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IV. c. O HtTrra suy
Myx 01l endisten aican, Ickob Jalo
Patrjorcha, Caunim se

tAGA3

T««M.m3än

,

Caswat caxilolM

kymmend poica, Joisi Joseph nuor
da, MaqMjaTmwahasta, Tunsi

unexun-!

tunnnstM

m monda, Se tapahtui Jumalassa.
2. Hän naA tahdtt cM päiwa'n, Cu»niall
culkewan tygöns Cumartaman händöns käywän, Cum palwelja Herr us hywä,'Muut
cuhilat caickl pe!lotla,Cuhilatans cumarsitcowizl,
Uildans tötpelkäiSpelwolla/Ain ajatuxis oli.
Z. Uaij näit warijätit wchet/ Wimein wihustult sangen, Ettens otit pahat eljet.Cuick
tulit carmfax cangcx, Uni näit am ajattelit,
Tunsit hand tuleman Herrox, Sangen händck
/

sadattelit, Uhkiasi «sialla kerrall.
4. Cauhjgt caick eateut cannoit, Julmistuit
juri,'ulmax, M«iwultavens

wannoit,

Unes sanoit on.surmax, Ennen sun curjast cuol<ma», Waliusta waipuman pitä, Cuin mei-

dän HeyyamolemaN/Unistasempidämitäan.

s. Joso-

s.FosephiLeftnoilsä, Kästyni kirust täytä,

Eip welijäsnäomisäkän, Silmäs »opolcan heitä, Tykönpoisoli,ennetowat, Cuh ollewat peräti pelkän, Etz caucan earijaans caitzewat,
Vauwan pois owat melkjän.
«. Joseph hän itke Weluäns. Culki euldele«na» cohta. Löys cmhemast ledoll wäliall, Sanoit mck olla mahta, EttUndsn Uneria tule,
(alket oniamala meno, Ett Isän meit itkee
sure, Ei ole täll hywä elo.
rackauden luoxi, Cuin wieckat
7- Joseph

cheljensnäki, Tyhmälntygönjulkijuofi, Nypi«st ennättäin äkift, Waan hee coht häwäisit
handä, Sanoit catz Unellasi tuota. Ei woineet
kärsi enämbätä, Sanoit Mix Unias huocaam.
pällem tuotat,
surun
«aljunwaiwan,

z.Sinäk.

Murhan j»
Ennensun heittämme cuoppa»,

Catzemensingänsuaeaipa, Unes näin tulewat
turhan, Sydämmen meild waipuwat klwut,
Hywinteem.jos sinun surman,, Maan cuopaS'

täsätidu.
9.Rubenrupeis armahtaman, Weljensäelo
>

«väärä, losephlta carwahtaman, Itki händye
lih määrän, Sangen teilimewelillen lanon, Teco
teet juuri julma, O mix weljem werta janom,

surmam.
lasuekiasthändä
pyysi syndi peittä,

Mondkerta murCuopasta
tekiät,
ha estä, Catz lulewalicauoan
neljens päättä, Sanoi näille Joseph myykäm,
Ratk raha ottaeamedest,Täshywäsneuwö»
«o. ludas

pysyläm,

Päästslsm hengene Hildasi.»l.Sljs

»«'Siis varnnb

se

on

lss

Josephin nsill myymme, Cahttn kymmenen hopia penningiju, Wahwemmost wastaam
ftymme, Suur syndi on meille» sijta, Joe
taitamattomasi tapam, Eip HM oli e»si«gäN
ftyta, waeldacam ain wapaan.
12. Neuwo tai oplr ottacam, Nijn ei «eit
buckaperi, Wo!masamwohla lappacam, Wlekämlallell
meri, Talck lahratcamlD erällä,

sen

weljem haSanocam pedolda syödyx,
me wereli Hywin tall neuwoll hyödym.
iz.Hci mix men! mehän exymän, Sanocam Isallemme C ung tiesin menn hand etzimän.
Näin syyt pois snsäilemme, Olsam ractohan
raateli, Josephin ruumihin peto, Täsonhäne»
w«iut waattens, Ah me itkem lät meno.
14. Jacob sanoi wol wol woipa, Itki ja par/

cui pahoin, Josephit lumallst poicans. Ah
Ah we, ain sanoi, Eip ole ilo elä mäsä,
Maasa mailmasa tasa, Cummingin llwllull
lewämäst, Lsydät loppuu on läsnä.
if. Hangltzen hautaan menemän, Ratk rackan
poican tähden, Oen pydä elä enämbätä, Näättdymisen jo nähdan. Woi woi, metzäu peto pa,

we,

ha,losephi n ombisyönyt/Monaiftsua murhetuV
M, Surus nyt,
japysrryn,
'6-Zoseph, Joseph Ah minua,Wanha la wal,uwa Isäs,Pahojn tot pargun sinua, Loppus lal,
suru lisä, Pedon Ruman ruax tulit, Za mehän
tlalnden eincex, Statk racas mielesiön olit, En
luull sinun nijn. käyneen.
'?. Joseph

suren

Egyvtlhln wiet^n. Jumala <en
!?sW, Eiohä'weljeinsseashyötyn,Tuonenpel<
gosta pääsi/
smr sotaHerra, Potixhar sildcl nimeld, losechin sai samal kerrall,

Racfall rahallans wijmeln.
iB.lulki tosin Josen muodocan, Asttt tawarans
päälle. Tssä Lujan jaLuonockaan,U'cot mielellä

howa?,Coht Josen cunnia corkeni, Caswoit
aitat a'alwot, Onnettomus pois olkeni, Coht
enin s i Iysm talonsiZ.Waannnpaan Herran waimo, Olijasta,»en sanaen,Nippa Lyömön ej ollut caino> Port,
toin miojhin langeis, Josen Jumalisen can,

sa, W-hwast tai py»si maata, Näyttä coht
'tahtoi taoans,- Itzens pyyt häpiän caaw. g
Joseph cauws sä nms nuori, Carca
marin cansaNs Cansas mä lewätä huolin, Muotos yhdist minun cansan.eip 01l tällnäkemäsketäu,
Eik ole cotona Herra, Puolen pydäitzeeswetää,
Tiyt tecos tällä kerraN.
21. losep julkj Jumalinen, Puheita porton
häseis. Mies cuuluisa cunnjallinen, Herrallens
sano kakeis, O waimo waara 01l arca, Pelkä juur Jumalala, Pirun töistä cauwas carca Pelka händ cawalata.
22. Waimo taas losephil sanoi, Ahrackain
«<?.

,

tull nyt tänne, SodZmen psälläs ain paloi,
Kijrust puoleni
käännä- kamarin t<lnn olet
teliet, Sängyn jo sioita sinus, Nijn sä olet

suas

«ackain «elien, Jos caunist caadut siwun.
23. Joseph pois luopui pirusta, Eik syndi teh<

däkäken, sanoi en

löyt

mä siwuftas, ssauhiat
tät

tät työri «n

tee, Jumal iuur niille iulmene,
mieldywät
himoin, Caicki re tuilotc bchyin
masi turmele, HErran myös lanclewat wihoin.
24. Joseph ei sieluans tappan, Tahtonut
bnrrudella, Portto ryöwais hänen cappans,
Syyst pyysi wacanaolln, Wahwasi walhettell
ja si'no'. Joseph iuur t?hdoi munryöwät,Toderi
walbenft wunnoi Jo en pääll carcais hyömäis,

luur julmasi

Waax iikia portto ihastui, Ett
saiwl)ans2puhc.nst, Josephi lumalist lyötin.
Häjysi hönd häwäistil! aina. Fangix tornin lvimeni mietin, Ilman syyt kärsi waiwa.

Jumal Inseobin päästi, HeNZenwoHädästchmeNisest säästi, murhen
rasttmnautti.
lluri laitti, Si« losepb juMiennuori, wijsosja
wnM« oli, Eik mieldynyt huonoin huorin/
Waan wihais heitä con-in.
Unda naki,long Joseph
27.Tornis
hywin
se loseeltekl, Kiirust
ihmell ilmvit. luur
Cuningall
jutteli ia sanoi.
kirwot,
en
hä tornist
26. Wacm

Hebmryxi unet caick tietä,TodexsenCunivga3
wannoi, Noidat pois anna wledä.
28. Leipoiiten päämies paras, Und myösnN
camulata, Sill ollut oliHmanswaraas.Salanuttc>wirllta,l3seph ott tornis ollelane,Leipo-

lZftnoi,

Comasull onni

Hittettäwän sen wannoi.
29. Cuningas Miisansa «oiwat,Tuimasi annollykönsätuota, A'istedesmlitnoidat, StMöe
«eihinlujast luotan, PharaoUndans julk jntttli,
,löng

longM maateWs nähnvl, Welhoijansa puhutteli, Ia svnnis eli sangen.
30. Maan Noidat ei ne tietäneet. Mitan
tzuningan UM. Sanoit: waick cunga me
wietänen,Nagyistä näistä Lu',st, Tottenme
singän tiedä, Mitä ne »erktzewät, Wisambi
pois on meild perät.
etzikat wielä, Tietom
Cuning
m tygö tuotin. Tornista
Joseph
31.
Cuningald
pääsi,
toden
armo suolin, Su<
run Jumal ilox kansi, Pharao Undans saneli,
loseNe juteli äk«st, Tieto ja taito «neliSlll
wlsammax Josen näki.
32. Päiäni tai Uni särke, Tain ensin
«nanpita, Wirrast nous seltzeman lehmä. Me»
linnewaknemitän, Taastolsetseitzemäm näpit,
Häjy hirmM ja laiha, Ne Lihawilten päälle
wäjyit, Ratk raatelit söit aina.
33. Unexin yhdest oljesta,Seihemän caunist
päätä, Cuswoi lihawa soweljasta, Ihmettelin
myss t'itä, Taas äckäisinnijn monda laiha,
TaWpät palanutta, Laihat joit lihawat näljän. Tiet pydän salautta.
34. Ibleph julk Unet ilmoitt!,CuningasPha,
raolle, Pelwost päästi ja wlrwotti, Armosa tahdot olla, Stihemän lihawat Nauta, Ottnijn
mond wiljaista wuotta, Nijnä saadan wjlja aitt
ta n, Wan Laihemmat tulemat totta.
35.0 Phärao sinuas näin käytä, Seihenwuonna, Rilkis aitat jywill täytä
tzen wlljamyytä
muolla.Sill nousemat Näljän
Mann
«Mt, Rickaantain rijkls päälle, Synnelstäs
pahoist palaja/ MU laita ain asiasi tälä-

suur

/

-3b.Cl«l«l

36. Cuningas samalla kerraN, losephlnsuuYlimmaiiex NijkinHerrax, Hönm
lensi äkjst, Wahwan wallan wolman
losell Jumalia suuren, Rilcins awalmethHll
ly tekl,

tandoi. Nijncsin täs wlrres cuulet.
37» O silloin 01l amuas aica, Jona Joseph
hän hallitz, Ain olit täyn jywä aitat, Nijn
tauwan culn hän wallih, Waliu maimaist mond
ewästi, Ramboia r witzl caunist, Orwoi Lesti, Authywästi, Wjrwot mond nälkä mudist.
38.Ottacat Hcrrot ojennus, Josephisi I«D
malisest, Sill monda köyhäx oljen on, Oltat o armolliset, Käykät jo auttaman köyhi,
lotc Näljäs näändowät Pian, Mteldykät
hywihin töihin, Armon näyttäkät iiansaarnait, lotc jo ker-39. Rawjtcat
jäjän ockat, Työt tecoi tehkät parahita, Sielun ewän teiil luomat, Ällät
«ihatco, Syndi fe on juuri julma, Ällät
liipäns luust siwaisco, Näljän mix heitä surmaat.
40. Catz wiljil kädestäm eato, Ett HErhylkäam, Nähden nälkä pällem va<
ran
eo, luur julmasi wihat julkeen, Eik nähtäwH
01l asia tämä. Cuing mailman meno jo käyp!. Raha rackaut ei löyt enä, Tusca nyt

sanan

sanan

lilrsi

täyty.

4i> O cuiteng wiel cullaist alea, Jona
lEsus meit ruocki. Sanallansa joca paieos,

Evangeliumins opill, Raketcam Schouluja
hywt, Oopewit auttacam ijan, Holholam
«rckoja pyhi, Ne ratk raukewat pljan.

42. NijN

42-Niin Jumal sulk ristin a'da, Jose»
eansainaautta, Waiwois oftttapi waldan,!,

«et woimaiis caulta, Jumala kyll
julki lainne, Tustist awilta huotjast, Caickl
tott omians caitze, Corkian cunnicm hcill
suopi.

Holhö

Jota usein mailmas

wamotan,

Il„

nan, Hänen muchensa wädelidä, Ei

suo

4Z.

mal sit autla pyytä/ lotc ilman Kvtö wa<>
myyfä, Waan or,
watan/ Orjax el ann
judest autta hsndä, Corgolta cunnlaon cor<

hand elää surkian-44. Isän olcon aina kijtos, Armons apun,
tähoen, lEsuxell ylin ylistys, Sanaus
saholhopi
nähden Se sama Mhäll He»/

gelle Cunnia ylistys olcon,
jo corktall änellä,
Mei-

dän tott san o tulee.

