkyi, joiden mäss kuitengin kaxj sataa jä«W.
kymmendä wakomittaa oli. ?,'M

io. Sittemeni hän yhdexän wakomittaa «jdchTimotheustci mastan, niin karkaisit wiisi tuhat-ta Arabialaista jawiisi sataa hewoismiestgA
nen päällensä, ja tappelit Hänen kansanasiinä oli suuri sota. " ?,15

ii. Ia ludas joukkolnensä sai Jumalastawulla woiton : Ia etta Arabialaiset woiteniiolit, rukoilit he ludalda rauhaa, ja lupaisit
hänellcn eläimitä, ja myös muutoin hand!
autta. '

12. ludas ajatteli, kuin myös tosi oli, H-taidaisit hänellcn Mrpelliset olla, ja lupais Hell»len rauhan. Ia kosta he sen toinen tosselleHllu»va»lnet olit, menit he kotiansa jällens.
13. Hän ängäis itzensä myös yhteen Kau«,

pungiin, joka silloilda warjeldu, ja muurilla
suljettu oli, kusa moninaista Kansaa asui, ja
kutzuttin Kaspixi.

14- Woan ne kuin Kaupungisa olit, luotit
wahwain muureinsa päälle, ja suuren waran-
si» päälle ruasta, ja ei paljo Juvasta M hä-
nen mäestänsä lukua pitänet, ja he päällisen
pilkkaisit heitä, ja hqwäisit, ja pahasti kiroi-
lit.

i;.Niin huusi ludas ja hänen joukkonsasen
kaiken mailman wakewän HERran tygö*,jo-
ka Josuan aikana, ilman kaikim sotaaseM
lerihon maahan kukistanut oli. f

*

5 Mos. 10:17. -r Jos. 6:20.
16. Ia juoxit juuri wihaisesti muurin tygö,

ja moititKaupungin, ja tapoit määrättömän
paljon ihmisiä, niin että se lammi joka siinä
tykönä oli, kahta wakomittaa lewiä, näkyi
niinkuin weri.

17. Sitälikin menit he edemmä seitzemän sa<
ma ja wiisikymmendä wakomittaa, ja tulit
Thamhn puoleen, ludalaisten tygö, jotkaTv»,
bianereixi * kutzuttin. "i Makk. 5:1;.

18. Mutta ei he löytänetTimotheusta:Sm
hän oli sieldä paennut, ja ei mitan toimitta-
nut, waan että hän yhden kylän wahwasti
marustanut oli.

19. Niin

li6o 12. Luk.2 Makaaberein
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"tt?Niin nousi kaxi Päämiestä Makkabeuxen

iskosta, nimittäin, Dositheus ja Sosipator,
lapoit kaikki heistä, jotkaTimolheus warje-

luxfli jättänyt oli, enä kuin kymmenen tuhat-
"2o. Mutta Makkabeus asetti wäkenstl, ja
z«kol monikahtoin joukkoin, ja meni Timo-
tlMsta wastan, jolla oli sata ja kaxikymmen-
dH tuhatta jalkamiestä, ja wiisitoistakymmen-
0ä sataa hewoismiestä.

2i. Kosta Timolheus ymmärsi, että ludas
«li hända wastan, lähetti hän »vaimot ja lap-
set, ja jotka ei sotaan kelwannet, yhteen lin-
naan, Karnioon -, joka soukalta wuorella oli)
emi sitä piirittä saatu. ' i.Makk. 5:26.

22.Mutm kossa hän ensimmäisen Makkabeu-
xen joukon nähdä sai, tuli »vihollisillen pelko,
että se heitä wastan oli, ja itzensä näytti, joka
kaikki näke, ja rupeisit pakenemaan yxi sinne,
toinen tänne, että he itzensä kestenäns lvahin-
goitzit jahaawoitit. Duom. 7: «.

2 Aika 3. 20: 2;.

23. Mutta ludas meni peräsä, ja löi ne ju-
malattomat, ja tappoi kolmekymmmdä tu-
hatta.

24. Ia Timolheus tuliDositheuxen jaSosi-
Morin käsiin, ja rukoili heitä harmsti, ettei
he händä tappaisi: Sillä hänellä oli paljo hei-dän Isiäns ja weljiänfä, joidcnga myös täy-
dyis kuolla, jos hän Mpetaisin.

2s. Kosta hän nyt luwannut oli määrätty-
ni päiwänä wahingoittamaM heidän jällens
anda heilien, päästit he hänen weljeinsä tähden
mllallens.

26. Sitte meni Makkabeus KamioM ja
Atargatiom päin, ja tappoi »viisikolmatta
kymmendä tuhatta miestä.

27. Tämän matkan ja tapon perästä, meni
ludas sitä wahwaa Kaupungim Ephronita *

wastan, kusa Lysias, ja muutoin paljon wäke
oli. Mutta ne nuoret miehet, jotkaKaupun-
gin edesä olit, »varjelit itzens urhollisesti, sillä

kyllä, »iMakk.,:46.
28. Niin he huusit HERran tyaö', joka

Voimallisesti »vihollisten wäkeyden särke, ja
soitit Kaupungin, ja tapoit »vilsikolmatta-rymmendä tuhatta ihmistä. *

2 Ma. K.,«,: z.

29. Sitte menit he sieldä Skytian Kaupun-
gita wastan, jokakuusi sataa wakomittaa Je-rusalemista on

30. Mutta että Juvalaiset, jotkaSkytialais-
ten seasa asuit, todistit heistä, että he kaikkeystäwyttä yeillen sillä kowalla ajalla näyttänet
olit, käytit he myös itzens ystämäUisesti heitä
kohtan.

31. Ia kiitit heitä sen edestä: ja nnllvoit hei-
tä edespäingin heidän Kansaansa kohtan niin
hywän mhtoiset olemaan. Ia palaisit mi»
Jerusalemiin, ja tulit Helundaina * kotia.

' s Mos. is: io.

32: Mutta Helundain jälken menit he Gok-
giasta Edomerein Päämiestä mastan.

33. Se tuli heitä mattan kolmella tuhannella
jalkamiehellä, janeljällä sadalla yemoiSmiehellä.

,34. Ia kosta tappelemaan rumettin, tuli
siinä monikahtoja Juvalaisia pois.

35- Ia Dositheus wäkewä hewoismiss
Basenorixen joukosta sai Gorgiaxen kiinni, j»
piteli händä hamesta, ja wei händä wäkiwal-
lalla, ja tahtoi hänen eläwäldä fangixi otta.
Mutta Thmsian hewoismies ajoi hänen ty-
gönsä, ja hakkais HAnsldä käsiwarren pois,
niin että Gorgias pääsi Moresaan.

1 Aika K. 2:42. »AikaK. 11:8.
36.Kosta Gorgiaxenjoukko wielä itziäns »var-

jelit, ja ludalaiftt jo mäsiinsä olit, huusi lu-
das HERran tygö, «ttä hän heitä auttnis
jaheidän sodeis.

37. Ia hänen wäkensä huusi Ebrean kielellä:
jarupeis »veisamaan suureen aneen, ja karais
Gorgiaxen »väen päälle tapaturmasti, ja <:e
käänsit itzens pakoon.

38- Ia ludas meni wäkinensä Odollamiu
Kaupungiin, jaettä se wielä Helundai »viikko
oli, puhdistit he itzens Lain jälken, japidit siel-
lä Sabbathia.

39- Toisna päiwänä tulit he ludan tygö,
kuolluitmns ottamaan, niinkuin tapa on, ja
hautamaan heitä Isäinsä tygö.

42. Kosta he nittä riisuit, löysit he kungin
kuollen paidan alda Klenodioitalamnian epä-
jumalista, jotka ludalaisilda Laisa kieltyt o-
wat': niin se tuli jokaitzellen ilmei, mingätah-
den nämät tapetut olit. '5 Mos. ?.' 25. Jos.7:'

Hhhhhhh 41. Sil-
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41. Silloin he kiitit lumalata wanhurstas-

ta Duomarita', joka salatyön niin ilmei saat-
tanut oli: ' Ps. 9: 5.

42. Ia rukoilit händä, ettei hän tämän syn-
nin tähden heitä kaikkia häwitäisi. Ia ludaSft jalo Sangan neuwoi joukkoa lohdullisesti,
että he edespäin synnistä itzens »varjelisit, kosta
he silmillänsä näit nämät heidän syndeinsä tah-
Hen mpetuxi.

43. Sitte kasti hän heidän awun ka-
fi tuhatta Dmkmata hopiata, ne hän lähetti
Jerusalemiin rikosuhrixi, ja teki hywin ja ja-
losti siinä, että hän heitä ylösnousemisesta' neu-
woi. * Dan. 12: ~ « Makk. 7: 9, n, 14,2,.

loh. 5: 25. 1 K»r. If: 52. 1 lhes. ,: is.
44. Sillä jos ei hän olisi toiwonnut ne ylös-

nouseman, niin olis turha ja hulluus ollut kuol-
luitten edestä rukoilla.

45. Waan että hän muisti, että jotka oikia-
si» ustosa kuolemat, toiwowat iloa ja autuut-ila, on se hywä japyhä ajatus ollut:

46. Sentähden on hän myös näiden kuolluit-
ten edestä rukoillut, että heillen synnit andexi
annemisin.
SW. Rukoilla kuolleille syndein andexi andamista, ei so-
lv! uston xerustuxen kansa yhteen; josta taitan nähdä,
ettei tämä lirja ole joku perustuskirja.

13. Luku.
Menelauxen kuolemasta, ja Antiokuxen rau-

han teosta ludan kansa.
OHHdexändenä wuonna wiidettäkymmendä

toistasataa, ilmoitettin ludalle ja hänen
joukollensa,että Antiokus Eupacor suurella jou-
kolla ludeam wasta tuli.

2. Ja Lystas hänen edustusmiehensä, ja y-
limmäinen neuwonandajansi» hänen kansans,
ja heillä oli sata ja kymmenen tuhatta Greki-
läistä jalkamiestä, jawiisi tuhatta jakolmesa-
taa hewoismiestä, ja kaxi kolmatmkymmen-
dä Elephantia, jakolme sama waunua mutai-
silla piikeillä, i Vtoss. <: ,».

3. Oli myös Menelaus andanut itzens hei'
dan puolellensa, ja neuwonut Antiokusia suu-
resta ulkokullaisudesta Isäns maam häwittä-
mään, että hän sen kautta ylimmäisen Papin
Miran olis saanut.

..?' Mutta kalkkein Kuningasten Kuningas'käänsi Annokuxen nuelen, että hän sen pakan,
elkisen karkurin mngaisi: sillä Lysias teoittinen kaiken tämän lewottomuden syyxi, ftntä!>den andoi hän hänen Bereäan wiedä, jg hei,dan maansa tawalla siellä mppa.
*

, Mos. 10: 17. i Tlm. 6: is. Ilm. 17:,.l. 19: 19.
5- Sillä siellä oli torni wiittäkymmendä fy,närätä korkia, täynnä tuhkaa, ja tuhwan pääl,lä oli ymbärijuorewainen ja piikkinen ratas
6. Sen päällä murettin Jumalan pilkkajatjasuuret pahan tekiät.
7. Senkaltaisella kuolemalla täytyi myös sei,luopunen Menelauxen kuolla, ja ei maahanhautta.
8. Ia hänellen tapahtui oikein: sillä että hänusein HERran AltariM wastan, kusi» se pyhä

tuli ja tuhka yli syndiä tehnyt oli, piti hänenmyös tuhman päällä kuoleman.
9. Mutta Kuningas oli sangen suuresa kiu-kusi» ludalaisten päällen, ja aikoi niin hirmui-sesti heillen tehdä, kuin hänen I sänskin'tehnyt

oli. 1 Makk. 1:2,.

io. Sen ymmärsi ludas, ja kästi kaiken
Kansan rukoilla HERma päiwallä ja. yöllä, et-
tä hän heitä nyt, niinkuin usein ennengin, aul-
Mis niitä wastan, jotkaLain, Isän maan, ja
pyhän Templin ryöstätä tahdoit.

ii. Ia ettei hänKansaansa, jokanäpiäst hen-gens wetänyt oli, klrottuide-n pakanain kasiin
andais.

12. Kosta he nyt sitä yximielisesti teit, jaru-
koilit laupiasta Jumalala itkulla japaastolla',
ja makaisit koko kolme päiwää maasi,, lohdut-
ti heitä ludas, jakasti tygönsä tulla.
'

, Aika K. 2«:;. i Makk. 9: 46. 2 Moss. ,0: i<.
13. Ia kosta hän ja wanhimmat yhdesä olit,

piti hän neuwoa heidän kansans, että hän tah-
toi, ennen kuin Kuningas loukkoinensi» ludeaan
tulis, jaKaupungin woittais, händä wastan
mennä, ja Jumalan awulla lopetta asian.

14 Ia andoi niin itzens Jumalan halduun,
ja neuwoi wäkensä sotimaan rohkiasti kuole-
maan asti, »varjella Lakia, Templitä, Kau-
pungita, Isän maam ja hallitusta.

15 Ia sioitti itzensä Moduuin, ja andoi heil-
len
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len tämän sanan merkixi : Jumala anda uni-
wn. Sitte nousi hän ylös yöllä parasten sota-
miesten kansa, ja sarkais Kuningan leiriin, ja
löi kuoliaxi neljä tuhatta miestä, sa ensimmäi-
set Elephantit * kaikkein niiden kansa kuin tor-
nisi» olit. '

1 Makk. e: 46. .

16. Niin saatoit he suuren hämmästyxen ja
pelwon koko leiriin.

17. Ia menit kunniallisesti jaonnellisesti sieldä
huomeneldain kosta päiwä koitti , sillä Juma-
la oli heidän autmjans ollut.

18. Mutta Kuningas, kosta hän koetellut
oli, että ludalaiset niin rohkiat olit, palais
takaisin, ja meni sieldä tietöindä malkaa.

19. Ia wei wäkensä Vethzuran * Juvalais-
ten linnan eteen , josa ei warttoim ollut. Mut-
ta hän lyötin sieldä myös pakoon, ja ei mitan
toimittanut, maan sai mahingon :

'

1 Malk 4: <i. l. <: ,1, 4y. » MaN. i, : 5.
20. Silläludas lomitti kaikki mitä linnasa

tarwittin.
21. Mutta Juvalaisten seasa oli yxi Rodokus

nimeldä, se ilmoitti mihollisille kaikki salaudet!
mutta hän sai tietä, ja sai hänen kiinni, ja a-
joi sieldä pois.

22. Sitte sai Kuningas toisen mielen, ja
teki rauhan niiden kansa Bethzurasta, niin me-
ni sieldä, ja tappeli Juvan kansa, ja moitettin.

2». Ia että hän oli tietä saanut, että Phi-
lippus hänestä luopunut oli, jonga hän Antio-
kiaan peränsä linnan isannäxi jättänyt oli, häm-
mästyi hän komin. Ia andoi suositella Juva-laisten kansa, jateki sowinnon heidän kansans,
ja »vannoi sen malan pitämänsä, ja oli niin
heidän ystäwänsä. Ia uhrais ja kunnioitti
Templiä ja piti itzens ystämällisestiKaupungita
tohtan.

24. Ia otti Makkabeuxen ystämäxensä, ja
teki hänen Päämicheri Ptolomaidtsta Gerrene-
rein asti.

2;. Mutta kosta Kuningas PtolomaidiinM, ei ne Ptolemaidisa mielelläns sitä somin-
dom nähnet, sillä he pelkäisit ettei heitä usto-
visi, niinkuin ei he myös sanaansa pitänet ollet

26. Silloin astui Lysias julkisesti edes, ja
wastais Kuningan puolesta, japuhui niin hei-dän kansans, että he siihen tydyit, ja asettiKidan, että heidän kaikke hywää häneldä toi-

woman piti. Sitte waelsi hän takaperin Antio'
kiaan jällens. Näin on tämän Kuningan mat'
kustus jakotia palajanlinen ollut.

14. luku.
tAkanorin ustottomudesta, ja Vhazixen kus-

lemasta.
Holmen wuoden perästä ymmärsi ludas ja
"> hänen joukonsa, että Demetrius Seleu-
kuxen poika, Tripoliin paljolla mäellä ja pal-
joilla haaxilla tullut oli, » Mass. 7:

2. Ia maan woittanut, ja Antiokuxen, edus-
tus miehensä Lysiäxen kansi» lyönyt oli.

3. Mmm Alsimus, joka ennen ylimmäinen
Pappi oli ollut, ja kiusauxen ajalla häpiallisssti
luopunut', ja nyt ajatteli, ettei hän hengisä
pysyä, eikä jällens ylimmäisen Papin Mirkaan
tulla tainnut, " 1 Matt. 7: 9.

4. Meni Kuningas Demetrius tygö ensim-mäisnä wuonna kuudetmkymmendä toista sa-ma, ja »vei hänelle kullaisen Kruunun, Pal-
mut jaÖljypuun oxat, jotkaTemplin omat olit.

5. Ia ensimmäisen päiwän hän wiiwytteli,
että HHn sowelian aikansa näkis hänen kiukku-
hunsi».

6. Kosta Demetrius hänen Hallituxeneteenkutzua ja hänelvä kysyä andoi, kuinga Juda-laisten menot oleman piti, ja mitä he teit?
wastais hän näin: ne Juvalaiset jotka heitäns
kutzuwat Jumalisin ', joidengaPäämies lv,
das Makkabeus on, kehoittawat aina sotaaja kapinata, eikä suo sinun waldakunnalles
rauhaa. ' »Makk.,: 4,.

7. Owat myös minulda minun Isällisenkun-
niani, nimittäin, Pappiuden ryöwännet, sen-tähden olen minä tänne tullut.

8- Ensisti Kuningallen hywäxi, ja että minä
ustollinen olisin. Toisexi, että minä myös
mielelläni minun Kansalleni neumoa toimimi-
sin: Sillä sen muotoisella pahalla menolla ko-
ko meidän sukukundämme hulku.

9. Sentähden katzokan Kuningas niihin asi-oihin, ja hänen kuuluisan hywydensä tähden,
maakundaa ja koko meidän sukukundaanimetasa asiasi» neuwokon ja autmkon.

io. Sillä niinkauwan kuin ludas elä, on
mahdotoin, että rauha maalla olis.

ii. KoffaHhhhhhh 2
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ii. Kosta hän'nämät puhunut oli, julmistuit

myös ne muut ludasta wastan, ja kehoititDemetriuxen händä wastan.
12. Että hän kohta Nikanorin, PäämiehenElephantein kalun päällä, kutzui, ja asetti hä-

l«nPäämiehen Juvalaisia »vastan.
13. Ia kasti hänen Juvan mppa, ja hänen

joukkonsa hajotta, ja Alsimuxen ylimmäisen
Papixi panna.

14. Silloin kokounnuitNikanorin tygö kaik-
ki pakanat, jotkaludas 01, ajanut pois maal-
da, ja toiwoit Juvalaisten »vahingosta heillen <

onne.
15. Kosta ludas ja hänen joukonsi» kuulit,

että Nikanor oli tulosi» heitä wastan, japaka»
nat joka haamlda joukottain hänen tygöns tu-
lit, tuhkaisit he itzensä, jahuusit Jumalan ty-
gö *, jokaKansaansa mailman alusta »varjel-
lut, ja joukkoansa ilmeisesti auttanut oli.

'

2 Makk. 10:25. l. ii:i.
16. Kosta heidän Päämiehensä heitä kälki,

nousit he ylös, ja karkaisit wihollisten päälle
wähän Kaupungin Dessan tykönä.

17. Mutta Simon ludan mcli mrtui Nika-
noriin, ja Nikanor olis pikimäldäns lyö-
ty, että wiholliset hänen saamuttanet olit, en-
nenkuin hän heidän huomaitzi.

18. Kosta Nikanor kuuliludalla senkaltaisia
tuimia miehiä olewan, jotka ei hengeensä ja
Mwamtans säästänet Isäns maan tähden,
pelkäis hän, eikä tahtonut heidän kansans
enämbi tapella.

y. Waan lähetti hänen tygönsä Possidoni-
uxen, Theodotuxen jaMathathian rauhaa hä-
nen kansans tekemään.

20. Kosta he nyt kauwan siitä neuwoa pitä-
net olit, ja heidän Päämiehensä mäelle kaikki
asiat tietä andanut oli, jahe asiasta someit,
suostuit he siihen somindoon.

21. Ia määräisit yhden päiwän kosta he mo-
lemmat yxinäns pili tuleman yhteen: kosta se
päiwä joutui, pandin kummallengin istuin.

22. Ia ludas asetti monikahtoja harniffoi-
lssn, ei kauwas siitä, ettei wiholliset olis Mpa-
turmasti händä pettänet. Ia puhuit toinen
loisens kansa heidän Mrpensa.

23. Ia Nikanor oli lerusalemisa kauwan,

jaei mitan tehnyt heitä wastan, ja andoi men-nä pois sotawakensä.
24. Ia piti ludan kunniasa Kansan ed<<3ia käytti itzens ystäwällisesti hänen kansans

25. Neuwoi myös händä naimaan ja lavilasiittämään. Niin otti ludas emännän, ja oliyhvesä sen kansa hywäsä rauhasa.
26.Kosta Alsimus näki nämät kaxi sopiwan

jarauhan tehnen, meni hän jällens Demetriu-xen tygö, ja kandoi Nikanorin päälle, ettähän petollisen tullut oli: sillä hän oli ludan.Kuningan wihamiehen, hänen siaansa ylim-mäisen Papixi tehnyt.
27. Niin käättin Kuningas tämän paha.

nslkisen walhesm, ja »vihastui suuresti, jakir-joittiNikanorin tygö, ettei hänelle millän muo,
toa se kelwannut, että hän Juvalaisten kansarauhan tehnyt oli, ja kasti hänen kiirusti ottakiinni Makkabsuxen, ia Antiokiaan läheltä.

28. Koffa tämä kästy Nikanorin tygö tuli,tuli hän murhellisexi, ja oli pahalla mielellä,
ettei hän lupaustansa pitä tainnut, ja ei kui-tengan ludas mitan rikkonut ollut.

< 29. Mmm kuitengin, ettei hän Kuningasta
wastan mitan tehdä tohtinut, aikoi hän hänen
otta kiinni kawaluxella.

30. Mutta kosta Makkabeus ymmärsi, ettei
hän niin ystäwällisesti hänen kansans ollut kuin
ennen, ja näkyi, ettei se mitan hywää awista-
nut, otti Kän monikahtoja tygönsä, ja lymyt,
ti itzens hänen edestänsä.

31. Mutta kosta Nikanor näki, että Makka-
beus hanen kawalasti ennättänyt oli, meni
hän siihen kauniften pyhään Templiin, jakasti
Pappein, jockasiellä uhraisit, sitä miestä siel-dä ulos andamaan.

32. Mutta kosta he korkiasti ja kallisti wan-
noit, ettei he tiennet kusi» hän oli, ojensi hän
oikian kätensä Templin puoleen, ja wannoi:

33. Los et te minuUe Juvasta sidottuna an-
na, niin minä tämän Jumalan huonen kukil-
ta», *, ja Altarin maahan reivin, ja panen
Bakkuxen f kaunin kirkon siihen siaan.

'i Matt. 7:35. -f 2 Matt. 6:7.
34. Ia kosta hän nämät puhunut oli, meni

hän sieldä pois. Mutta Papit' nostit kätensä
taiwaseen päin, ja huusit hänen tygönsä joka

aina
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«lna meidän Kansaamme warjellut on, ja sa-
noit: *2MaN. ,:is.

zf. HERm, maikka et sinä mitan tarmitze, on
st kuitengin sinun hywä tahtos ollut, että sinun
Templis, josa sinä asut, meidän seasamme olis.

36. Sentähden sinä Pyhä Jumala, jonga
kaikki pyhät omat owat, warjele wielä sinun
huones, jonga me ästettäin puhdistanet olem-
ma, ettei se jällens saaftutetaisi, ja tukitze pa-
hain suut.
. 37. Mutta Nikanorille sanottin lerusalemi-sa olewan yxi mies wanhimmista, Rhazis ni-
meldä, joka Isällisiä käflyjä rakasti, ja jolla
jokapaikasa hywä kiiws, ja senkaltainen ystä-

wys oli, että jokainen hänen Juvalaisten Isä-
si kutzui.

z8- Hänen päällens oli myös ennen tätä ai-
kaa kannettu ja händä »vainottu, ja oli hen-
gensämiehulliftstiwaaman andanut, Juvalais-
ten uston tähden.
. 39. Kosta Nikanor näyttä tahdo», kuinga
komin hän Juvalaisten päälle wihainen oli, lä-
hetti hän enä kuin wiisi sataa sotamiestä, otta-
maan händä kiinni. '

40. Sillä hän luuli, kosta hän hänen fan-
gixi saanut olis, heille suuren mahingon tehneissä.

4,. Mutta kosta he tornin porttiin, kusa hän
oli, karkaisit, jakastit tulda tuoda, porttia sy-
tyttaxensä, ja hän ymmärsi hänens fangina
oleman, tahdoi hän itzensä pistä läpitze.

42. Sillä hän tahdoi ennen kunnialla kuolla,
kuin jumalattomain käsiin tulla, ja heildä hä-piäliisesti pilkatta *, mutta siinä hädässä ei hän»hinns oikein osannut. »Duom. 5:54.

1 Sam. ;i: 4.
43. Kosta he joukottain hänen tygönsä sisällemenit, juoxi hän muurin päälle, ja syöri itzensrohkiasti Kansan sekaan.
44 Mutta hemältit, että hänellä siaa olis

ollut. Ia hän putois kuwettensa päälle, mut-
ta wielä hän kuitengin eli.

45- Ia nousi »vihoisans ylös, maikka hänlowin werta wuoti, ja haawat kipiät olit, ja
wli Kansan läpitze, ja astui korkian kallion
Pialle.

46. Ia kosta hänestä kaikki meri ulos juos-w oli, otti hän kuitengin suolet ruumistansa,

ja heitti ne sotamiesten kestelle, jahuusi Juma-lan tygö : joka elämän jahengen HERru on,
että hän ne kaikki hänelle jällens anvais ': m
niin hän kuolli. * l. 7: 9.

Tämän työn sopimattonms selitetä», tämän kirjan
esipuhesi».

15. luku
Nikanorin hapitzlliseftä kuolemasta.

gNtXutM kosta Nikanor kuuli, että ludas wä-
«"l kinensä Samariasi» oli, ajatteli hän
Sabbathina heidän päällens ilman waarata
karata.

2. Ia kosta ludalaiset, jotka hän kansans
menemään wacttinut oli, händä neuwoit, et,
tei hän niin surkiasti heitä surmaisi, waan sä-ästäis pyhäpäiwän tähden, jonga Jumala itzekunnioittanut ja pyhittänyt oli.

2 Mof. «>: 10. 5 Mos. 5:1».
3. Kysyi heildä se pääkoira : Se kuin Sab-

bathin pitä kästenyt on, ongo hän HERra
taiwasa?

4. Ia kosta he wastait händä: on, hän onse eläwä HERra, hän on taiwan HERra,
jokaseitzemännm päiwän pyhittä kästenyt on.

5- Wastais hän siihen : Niin olen minä Her-
ra maan päällä, jakäsken teidän teitänne mal-
mista, jaKuningan tahtoa toimitta. Mutta
ei hän kuitengan taitanut aiwoitustansa täyttä.

6. Ia Nikanor öykkäis ja kerstais, ja oli
wahwa siitä, että hänen suuren kunnian saa-
man piti ludasta.

7. Mutta Makkabeuxella oli wahwa turwa
ja toiwo, että Herra oli händä auttama.

3. Ia lohdutti niitä jotkahänen kansans olit,
ettei he pelkäisi pakanoita jotka tulit heitä was-
tan, waan muistaisit sitä apua, kuin heille u-
sein taimasta tapahtunut oli.

9. Ia myös nyt toitvoisit seuramaista »voit-
toa jaapua,ionga heille HERra lähettämä oli.

10. Näin lohdutti hän heitä Laista, jaPro-phetaista jamuistutti heille ne onnelliset moisetMppeluxet, ja nnn teki heidän rohkiaxi.
11. Ia kosta hän heitä niin neuwonut oli,

luette!» hän myös heillen, kuinga pakanat rik-
konet olit, ja tehnet wastan heidän
ja niin warustt heitä, ei luottain keihästen ja

Hhl)HHI)l)3 kilpein
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kilprinpäälle, waan lohdutuxeen Jumalansa-
nasta. , .

12. Hän sanoi myös heillen yhden näyn, lo-
ka uskottapa oli, jonga hän nähnyt oli, josta
he kaikki sydändä sait ': ja tämä oli se näky :

Oma ylimmäinen Pappi, jalo, kunniallinen,
laupias ja puhelias mies, joka nuorudestansa
kaikisa hywisä awuisa itzens harjoitellut oli s-,
ojensi kätensä, jarukoili kaiken ludan Kansan
edestä. ' Duonu 7- «. 5 » Makk. ,: 1

13. Sitte näkyi hänelle toinen wanha kun-
niallinen mieskalleisa maatteisa, jasangen kum
mallisella »nuodolla.

14. Ia Oma sanoi Juvalle: Tämä on Je-
remia JumalanPropheta, joka sinun weluas
sangen suuresti rakasta, ja rukoile alati Kan-
san ia Pyhän Kaupungin edestä.

15. Sitte andoi Jeremia käsillänsä Juvalle
kuldaisen miekan , jasanoi hänelle :

16. Ota tämä pyhä miekka, jonga Jumala
sinulle anda, sillä sinun pitä »viholliset lyömän.

17. Kosta luvas heitä senkaltaisilla känneil-
lä sanoilla, jotkaheillen sydändä jarohkeutta
annoit, lohduttanut oli, mielistyit he siihen,
ettei he leiriä tehdä tahtonet, maan kohta »vi-
hannesten tygö mennä, jakarata rohkiasti hei-
dän päällensä, ja lovetta asian: sillä Kaupun-
gi, Jumalan paiwelus jaTempli olit maarasa.

18. Ia tosin, maimoja ja lapsia, weljiä )a
langoja ei he niin paljo totellet, maan heidän
suurin murhensa oli pyhästä Templistä.

19. Ia ne jotkaKaupungiin jäit, olit suu-
resa murhesa heidän sotawäestänsä.

20. Kosta sotimisen aika jomui, ja »viholli-
set itzens koonnet olit, järjestyxensä tehnet, Ele-
phantit siallens asettanet, ja hemoismiet mo-
lemmillen puol-Mn pannet olit.

21. Ia Makkabeus »viholliset »M, ,a hei-
dän moninaiset asensi», ja hirmuiset pedot, nosti
hän kätensä taiwaseen päin, ia rukoili ihmellistä
lumalata, joka kaikki nake*: sillä hän kyllä
tiesi, ettei woitto harnistain kautta tules, »vaan
Jumalaanda sen kellengä hän suo. Ia hän ru-
koilinäin: »l.v:«. s »MaK. ,4:11.

22.- HERra, sinä olet Engelis lehlfflan lv,
dan Kuningan aikana lähettänyt, ja ss löi
Sennakeribin leirisä sata ja »viisi y.hdexättä.

kymmendä tuhatta miestä- »Kun:»?:,;Ies. ,7: ,6. lob. 1: ». Syr. 4,: «>. «

iMatt. 7:41. «Matt,: ,9.
23. Niin lähetä myös nyt, sinätaiwan HER.ra, hywä Engeli meidän edellämme miholMpchättämään. '

24. Anna heidän hämmästyä sinun wäkewä.ta käslwarttas, jotka Jumalan pilkalla sinunpyhää Kansaas wastan tulewat, ja niin
das lakkais puhumasta.

25. Niin tuli Nikanor ja hänen joukkonsa
mastitormein soitolla ja suurella huudolla.

26. Mutta ludas ja hänen joukkonsa löitwihollisia rukouxella ja huutamisella Jumala»tygö, ja käsillänsä he tappelit, mutm sydi-mellänsä huusit Jumalan tngö.
27. Ia löit wiisi neljättäkymmendä tuhattamiestä, ja iloitzit suuresti, että Jumala itzenstniin armollijexi näyttänyt oli.
28. Koffa mppo loppui, ja he menit poisjällens, tuttin Nikanor harnistoistansa, ettlhän myös tapettu oli.
29. Silloi nousi suuri huuto jariemu, j»

he kiitit lumalata kielellänsä.
32. Ia ludas, joka hengens ja tawa-ransa Kansans edestä aldixi andanut, ja ha-masta nuorudestansa Kansallms paljon hywai

tehnyt oli, kasti Nikanorin pään jakädet ha-kata pois olkapäinensä, ja kansans Jerusale-miin wi«dä.
31. Kosta hän sinne tuli, kutzui hän wäken-

sä kokoon, ja asetti Papit Altarin eteen, j«
lähetti linnaan wihollisten perään,

32. Ia näytti Nikanorin pään, japilkkaja»
käden, jonga hän Kaikkimaldian.pyhää Hu»
netta wastan ojendanut, ja itzestänsä paljon

kerskannut oli.
33. Hän leikkaiS myös jumalattomalta Ni-

kanorilda kielen, jakasti kappalein linouinet-
teen hakata: jakäden, jollahän hulluutta teh-
nyt oli, Templin puoleen, ylös ripusta.

34- Ia kaikki Kansa kiitti lumalata tai-
wasta, ja sanoit: kiitetty olkon se jokaKau-
punginsa »varjellut on, ettei se ole saastuteturi
tullut.

35. Ia pani Nikanorin pään ylös *, ettssen jokainen linnasta nähdä taisi, julkisexi ne-
doxl,
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doxi, että HERra heitä auttanut oli.

,6. Se myös yximlelisesti kaikilda päätettin,
«ttti sitä päiwää unhotetW; '

,7. Waan pyhänä pidetäilm, nimittäin,
kolmas päiwä toistakymmendä loisesta kuusta
toistakymmendä, joka Syrian kielellä Adarixi
kutzutan, päimää ennen Mardokain Juhlaa.

Ehfi.?: «.

z8- Min tahdon minä nyt tämän Kirjan

tällänS päättä, sitte kuin Nikanor tuli pois, ja
ludalaiset Kaupungin jäällms moitit.

39- Ja jos minä sen otöllisexi tehnyt olen,
niin minä sen mielelläni tahtoisin, mutta jos se
halpa on, niin olen minä kuitengin tehnyt niin
paljo kuin minä moinut olen.

40. Sillä wiinaa eli wettä aina juoda, ei
ole otollinen, waan toisinans wiinaa, toisi-
nans wettä, se on suloinen: niin on myös su-
loinen, kosta moninaisia luetan. Tämä olkon
loppu.

Toisen Makkaberein kirjan loppu.

seura muutamat kappalet, jotka tulewat Esther»», liljaan ja Danielin Prophetiaan, jotka sieldä owa»
H/ eroitetut ja pois jätetyt, ettei niitä lyötä Ebrean Bibliasa, ja tähän jällen pannut, ettei ne hukkuisi; sil-
ll näisä on myös jotakin hywaä seasa, ennomattain se liitoswirsi, l,ei,lä!««.

Kappalet Estherin Kirjasta
Tämä Kappale luettakan kolmannen lugun jälken Esterin Kirjasta:

Artaxerren lähetyskirja ludalaisten surmami-
Kirja oli näin: Se suri Kuningas

»>ls Armxerxes Indiasta Ethiopiaan asti,
termettä niitä sataa ja seitzendä kolmat-

takymmendä Päämiestä, ynnä alemmaisten
kansa! . .

.

2. Waikka minä molmalllnen Kumngas o-
len, ja suurin Herra maan päällä, niin en mi-
nä ole kuitengan minun moimastani tahtonut
ylpiäxi tulla, maan ahkeroinut armollisesti ja
luviästi hallita, jarauhan, josta jokainen iloi-
he, woimasans pitä, että jokainenrauhallisesti
Ms, jaasiansa toimimis..

3. Pidin sentähden Päämiesten»' kansa neu-
voa, kuinga se parhain MpahduiS. Niin il-
moitti minuUe Haman, minun toimellisin,mk-
lähin ja uskollisin Neumonaydajani, jokaKu-
ningan jälken on ylimmäinen: Esth.;: 1.

4 K«inga yxi Kansa on, joka kaikkiin maa-
kundiin hajorettu on, joilla erinomainen Laki
on, wastoUtnikkein maakundiin jaKansain ta-
paa, ja kaho joka paikasi» Kuningan kästyn
»lön, jongakauna he rauhan ja yximielisyden
Oaldakunnasa estäwät.

;. Kosta me sus ymmärsimme, että yxi ai-
noa Kansa koko mailmaa wastan itzens asetta,

ja oman tapansa pitä, ja ne meidän käskyil-
lemme owat tottelemattomat, jonga kautta
he suuren wahingon tekewät, jarauhan jayxi-
mielisyden meidän waldakunnasamme turmele,
wat.

6. Kästimmä me, että kaikki ne jotkaHa-
man ylimmäinen Päämies, ja ylimmäinen
Kuningan jälken, meidän Isämme, tietään-
dawa on, pitä wihollistmsa miekoilla maimoi-
nens ja lapsinensa, ilman yhdetäkkän ar«ota
surmattaman, eikä ketän armahdettaman.

7- Ia neljändenä toistakymmenendenä päi-
wänä Avarista toisesta Kuukaudesta toistakym-
mendä tänä »vuonna, pitä kaikki ne tottele-
mattomat yhtenä päiwänä tapettaman, että
wahwarauha pysyis meidän waldakunnasam-
me.
Tämä kappale luettakan neljännen lu-
gun jälken,ennen kuin wiides «ljetan :

Mardokain rukous Jumalan tygö Judalaisi
ten säästämisestä.
8. Mardokai rukoili HERraa, jaluetteli

hänen ihmelllsiä töitänsä, ja sanoi:HERra Jumala, sinä olet Kaikkiwaldias
Kuningas.

9. Kaikki omat sinun hallusas, ja ei sinun
tah-



mhtoas mastan moi kengän olla, kosta sinä Is-
raelia autta tahdoi.

iv. Sinä olet miman jamaan tehnyt, jakaik-
ki mitä niisä on. Nch. 9: s.

11. Sinä olet kaikkein HERra, ja ei ken-
gän moi olla sinua mastan.

12. Sinä tiedät kaikki, sinä olet nähnyt, et-
ten minä ylpeydestä eli ylönkatzesta sitä ylpiätä
HamaniM en ole palwella tahtonut.

13. Sillä minä olisin walmis, Israelin hy-
wäxi, mielelläni hänen jalkainsakki., suuta an-
damaan.

14. Waan olen tehnyt pelwosta, etten minä
sitä kunniata, kuin minun Jumalalleni tule,
andais ihmiselle, engä ketän muum kumarraisi,
kuin minun Jumalalani.

15. Ia nyt HERm, sinä Kuningas jaAbra-
hamin Jumala, armahda sinun Kansas pääl-
le: sillä meidän wihollisemme tahtomat meitä
häwittä, ja sinun joka sinun alus-
ta on ollut, hukutta. i Mof. 14: iy.

16. Hlä katzo ylön sinun joukkoas, jongas
Egyptistä pelastanut olet.

17. Kuule minun rukouxeni, ja ole Kansal-
les armollinen, ja käännä meidän murhemme
iloxi, että me eläisimme, ja sinun nimeäs ylis-
täisimme, ja älä anna niiden suuta tukitta,
jotka sinua kiittäwät.

18. Ia koko Israel huusi kaikesta woimasmn-sa HERran tygö: sillä he olit kuoleman hä-
däsä.

Vstherin rukous Ransansa pelastuxesta.
Drötingi Esther käänsi myös itzensa HEr-
ran tygö senkaltaisesi» kuoleman hädäsä.

Ehst. ;: 1;.
2. Ia riisui Kuningalliset waattet, ja puki

itzens murhewaatteisiin, ja kallin weden ja
Balsamin edestä hajotti hän tuhkaa ja tomua
päänsä päälle, ja nöyrytti ruuminsa paastolla.

3. Ia jokapaikasa, kusa hän ennen iloinen
oli ollut, repi hän hiuxiansa, jarukoili Israe-
lin Jumalala, ja sanoi:

4. HERra joka meidän ainoa Kumngam-
me olet, ama minua wiheljäisiä, ei minulla
o!e muuta auttajatakuin sinä yxinäns, jahä-
tä on käsissä.

5. Minä olen minun Isäldäni kuulut, HEr-
ra, ettäs Israelin kaikista pakanoista eroitta-

nut, jameidän Isämme wanhasta ijankcM
seri perinnöxi omistanut olet', ja pitänyt mi-täs heille puhunutkin olet. ' 5 Mos. 4: »^

l. 6: »1. l. 7» 7.
6. Me olemma sinun edesäs syndiä teMstntähden olet sillä meitä andanut meidätl WHWstemtmWin.HERra sinä olet wanhurstas : sillä meOlemma heidän jumalimnsapanvellet.
8. Mutta ei he nyt siihen tydy, M he ftlu,resti meitä waiwawat, »

9. Waan heidän moittonsa he lukewatjli,
malittensa moimaxi, ja mhwwat sinun lupau»
7ss tyhjäxi tehdä, ja sinun peritidös häwitHja niiden suut jotka sinua kiittäwät, tukita, stsinun Templis ja Altaris kunnian häivittä: ,

ro. Ia pakanain suut awam, ylistämään
jumalitansa, ja kuolewaista Kuningasta ijan»
kaikkiftsti ylistämään.

ii.HERra älä anna sinun waldlkkaaS niille
jotka ei mitan ole, ettei he meidän waiwaW,
mmmc naurais, waan käännä heidän aiwoitw
xenft» itze päällens, ja muista se joka sen n,M
wastan matkaan saatta.

12. Muista meitä HERra, ja ilmoita itzeSmeidän tustasamme, ja wahwista minua Her-
ra, sinäkaikkein jumalain ja somjoukkoin Ju-
mala. Dan.»: 47. 1 Tim. 6: if.

13. Opeta minua kuinga minun Jalopeuran
edesä pitä puhuman, ja käännä hänen sydä-
mensä, etta hän meidän wihollistamme rupeis
wihamaan, niin että hän itze joukkoinensa
hukkuis.

14. Ia holho meitä kädMs, ja auta mi-
nua sinun piikaas, jolla ei mutta apua olekuin
sinä HERm ainoastans.

15. Sinä jokakaikki asiat tiedät, ja tunnet
ettei minulla ole ilon siitä kunniasta kuin mi-
nulla jumalattomain tykönä olla taita, eitä
mielisuosiota pakanalliftell jamuukalaiseen nai-
miseen.

16. Sinä tiedät että minun ftWvä täydyi,
ja en lus mixikän sitä kunniallista kaunistusta,
jotaminä pääni päällä kannan, kosta minun

koreileman pitä, »vaan pidän sen niinkuin saas-
taisen rääpäle,,, ja en sitä kanna muulloisin,
waan silloin kuin minun koreileman pitä.

17. Ia

57 58 Kappalet Estherm Kirjasta.
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iv. Ia en minä ole kostan Hamanin kansa

syönyt, engä iloisani ollut Kuningan pöydällä,
m myös ole juonut uhrein »viinasta.

18. Ia sinun piikas ei ole kostan iloisans ol-
>uc, sittekuin minä tänne tulin tähänasti,
waan ainoastans sinusa, HERm Abrahamin
humala. , , . , .

19. Kuule hyljättyinäni, sinä wäkewä Ju-
mala ylitze kaikkein, ja pelasta meitä sen ju-
malattoman käsistä, ja »vapahda minua mi-
nun tuskistani.
Tämä olkon wiidennen lugun alun se-
litys:

Lsther löytä Armon Runingan edest
4»a kolmandena päiwänä riisui hän joka-

päiwäiset waattensa, japuki hänenKu-
ningalliseen kaunistuxeen.^

Esth.4: '6. 1.,:i.
5. Ia oli sangen ihana, ja huusi Jumalan

ja wnpahmjan tygö, jokakaikki näke.
6. Ia otti myötänsä kaxi piikaa, jalnoiMs

toisen päälle hiljaxensi».
.

.
_

7. Mutta se tomen seurms händä, ia kan-
doi hänen hamens liemettä.

8. Ia hänen kach>ons oli sanaen kaums, iha-
na ia ilon muotoilM», maan halien sydämensä
oli täynäns ahdistusta M mmhetta.

9. Ia kosta hän kaikista omista sisälle tuli,
meni hän Kuningan kohdalle, kusi» hän istui
Kuningallisella istuimellansa, Kuningallisisa
waatteisansa , jotkakullasta jakalleista kiwistä
olit, ja oli sangen pcljättäpä nähdä.

io. Kosta hän nyt silmänsä nosti, ja katzoi
"lvihaisesti hänen päällens, niin Drötingi pyör-
tyi', ja mukeis moimattomudesta, ja lasti
päänsä piikan päälle. * Esth. 5: »-

-11. Niin Jumalakäänsi Kuningan sydämen
hywyteen , ?a hän hänunästyi hänen tähtensä,
hyppäis istliimsldans ja sai hänen syliinsä, sii-
henasti että hän tomdui, ia sanoi ystäwällisesti
hänelle;

12. Mika sinun on, Esther?
13. Minä olen sinun weljes, älä pelkä: Ei

finun pidä kuoleman: sillä ei se kästy tule si-
nuun, waan kaikkiin muihin: tule edes.

,4, Ia ha», ojensi sen kullaisen waldikkan,ja

lasti hänen olallensa, ja andoi hänen suuta,
jasanoi: sano, mitäs tahdot?

15. Ia han wastais . kosta niinä katzoin sinunpäälles, luulin minä näkewäni Jumalan En-
gelin', sentähden minä hämmästyin sinun suu-
ren Majestetis tähden: " «Sam. ,9: 57.

16. Sillä sinä'olet sangen pöljättäpä, ja si-
nun muotos on suurta kunniata täynäns.

17. Ia kosta hän niin parhallansa plchui
pyörtyi hän taas woimattomudesta, ja langeis,
maahan.

18. Mutta Kuningas hämmästyi palmelioi-nensa, ja lohdutit handä.
Tämä kappale luetrakan kahdexannenluglln lälken, yhdexHnnen edellä
"Arthaxerxen lähetyskirja Juvalaisten säästä.

niiscstH.
Kuningas Ptolomeuxen jaKleo-

patmn wuotena, toit Dositheus (joka
itzens sanoi Papixi Lemin sugusta) ja Prolo-meus hänen poikansa, tämän kirjan Punnus-
ta * ja sanoit: että Lysimakus Ptolomeuxen
poika oli stn käändänyt lerusalemisa.

* Esti). 9: «o, ;,.

1. Artaxerxes, suuriKuningas Indiasm E-
thiopiaan asti, terwettä niitä sataa ftitzendäkolmatmkymmendä Päämiestä, ynnä alem-
maisten kansa.

2. Me ymmärrämme että moni on Päämies-
ten ystäwydestä, ja siitä kunniasta, kuin heilletapahtu, ylpiäxi jailkiäxi tullut.

3. Niin ettei he ainoastans sorra alemmaisia,waan aikoiwat myös itze herrat, joilda he yle-
tyt owal, jalkains ala polkea.

4. Ia ei tee ainoastans luonnollista kohtul-lisutta »vastan, kiittämättömyden kautta:
waan olvat ylpeydellä sowaistut, niin ettei heluule Jumalan, (joka hurstaita holho), ftn-kaltaista petosta raugaisewan.

5. He pettämät myös hywät Ruhtinat, »via
loinda werm wuodattaisansa.

6. Ia ne jotkaheitä ustollisesti ja toimellisestipalwelewat, saattamat he kaikkinaiseen on-
nettomuteen.

?. Joka löyttän ei ainoastans »vanhoista His-torioista, mutta myös wielä joka päiwä nah-liiiiii dän,



dän , kuinga paljo senkaltaiset neuwonandajat
pahutta matkaan saattamat.

8.! Että meidän siis pitä ottaman waarin,
että rauha tästedes pysyis maldakunnasa.

9.' Täyty meidän, asian tilan jälken, toisi-nansa kästyt muutta, kosta me toisin löydäm-
metkuin me olemma ennen neumotut, ja ei
akista mitan päättä.

ia. Että nyt Haman Hamadathin poika
Mafedoniasta, ei Persian merestä, eikä mei-
dän hymästä luonnostamme ole, waan meidän
tykönäm on muukalainen.

11. lollem me, (niinkuin myös joka maa-
kunnaUmgin), kaikke armoa näyttänet, jahä-
nen niin korottanet olemma, että me kutzuim-
ma hänen meidän Isäxemme, ja jokaitzelda,
niinkuin lähimmäinen Kuningasta, kunnioitet-
tin:

12. On niin ylpiäxi tullut, että hän on ai-
koinut saatta meitä pois meidän maldakunna-
stam ja hengeldämme.

13. Sillä hän Mardokeuxen (joka ustollisu-
dens ja hywän työnsä kautta meidän hengem
on pelastanut') ja meidän »viattoman puoli-
samme Estherin, ja kaiken hänen Kansans
päälle määrin japetollisesti kandanut on f, että
he kaikki surmataisin. 'Esih. 2 .-21,22. 5^.3:8.

14. Ia niin , kosta ne olisit pois jotka meitä
warjelewat, on hän aikoinut meitä surmata,
ja Persian waldakunnan Masedonialaisillen
saatta.

15. Mutta me ymmärrämme, että ludalai-
set, jotka se ilkiä ajellus mhvoi kuoletta, o-
wat wiattomat, joilla hywä Laki on.

16. Ia sen korkeimman, suurimman jaijan-
kaikkisen Jumalan lapset owat, joka meidän
Isillemme ja meillen tämän waldakunnan an-
danut on, ja»vieläkin ylöspitä.

17. Sentähden ei teidän pidä totteleman sitä
kirjaa, jonga Haman matkaan saanut on.

18. Sillä sen työn tähden, on hän kaiken
sukunsa kansa Susanin portin eteen hirtetty *,
ja Jumala on hänelle kohm maxanut niinkuin
hän ansainnutkin oli. 'Esih.7:lc. 1.9:1;, ,4.

19. Waan tämän kästyn, jonga me nyt teille
lähetämme, pitä teidän joka Kaupungisa il-
moittaman, että ludalaiset heidän Lakinsa
»vapana pidäisit.

2c>. Ia jos joku tahto heille wäkiwaldaatehdä kolmandena toistakymmenendena vai.mana, toisella kuukaudella toiftakymmendä,
joka on Adar, »>iin teidän pitä »varjeleman
heitä, että he niillen kostaisit.

21. Sillä sen päiwän on Kaikkiwaldias <su,
mala heille iloxi tehnyt, jona se»valittu Kansahukkuman piti.

22. Sentähden pitä myös teidän, muiden juh-
tain kansa tämän kaikella ilolla juhlanapitämän.

2z. Että meille menestyis ja kaikille jotka
Persialaisille ustolllset owat, ja niin olis opixi,
kuinga petos rangaistan.

24. Mutta kuka maakunda eliKaupungi tä-
tä käskyä ei pidä, hän pitä miekalla jatulella
häwitettämän, niin ettei siinä ihminen eikä
eläin , eli lindukan enämbi asua Mida.
Tämäkappale luettakan alusa eli lopu«
sa: sillä uni on nähty ennenkuin nä-

mät tapahduit, ja selitys sitte:
Mardokain uni, ja sen selitys,

sen suuren Kuningan Artaxerxexm
ensimmäisnä päimänä Nisän

kuusta,
. . .

2. Näki Mardokeus unda, ioka 01l ludalal-
nm lairin poika, Semein pojan, Kisin po-
jan, Venlaminin sugusta.

3. Ia asui Susanin Kaupungisa, kunnlalll-
nen mies, Kuningan huonesa suurna pidetty.

4. Mutta hän oli yxi niistä fangeista,Mka
NebukadNezar Babelin Kuningas oli Jerusa-
lemista lekanian ludan Kuningan kansa w,e-
nyt pois: ja tämä oli hänen unensa:

5. Kapina ja meteli, jylinä ia maan M»>
tys ja hämmästys nousi maan päällä.

6. Ia katzo, siellä oli kaxi suurta Lohlkär-
mettä, jotka menit sotimaan toinen toistansa
wastan. ,

.

.«.

7. Ia huuto oli niin suur», että kastkl maa-
kunnat nousit sotimaan pyhääKansaa wastan.

8. Ia se oli suuri pimiä päiwä, murhellmeu
ja ahdistawainm, ,a suuri surkeus ja hämmäs-
tys oli maan päällä.

,„. ...

9. Ia pyhäKansa oli kowan murhelllnemla
pelkäisit onnettomuttansa, ja ei muuca hewan
edesäns ollut kuin kuolema: ja he huusit
malan tygö. "'

il:70 Kappalet Estherin Kirjassa.
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10. Ia sen huudon jälken puhkeis suuri wirta

yhdestä wähästä lähtestä.
n. Ia Auringo nousi ja tuli kirkkaxi, ja ra-

dolliset moitit, ja tapoit ne ylpiät.
12.KostaMardokeus heräis unestansa, ajat-
liän, mitä Jumala sm kansa aikoi : ja piti

unen sydämesäns, ja ajatteli sitä yöbön asti,
sa olis mielellänsä tahtonut tietä mitä se awisti.

i. Ia Mardokeus sanoi: Jumala on sen
kaiken toimittanut.

2. Millä muistelen minun nndani, ja se on
juuri niin tapahtunut kuin minä olen unda
nähnyt.

3. Wähä lähde joka suurexi wirraxi tuli,
kosta Auringo paisti sa kirkkaxi tuli, se on Es-
ther, jongaKuningas puolisaxmsa ottanut, ja
Drötingixi tehnyt on.

4. Kaxi Lohikärmettä olen minä jaHaman:
5. Toinen tietä pakanoita, jotka tulit ko-

koon, ja Juvalaisten nime häwtttä tahdoit.
6. Toinen tietä minun Kansaani Israelia,

joka HERran tygö huusi, ja HERra autti
Kansaansa, jawapahti meidän tästä hädästä.

7. Hän teki suuria ihmeitä ja tunnustähte-'
ja pakanain seasa : sillä hän on aina eroituxen
pitänyt hänen Kansansa ja pakanain wälillä.

8. Ia kosta hetki Nlllut on, että pakanaa
ylpeimmällänsä, jame heikommallam ollet olem-
ma, jaettä Jumala oli duomitzewa: Niin häft
on muistanut Kansaansa, ja on perinnöllensä
woiton andanut.

9. Ia tämä päiwä pitä pldettämän Adarin
kuulla, neljändenä jamiidmdmätoistakymme-
nenvenä päilvänsä sillä kuulla , kaikella ilolla
ja suurella ahkerudella, kosta Kansa tule ko-
koon.

10. Ia pitä niin ijankaikkisesti pidettämäm
Israelin Kansasa.

Estherin Kapvalden loppu.

Historia Susannasta ja Danielista
Silsanna »vapahdetan, Danielin kautta, waä-

rästä päällekandesta.
mies Babelisa lojakim nimeldä.

H) 2. Jolla oli emändä, sen nimi oli
Helkian tytär, joka oli san-gen ihana ja jumalinen.

, Z. Silla hänellä oli jumaliset»vanhemmat,
jotka hänen otit opettanet JumalanLaisi».

4. Ia hänen miehensälojakim oli sangen ri-
lc»<,ja hänellä oli kaunis yrtitarha hänen huo-nensa tykönä. Ia ludalaiftt tulitalati kokoon
hinen tygönsä, että hän oli ylimmäinen mies
kaikkein heidän seasansa.

;. Nnttta sinä wuonna oli kaxlmanhaaKan-sasta Duomarin pandu, ne olit senkaltaiset ih-miset, joistaHERra sanonut oli: heidän Duo-«arinsa tekemätkaikkinaista pahutta Babelisa.
. 6. Ne tulit jokapäiwä lojakimin tygö, ja
lvlla joku asia oli, sen piti siellä tuleman hei-dän eteensä.

7. Iakosta Kansa oli mennyt pois puolipäi-
Wä, oli Susannan tapa mennä miehensä»ttitarhaan.
8-Ia kosta ne wanhgt jokapäiwä,näit ha?

nen sinne menemän, sytyit he pahasta himosta
händä mastan:

9. Ia tulit tyhmäri *, ja katzoit tarkasti ha',,
>,en päällens, ettei he taitanet taiwasten päin
katzoa, ei ajatellet Jumalan sanaa eikä ran>
gaistnsta. »San. 1.6:,,. ..^

10. Mutta he himoitzit molemmat händä-'
11. Ia häpäisit toinen Misellens ilmoitta, ja

kumbikin olis mielellänsä halienkansans maan-
nut.

12. Ia wartioitzit jokapäiwä wiriästi händä,
että he ainoastans hänen nähnetkin olisit.

13. Mutta toinen sanoi toiselle: käykämme
kolia, sillä nyt on ruan aika.

14. Ia kosta he toinen toisestans erinnet elit,
palais kumbikin takaperin, ja tulit jällens yh-
teen. Kosta toinen kysyi toiseida, tunnustit he
molemmat pahan himonsa. Sitte mielistyit he
wartioitzemaan, kosta he löytäisit waimon yxi-
nänsä.

15. Ia kosta he sowelian päiwän olit mää-
rännet händä mäijyöxensä, tuli Susanna kah-
den piikansa kansa, kuin hänen Mpans oli, yr-

timr-liiiiii 2
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timrhaan pesemään itziänsä, sillä silloin oli san-gen palama.

i6.la ei yrtitarhasa ollutyhtän ihmistä, pai-
tzi näitä kahta manhaa, jotka itzensä lymyttä-
net olit, ja martioitzit händä.

17. Ia hän sanoi pikoillensa: tuokat minul-
len Balsamita ja saipuata, ja sulkekat yrtitar-
ha, että minä itzeni pesisin.

18. Ia piikat teit niinkuin hän oli kästenyt,
ja suljit yrtitarhan, ja menit pois salaportis-
M, tuomaan hänelle mitä hän mhdoi, ja ei
huomainnet miehiä; sillä he olit itzens lymyt-
tänet.

19. Kosta piikat olit mennet pois, tulit ne
kaxi manhaa, ja juoxit hänen tygönsä, jasanoit:

20. Katzo, yrtitarha on suljettu, ja ei ken-
gän näe meitä, ja me olemma syttynet sinun
rakkaudestas, tee siis meidän tahtomme.

21. Mutta joset sinä mhdo, niin me tunnus-
tamme sinun päälles, että me nuoren miehen
yxinäns sinun tykönäs löytänet olemma, ja
että sinä piikas olet sentähden pois lähettänyt.

22. Niin Susanna huokais, ja sanoi: »voi
kuinga suuresi» tuffasa minä olen; sillä jos mi-
nä sen teen, niin minun pitä kuoleman: mut,
M jos en minä sitä tee, niin en minä pääse tei-
dän käsistänne.

23. Kuitengin ennen tahdon minä miatoinna
ihmisten käsiin tulla, kuin HERraa mastansyndiä tehdä.

24. Ia rupeis ilmeisesti huutamaan; maan
ne wanhat huusit myös händä mastan.

25. Ia toinen juoxi yrtitarhan oween ja a-
mais sen.

26. Kosta taloin wäki kuuli huudon, juoxit
he falaportista yrtimrhaan, katzomaan mitä
hänelle tapahtunut oli.

27. Ia ne wanhatrupeisit hänestä sanomaan,
niin mä palweliat rupeisit hänentähdens häpe-
mään: sillä ei senkaltaista ollut kostan Susan-
nasta kuultu.

28. Toisna päiwänä kosta Kansa tuli loja-
kimin hänen mehensä huoneseen kokoon, tulit
myös ne kaxi wanhaa täynäns wääryttä ja
kawalutta Susannam wastan, saattaxensa kuo-
lemaan.

29. Ia sanoitkaikelle Kansalle: lähsttäkät,

ja andakat Susanna Helkian tytär, lojakimin einaMtänne tuoda.
;°. Ia kosta hän kutzuttn olt, tuli hän ivanhenmittensa, lastens, jakaiken sukunsa kansa.
),. Mutta hän »li sangen ihana ja kaunis.
?2. Sentähden kastit nämät pahanjnoniset otta poiihäneldä kääriliinan, jolla hän itzens peittänyt oli, ett«

he hänen kauneudestansa himons olisit sammuttanet.
,;. Ia kaikki jotka hänen tykönäns seisoit, ja hänn,

tunsit, itkit händä.
34- Ia ne kaxi wanhaa nousit Kansan seasta, ja pa'

uit kätens hänen päänsä päälle.
,5. Mutta hän itki, ja nosti silmänsä taiwche»päin; sillä hänen sydämens uskalsi HERraan.
,<5. Ia ne wanhat rupeisit sanomaan: kosta me kah-den ainoastans yrtitarhasa kä«sseltdllimme, tuli hän

kahden piikansa kansa sisälle, ja Mi yrtitarhan, ja lä-
hetti piikat pois.

37. Niin yxi nuori mies tuli hänen tygönsä, jotl«
itzens lymyttänyt oli, ja pani lewätä hänen kansans.

,8. Mutta kosta me yrtitarhan lonkkasta scnkaltaiscl»häpiän näimme, juoximma me sinne kiirusti, ja löysimme
heidän toinen loisens tyköä.

»9. Mutta sitä nuorta miestä en me ivoittanett Mhän oli meitä wäkewambi, ja lykkäis owen mm, jn
hyppäis pois.

4°. Mutta hänen me kiinni otimme ja kysymme, lil-
la se »wori mies oli, waan ei hän tahtonut meillesolua:
Sen me todistamme.

4,. Ia Kansa usto» ne kaxi, niinknin Duomarit i»
ylimmäiset Kansan seasa, ja Duomitzit Susannan w>
lemaan.

42. Mutta hän huusi suurella anella, sa sanoi: HVb
ra ijankaikkinen Jumala, joka kaikki salaisudct limnet,
ja kaikki asiat tiedät ennen kuin ne tapahtumat.

43. Sinä tiedät että nämät waärin minua mastan
todistanet owat. Ia nyt katzo, minun pitä kuoleman»
waikka minä matoin olen siinä, kuin he minun päälleni
hapiällistfti walhtteUct owat.

44. Ia Ilmola kuuli hänen huutonsa.
45. Ia kosta hän knolemaan «vietin, kehoitti lum«>

la yhden nuorukaisen sydämen, jonga nimi oli Daniel,
hän huusi korkiasti:

46. Minä tahdon olla wiatoin tämän lvcresa.
47. Ia kaikki Kansa käänsit ymbärins hänen puoleen-

sa, jakysyit häneldä, mitähän niillä sanoilla ajattelis.
48. Mutta hän astui heidän kestcllensä, ja sanoi: Olet-

tako te Israclisa niin tyhmät, että te duomitzette JM'
lm tyttären, ennen kuin te asiantutkitta ja toden tietylle.

45>. Palaitkat jällens oikeuden eteen: Sillä nämal «-

wat wäarin händä wastan todistanet.
50. Ia kaikki Kansa palaisit kiirusti ymbärins..
51. Ia ne wanhat sanoit Danielille: istu meidän l>

gömme ia opeia meitä, että sinun Jumala senkalta'»»»
Duomarin wirkaqn on kutzunut. 5'- »5"
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5:. Ia Daniel sanoi heille: eroittakat heitä toinen

toisestansa , niin minä tahdon kummangin erinänsä kuu-
lell«. Ia kosia he toinen toisestans eroitetut olit, kutzui
hän ensimmäisen, jasanoi hänelle: sinä wanha pahanelki-
nen, tällä haawaa kasittawät sinun syndis sinun, joitas
ennen tehnyt .let, kostas wäärin duomitzit ja wiottomat
hukutit, wann wialliset wapaxi sanoit.

5;. Ja kuitengin on HErra kieldänyt: ei sinun pidä
hmMa ja wiattomia koulettaman. 2 Mos. 23:7.

,4. Oletkos nämät nähnyt, niin sano, kunga puun
«la sinä olet nämät yhdcsä löytänyt? Mutta hän wa-
jiaii: LeKmuxen alla.

Niin Daniel sanoi: oikein, HErran Engeli lbytä
sinun »a kahtia leikka sinun : sillä sinun walhellas saatat
sini sinun pois hengeldäs.

,6. Ia kosta otettin pois, kutzui hän myös toiseneteensä tulemaan, ja sanoi hänelle: sinä Kanaan suku
ja et ludan, kauneus on finun pettänyt, ja paha himo
en sinun sydämes käändänyt.

57. Näin te olettaIsraelin tyttärille tehnet, jaheidän
,n pelwosta täytynyt teidän micldannenouta, waan tämä
Man tytär ei ole teidän pahuteenne suostunut.

Daniel toimitta, ettäßalivlonialaisten epäju»
mala Bel ja sen papit, häwitetän.

vl.Etyagexm luoleman jällen, sai Cyrus Perss-
asta waldakunnan.

~ I« Daniel oli MtiKuningan tykönä, ja pidettin
kimlmllisembana kjiin kaikki Kuningan ystäwät.

2. Babelisa oli epäjnmclla, jokakutzuttin Belixi, sille»iti uhrattaman jokapäiwäkaxitoistakymmendä mittaa(«)
»>!ch, ja neljäkymmendä lammasta, ja kolme Amia«iinaa.

(°)Gr. Artabä, Persialaisten jMämitta.
3. .IaKuningas palweli itze sitä epäjnmalata, jameni

»«lapaiwa sitä kumartamaan: waan Daniel palweli lu-«iolacansa.
IaKuningas sanoi hänelle: mi/et sinä myös Beliamoile? Mutta han sanoi: en mina palwele cpäjmna-

"o. jotka käsillä tehdyt owat", waan eläwätä luma-m«, »oka taiwan ja maan on tehnyt-f, ja on laittein«lwitten HERra.
1-!p5.,ö4:25,'v.

Av.t.,7-24.
Kuningas sanoi hänelle: ellöstäs Beliä pidä

«ämmalana? etkös näe luinga paljo hän jola-

.«/' Uutta Haniel naurahti, ja sanoi: Herr«K«niwm. aIX »As wietellt: Mci Bel M sisäldä>«"tu,n saw», ja'ulkoa wasti, ja ei ole kostan lyönyt.
Bar. 6: 26.

?- Nun Kuningas wihastui, ja andoi lutzun laitti

Babelin Belistä

liiiiii

58. Sanos nyt, kunga puun alla sinä olet heidän yh-
desä käsittänyt? Mutta han wastais: Tammen alla.

s?. Niin Daniel sanoi: oikein, HErran Engelllla
on miekka sinua kahtia jaka ja tappa: sillä sinun walhel-
las saatat sinä sinus hengeldä pois.

6°. Niin kaikki Kansa rupeis suurella anella huuta-
maan, ja kiittämään lumalata, joka jotka
itzens häneen luottamat.

61. Ia nousit niitä kahta Duomarita wastan, etta
Daniel heidän omista sanoistansa olt heidän »voittanut
waärixi todstaix».

62. Ia teit heille Mosexen Lain jälken, niinkuin he
heidän lähimmäistänsä wastan pahoin tehnet olit", ja
tapoit heidän. Ia näin silloin wiatoin «veri pew
fiettin.

"5 Mos. 19: 19. San. l. 19: 5.
6,. Mutta Helliä emändänsä kansa ylistit lumalata,

tyttärens Susannan tähden, lojakimin hänen miehens
kansa, ja kaiken sukunsa kansa, ettei mitan häpiällist»
hänesä löytty.

64. Ia Daniel tuli suurexi Kansan edesä, siitä pau
wästä ja sitte enämmin ja enämmin.

hanen Pappins ja sanoi heille: jollet te minulle/» sano,
kuka tämän uhrin syö", niin teidän pitä kuoleman.

"Nar. 6: 27.
z. Motta jos te taidatte täyttä Nelin sen syöwän,

niin pita Danielin kuoleman; sillä shän on Bella pilkan-
nut. Ia Daniel sanot: ja HERra Kuningas, tapah-
lukon niinkuins puhunut olet.

9. Mutta Bclin Pappia oli seitzemänkymmendä , il-
man wannoita ja läpsitä. IaKuningas meni Danielin
kansa Belin Templiin.

10. Niin hänen Pappinsa sanoit: katzo, me tah-
domma mennä ulos, ja sinun, Herra Kuningas, pitä
»tze sinne ruan paneman ja siloman, jaowen pcrääspane-
man kiinni, ja omalla sormuxellas lukitzcman.

~. Ia kostas amulla warhain jällens tulet, jalöydät
ettei Bel niitä kaikkia ole kuluttanut, niin me mielel-
lämme kuolemina: eli Daniel pitä tapettaman, joka
senkaltaista meidän päällemme on wolhetellut.

12. Mutta he luotit itzens siihen, että he olit tehnet
salaisen tien pöydän ala , ionga kautta he alati sisälle
menit, ja kulutit Mitä siellä oli.

iz. Kosta Papit Ulkona olit, andoi Kuningas Belin
eteen ruan panna. Mutta Daniel kästi palweliainsa
tnhkoa tuoda, ja andoi sitä priistotta koko kirkon
umbärinsKuningan nähden. Sitte he menit pois , ja
lukitzitKuningan sormuMa , ja menit matkaansa.

14. MutlaPapit mettit yöllä sisälle tapansa jälken,wai<
moinens ja lapsinensa, söit ja joit kaikki mitä siellä oli.

15. Amulla warhain oliKnningas ylhällä, jaDaniel
hänen kansans.

is. Ia
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,6. Ia Kuningas sanoiDanielille: Ongo sinetti ril-komata? mutta hän wastais : On, Herra Kuningas.
17. Ia niin pian luin omi «»vattin, latzoiKuningas

ja huusi suurella anella: Bel, sinä olet suuri
jumala» eila sinusa ole petosta.

18. Waan Daniel nauroi, ja piteliKuningasta, ettei
hän sisälle menisi, jasanoi: katzo permanolle jaWmärra,
kenengä jäljet nämät owat?

Daniel saa luwan surmata lohikarmen, jota
Babylonialaiset palwelit.

22. oli myös smiri Lohilärme, jota he Ba-
beltsa palwelit.

22, Ia Kllttingas sanvi Danielille: kuinga, tahdoktos
myös Hänestä sanoa, ettei hangan muu ole kuin ivasti-
nen epäjumala? Eatzo, hän elä: sillä hän on eläwä
Jumala-, palwele, siis händä.

24. Mutta Daniel wastais: m»«ä palwelenHERraa
minun lumalatani; sillä hän on eläwä Jumala.

25. Waan sinä HERra Kuningas salli, niin minä
tämänLshikärmen surman ilman yhdetäckän miekata
el» korennota.

26. Ia Kuningas sanoi: se olkon sinulle luwallinen:
Niin Daniel otti terwaa , raswaa ja karwoja , ja keitti
ne sekaisin, ja teli siitä lyrsäisitä, ja heitti Lohikarmen
suuhun, ja Lohilörmi pakahtui lahtia. Ia Daniel
sanoi: katzo, nämät owat teidän jumalanne.

27. Kosta Babylonialaiset sen kuulit, otit he sensangen pahaxi, ja nostit kapinan Kuningasta wastan,
ja sanoit: Meidän Kuningamme onludalaisexi tullut:,
sillä hän on Belin kukistanut, Lohikarmen tappanut,'
»a Papit surmannut.

28. Ia he astuit Kuningan eteen, ja sanoit: anna
meille tänne Daniel, mutta jolles anna, niin me sinun
ja koko sinun huones tapamme.

2p. Kosta Kuningas näki, että he, wäliwallala, hänen
uzaUensa lungit, täytyi hänen heille anda Danielin.

zv. Ia he heitit hänen Jalopeurain eteen luolaan,
josa hän oli luusi päiwää.

,9. Kuningas sanoi: minä näen kyllä miesten wa»<
moin ja lasten jäljet.

20. NiinKuningas »vihastui jaandoiPapit ottakiinni,
waimoinens ja lapsinensa: ja heidän täydy, osotta hi>
nelle sen salaisen tien, jonga lautta he Mt läynet ulos
ja sisälle, ja syönet mitä pöydällä oli.

. / ' '

21. IaKuningas andoi heidän tappai jaandoi Neli,»
Danielin halduun: joka fen häwitti jahanen Tcinplinsä,

5 1. Ia luolafa oli seitzemän Jalopeuraa, joille joka-
päiwä annettin kaxi ihmistä (») ja kaxi lammasta, mutta,
ei heille annettu niinä päiwin» mitan, etlö he olisit D«
nielin syönet. 0) Gr. Ruumista.

,2. Mutta ludeasa oli Propheta Habakuk, joka »Ii
keittänyt lieudä, ja leikannut leipää symään astiaan, ja
meni niiden kansa kedolle, wiedäxenfa elowäelle.

;,. Ia HERran Engeli sanoi Habakukille: sinun
pitä sen ruan, jotas kannat, wiemän Danielille Babli.
»iin, Jalopeurain luolaan.

;4- Ia Habakuk wastais: HERra, en minä ole
belinKallpungita nähnyt, engä tiedä kusa luola'on.

?5. Silloin tartui Engeli hänen kiireseensä", ja wei
hänen niinkuin wäkewä tuuli , Babelia pam luolan
tygö. 8: ;.

26. Ia Habakuk huusi ja sanoi: Daniel, Daniel,
ota tämä ruoka, jonga Jumala sinulle on lähettänyt.

)7. IaDaniel sanoi: HERra Jumala, sinä muista»
kuitengin wielä minua, ja et hyljä niitä jotka sinua.ni-
koilcwat ja sinua rakastawat.

, ;8. Ia hän nousi ja söi. Waan HERran Engeli
wci Habakukin sillä hetkellä endiseen paikkaansa. ,

?y. IaKuningas tuli seitzemändenä päiwänäDaniclis
»alittamaan. Ja kosta hän haudalla tuli, jakotzu
sisälle, katzo, niin Daniel istui Jalopeurain seasa.

4-. IaKuningas huusi suuresti, ja sanoi: OHERtt
sinä Danielin. Jumala , sinä olet suuri Jumala, ja ll

ohle yhtän muuta lumalata paitzi sinua.
41. Ia dan andoi hänen otta ylös luolasta. Ml."

ne muut jotka hänen kuolemaan saatta tahdoit, andoi M
luolaanheittä, jotkakohta hänen silmäins edesä Jalopa
roilda ylösnieltin.

Babelin Lohikärmestä

Asaria rukoile Mlisesa payist, ja saa awun
lumalalda. .

,5. Asaria seisoi kestellä tulista pötziä, awaissuunsa, ulkoilija sanoi:
26. Ole kiltetti) HENra, meidän Isäimme luinala,

ja sinun nilnes olkon ylistetty ja kunnioitettu ijan-
kaikkisesti!

Asarian Rukous
27. Sila sinä olet hurstas kaikisa kuins meille ttlM

olet: kaikki sinun lyös owat totiset, ja mttä sina tm,!«

«n oikia, ja kaikki sinun duomios owatlaittamattom^
28. Sinä teet meille oikein, ettäs meitä ranM""

olet senkaltaisella rangaistuxclla, kuins meidän pMemM
olet andanut tulla, ja Jerusalemin, meidän Isamme
Mä»,Kaupungin pMlle: tosin sinä. teet siinä ollein m»
dan syndeimme tähden. '?
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me olemma syndiä ja pahoin tehnet , että

«e sinusta luopunet olemma, ja jokapaikasa tehnet sinua
,o En me myös ole totellet sinun kästyjäs, engä

«M lukua pitänet, että me olisimme tehnet niiden jälken,
»iinkuin sinä meille kästenyt olit, että me menestyisimme.

,l Sentähden olet sinä oikein tehnyt, ettäs ne kaikki
M andanut tulla meidän päällemme.

~. Ia andanut meitä meidän wibollistemme, juma-
lattomain ja pahain ihmisten., ja sen wäärän ja jul-
mimman Kuningan käsiin maan päällä.

;;. Ia en me rohkene meidän suutammeawata: niin
«e olemma häviän ja nauron alaisexi tulet sinun palwe-
liais edesä, ja kaikkein niiden edesä, jotka sinua pelkäwät.

,4. Mutta älä kuitengan meitä peräti hyljä , sinun
pyhän nimes tähden , ja älä heitä pois sinun liittoos.

n- Ia älä ota finun laupiuttas meildä pois, Abra-
hamin sinun rattan ystäwäs tähden", ja sinun palwelias
Makin, ja Israelin sinun pyhäs tähden.

"ludith. B: 22. lak. 2: 2z.
,L. loilles olet luwannut heidän siemenensä lisätä,

niinkuin tähdet tailvasa , ja sannan meresä.
iMos. 15: 5. 1. 22: ,7. l. ;,: 12.

;/. Sillä me olemma halwcmmaxi tullet kaikkia pa»
lanoita, ja olemma nyt kaikkein suurimmasii ylönkatzo-
lut maan päällä , meidän syndeimme tähden.

;z. Ettei meillä yhtän Ruhtinasta, Prophetata eikä
»pettajota ole: e» polttouhria eikä jokapäiwäistä uhria,
«> luokauhria eikä suitzutusia : ei myös ole yhtän paikkaa,
kusa me sinun edesäs uhraisimme, ja löydäisimme armon :

39. Waan särjetyllä sydämmellä , ja murlMsel!.;
hengellä tulemma me sinun etees, niinkuin me tolsimm..
polttouhria oinaista ja mulleista, ja monda tuhatta liha
wata lammasta.

40. Niin anna meidän uhrimmetänäpänä sinulle kel
wata ja otolliset olla : sillä et sinä anna niitä häpiään
tulla, jotkafinun päälles toiwowat.

41. Näin tulemma me nytkaikella sydämellä jaetzimma
sinun kaswojas pellvolla.

42. Sentähden älä anna meitä häpiään tulla , waan
tte meilleHERra sinunannos ja suuren laupiudes jälken.

4,. Ia kirwota meitä sinun ihmellisten tekois perästä,
ja anna sinun nimelles kunnia.

44. Että ne häpeisit jotka sinun palwelioilles pahaa
tekewät, ja häpiään tulisit sinun suuren»voimas edesä, että
heidän woimansa kukistetuxi tulis.

45. Että he ymmäräisit sinun olewan HERran ainoan
Jumalan , suuresa kunniasa maan piirin päällä.

46. Ia Kuningan palweliat, jotka heidän pätziin
heittänet olit, «lakannet, waan heitit lakkamata tuli»
kilve, pikiä, rohtimita ja kuiwia »varpuja.

47. Että lietti löi pätzistä yhdexän wiidcttäkymmendi
kynärätä korkialle.

48. Ia kulutti ymbärildänsä, ja poltti Kaldealaiset,
joihinga se ulottui , pätzin edesä.

45». Mutta HERran Engeli käweli heidän kansans,
jotkaAsaria n tykönä pätzisä olit.

50. Ia ajoi ulos tulen liekin pätzistä, ja teki pätzisä
niinkuin kylmän lasten, ettei tuli ensingän heihin sattunut,
eikä polttanut, eli «vahingoittanut heitä.

Kolmen Miehen Kiitoswirsi
l'- rupeisit ne kolme toinen loisens kansa

wcisamaan, kiitit jaylistit Jumalala pätzisä,
ja sanoit: ;: li.

52. Kiitetty ole sinäHErra meidän, Isäimme luma?!»,j» sinua pitä liitettämän jaylistettämän ijankaikiftsti.
ziitttiy olkon sinun kunniallinen ja pyhä nimes, ja seM kiitetty jaylistetty oleman ijankaikkisesti.
n. Kiitetty ole sinä sinun pyhäsä jalnulllisasa Templi-

B, ja sinunpitä kiitetyn jaylestetyn oleman ijankaikkisesti.
54. Kiitetty ole sinä joka istutKerubimin päällä, ja

»m sMytcen, ja sinua pitä liitettämän ja ylistettemän
»iankaikkisesti.

55. Kiitetty ole sinä sinun kunniallisella KuningaM-
M istmmellas, ja sinua pitä liitettämän jaylistettämän
'Mkailkisesti.

56. Kiitetty ole sinä taiwanwahwudesa, ja sinua pitä
mtttämän ja ylistettämän ijankaikkifesti.

Kiitälän HEZiraa kaikki hänen ja niiden
«>» handa kunnioittaman ja ylistämän ijankaikkisesti.

Ps. 103: 22.

58. Tetaiwat § kiitäkät HERraa, kunniottalat ja
ylistälät hända ijankaikkifesti.

§P5.,9 :2.

59. Kiittäkät HERraa, te HERran Engelit s, knip
nioittakat ja ylistakät hända ikankailkisesti.

§ Job. 38: 7. Ps. 103:20. 1ef.6:3.
<!o. Kaikki wedet taiwasten päällä § kiittäkät HER-raa, lunnioittakat ja ylistälät hända ijankaikkifesti.

§Ps. 148: 4-
<1,. Kaikki HERran sotajoukko kiitäkät HERraa, lun-

nioittakat ja ylistälät handä ijankaikkifesti.
62. Aunngo jaKuu § kiittäkät HERraa , lunnioit-

takat jaylistakät hända ijankaikkifesti. § Ps. 1 48:3.
63. Kaikki tähdet taiwasa, kiittäkät HERraa , lun-

nioittakat jaylistälät hända ijankaikkifesti.
64. Sade ja kaste liittälät HERraa , lnnnioittalat

ja ylistakät hända ijankkaikkisesti.
65. Kailli tuulet § kiittäkäl HERraa, lunnioittakat

ja ylistakät hända ijankaikkifesti.
§Pf.i4B: «.

ss. Tuli



66. Tnli ja palawus kiltötöt HERraa, kunnioitta-
kat jaylistäkät händä ijankailkisesti.

67. Mndä ja ralet kiittäkätHERraa, lunnioittalat
ja ylistäkät händä ijankaikkisesti.

68. Päiwä ja yö kiittäkät HERraa, lunnioittalat
j« ylistäläthändä ijanlaikkisesti.

6y. Walleus ja pimeys liittälätHERraa, kunnioit-
takat jaylistäkät händä «jankaikkisest».

7«. Jää ja pallainen liittälätHERraa, lunnioitta-
lat ja ynstälät händä ijankaikkisesti.

71. Härmä ja lumikiittäkät HERraa, kunnioittakat
ja ylistäkät händä ijankaikkisesti.

72. Pitkäism leimaus ja pilwet kiittäkät HERraa,
kunnioittakat ja ylisiMt händä ijankaikkisesti.

?;. Maa littälän HERraa, lunnioittalan ja ylistä-
län händä ijankaikkisesti.
. 74. Wuoret ja kukkulat§ kiittäkät HERraa, kunnioit-
takat ja ylistäkät händä ijankaikkifesti. §Ps. 148:5.

Kaikki mitä maan päällä laswa, kiittäkät HER-
raa, kunnioittakat ja ylistäkät händä ijankaikkisesti.

76. Lähtet kiittäkän HERraa, lunnioittalan ja ylis-
tälän händä ijanlaikkisesti.

77. Meret ja wirrat kiittälät HERraa, kunnioitta-
kat ja ylistäkät händä ijankaikkisesti.

78. Valaskalat ja kaikki kuin wesisä liiklu §, liittä-
lät HERraa» lunnioittalat ja ylistäkät händä ijankaik-
liftsii. §Ps. 148:7.

79- laitti lwtmt ta,w«s «llakiittäkät HEßrääT?!»«oittalat jayliMät ijanlaiMsesti.
B°. Kailki mc»an pedot jaelännet § kiittäkät

kunnioittakat jaylistakät händs ijankailkisesti.»M, 4,.^
«i. Te ihmisten lapset liittälätHERraa, M»i«itt«lkat ja ylistäkät händä ijankailkisesti.
82. Israel kiittälän HERraa, knnniMala» ja «li<Mn händä ijankailkisesti. ' "

83. Te HERran Papit knttMtHEßraa, liuui,,,.
takat ja ylistäkät händä ijankaikkisefti.

84. Te HERran palweliat kiittäkät HERraa, l«<nioittalat jaylistälät händä ijankailkisesti.
85- Te wanhurstasten hmget ja sielut kiittälätHNl,raa, kunnioittakat ja ylistäkät händä »iankaikkisesti
8 6. Tepyhät,jotlaradolliset jamurhellistt oletta, liitti-lätHErraa, kunnioittakat jaylistäkät händä ijanlaikkisejti.
87. Anania, Asana ja Misael, liittMt HE2I««,

lunnioittalat jaylistäkät händä ijanlailkiststi.
88. Sillä hän on meitä helwetistä pelastanut, ja<nll»

tanut meitä kuolemasta.
89. Ia on pelastanut meidän tulisesta pätzistö, ja o»meidän tulen kestellä warjellut.
9°. Kiittäkät HERraa: sillä hän on hywä, ja häne,

hywydensä pyfä ijanlaiklisehen. Ps. 136: 1.
91. Kaikki jotkaHERraa peltäwät, kiittäkän lailln,

jumaltenJumalala, kunnioittakat jaylistäkät, Mhin»hywydensä pysy ijankaikkifehen.

Manassen Judan Kuningan
Rukous

Kaittiwaldias , meidän Isäimme Abra-X ) hamin, Isaakin/a Jakobin", ja heidän waw
hurstan siemenensä Jumala ,

"
2 Mos. 3:15.

2. Joka taiman ja maan, ja laitti mitä niisä on,
tehnyt olet ;

3. Ia olet meren kiinnitänyt finun kästyllas ja fywy-
t»en peittänyt ja kiinnittänyt , sinun peljättawän ja kuu-
luisan nimes kunniaxi ! J0b. 38! 10. Ps. 104:9.

4. Että jokainen hammästpis sinun edesäs, ja pelkäis
finun syurta lvoimaas :

5. Sillä sinun wihas on sangen rastas, jolla sinä
uhkat syndisitä :

6. Mutta se laupius, jonga sinä lupat, »n määrä-
töin ja tutkimatoin.

7. Silla sinä HERra , kaikkein korkein koko maan
piirin päällä olet kärsiwallincn ja sangen armollinen, ja
et mielelläs ihmistä rangaise, ja olet sinun hywydesiäs
luwannutkatumuxen syndein andexi saamisexi.Rom. 2:4.

8. Mutta että sinä olet wanhurstasten Jumala, niin et
sinä olepannutkatumusta wanhl!rsialleAbrahamille,lsaa<
Me ja Jakobille , jotka ei sinua wastan syndiätennet:

<!. Mutta minä ole» syndiä tehnyt, ja minuu syn-
diani vn enämbi kuin saudaa meresä, ja olen kamärtynyt

rastaisa rautakahleita " eikä ole minulla yhtän lepoa>

"»Aika K. 33: i'.
io. Sillä minä olenkehoittanut sinun wihaan, ja suu-

ren kauhistuxcn sinun tlxsäs tehnyt : että minä senkaltaisen
kauhistuxen, ja niin paljo pahennusta olen m«lka«n
saattanut.

ii. Sentähden notkistan minä nyt minun sydämeni
poltvet, ja rukoilen sinulda HERra armoa. Ah HERra,
Nlinä olen syndiä tehnyt, tosin minä olen syndiä tltnmt,
ja minä tunnustan minun pahat tekoni :

»2. Minä rukoilen ja parun, anna minulle auderl,
OHERra, andexi anna minullen, älä anna minua miim»
Synnlsani hukkua, ja älä anna rangaistusta ijanknlm
sesii minun päälläni »tia.

»3. Waan auta minua epakelwotoinda sinun nvl«»
laupiudes tähden :

14. Niin minä kaikkena elinaikanani sinua tutan.
Sillä sinuakiittä kaiken taiwanSotajoukko, ja ,<nua M
ylistettämän ilman lakkamata ijankaittlsesii, AMi!« .

s->) Manassevmnlärtä tasa, armosta Ungennn
ten katunluxen ; jolla ei hän kiellä wanhl,rlta<len
iokapaiwästä katumusta; «lzi selityxexl 3111,1,1,
faandymys.

Wanhan Tesiamendin Kirjain loppu.

t 176 Kolmen miehen Kiitoswirsi.


