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Sänas

lc.

ies ux ol' endiseen aicaaN/ Jacob jalo
Patriarcha, Caunijn se Canaan maan
GG2V paickaan, Caswatt'
Poica, Joisi Joseph nuor' uner unda,

AM<

sta ja Taiwahasta, Tunsi tunnustähtei monda, Se tapahtui Jumalasta.
2. Hän näki tähdet cuin paiwan, Cunniall'
culkewan tygöns, Cumattaman händäns käy«>
wan> Cuin palwelia Herrans hywä> Muut
cuhilat caicki pellolla, Cuhilatans cumarsit cowittj.
Undäns tott' pelkäis pelwolla, Ain ajamxis bli.
z. Unij näit wätijätit weljet/ Wihastuit satt-

uen, Eteens otit pahat eljet/ Caick tulit carmW

cangcx, Unij näit ain ajattelit; Tunsit hand'
tuleman Herrar, Sangen häM sadattelit?
Uhkiasi usialla kerrall.
4. Cauhw caick cateut cannoit, Zulmisiuik
juuri julmax, Naimunaxens walall'wannoit<l
eurjast cuo<!
Unes sanoit on surmax, Ennen
leman, Waliufa waipuman pitä, Cnin meidä»
Henam olman/ Unistas em pidä mitään.

sun

s>lose<

s. Josephille sanoi Isä, Kästynikirust täytä,

ssipwelijäs näy misäkän, Silmäs joca paickaan
heitä, Tykon pois ollemtet omat, Cus' olemat

peräti pelkän, Ett cancan carjaans caitzewat,
Cauwan pois owat melkiän.
cuuldele,
6. Joseph hän itke
mancohta, Löyscaitzemastke3oll'wäljäl!, Sanoit mik' olla mahta, Ett Undeu Unexia tule,
Calketi on camala meno, Ett Isäm mcit itke ja
sure, Ei ole tääl hywä elo.
?. loseph ratk'rackauden luoxi, Cuin mieckat
weljens näki, Tyhmäin tygö julki juoxi, Nopiast
ennattäin äkist; Waan he coht hämäisit händä,
Sanoit catzuneliast tuota, Ei woinet kärsi enämbätä, Sanoit mix unias huocam.
8. Sinäk, surun päällem tuotat, Murhin,
waljuu jawaiwnn, Ennen
heitäme cuoppan,
Catz em' ensin,aan sna caipa, Unes näin tulemat
turhan, Saamen meild waipuwat kiwut, Hywin tcem' jos
surmaam', Maan cuopas
täja kidu.
.
9. Ruben rupeis armahtaman, Welieinsa elo
wäärä, losephita carwchtaman, Itki händ yli
määrän; Sangen teill welijllen sanon, Tecoo
teet juuri julnda, O! mix me weljem merta janom,

sun

sun

Ia suckiast händä surmani.
10. ludas pyysi siindi peittä, Mond kerta mur,
Ha estä, Catz tulemat caupan tekiät, Cuopasta
weljens päästä, Sanoi näille: Joseph myykam;
Ratk raha ottacam edest, Täs' howäs neuwos
pysMm, PääMäm henZens hädäst.

ii. Sijs,

se

u. Sijs parömb on semmeltgltl, Jos Josephin näill myymme, Cahtenkymmenen hopia
penningin; Wahwelumasti wastanm' syymme.
Suur syndi on meillen siftä, Jos taitamattomasi tapam', Eip Hall' ole ensingan schtä, Wa,
eldacam ain wapaan'.
12. Neuwo tai opix' ottacam; Nijn ei meit
hucka peri, Woimasam wohla tappacam, Wiekäm tallel! wm, Taick tahratcam tall erällä,
Sanocam pedoilda stödyx, Tai weljem hame
werellä, Hywin täll'neuwoll hyödym.
13. Hei mix meni mehän exymän, Sanocam
Isällemme, Cuing tiesim menn hand etzimän,
Näin syyt pois sysailemme, O! liam rackahan,
raateli, Josephin ruumihin peto, Täs' on hänen
waljut waattens, Ah me ickem tät'meno.
woi! woi! woipa; Itki M
14. Jacob

sm

parcui pahoin, Josephit lumalist poicaans, Al)
we'. Ahwel am sanoi: Eip ole ilo elämasa,
Maasa mailmasa tasä; Cummmg' cuoluir lewä<

mäst, Löydät loppun on la^na.
is. Hangitzen hautaan menemän, Ratk rackan
poican
O! en pyydä elä enämbätä, Näandynnstn jo nähdän; Woi! woi! mchan peto paha,
Josephin ombi syönyt, Moniasi sua murhetun
alat, Surus nyt suren ia pyörryn.
16. Joseph, Joseph,

Ah minua, Wanha

ja

walmwa Isäs, Pahoin tott' pamn sinua, Loppus
tai, suru lisä. Pedon ruman rnax tulit, Ia mehän elainden eincer, Ratk' racas mielestän' olit,
En luull' sinun nijn kaonen.
1?. Joseph

»7. Joseph Egvvtijn wietiin Jumala sen «in
laäsi,Eip'hänwelieins seas hyöwn, Tuonen pcl<
wostavääsi, Pbaraoninsuur Sotaherra, PM
phar filda nimeld, Josephin sai samall' kerrall,
Rackaall' rahallans wiimein.
18. Julkitosin Josen muodockan, Ajett'tawara->
ms päälle,Töisä lujan ja luonockan, Uscoi mielellä hywäll, Coht Josen cunnia corkeni, Caswoit
aitat ja olwot, Onnettomus pois olkeni, Coht
cuin sai, Josen taloons.
iZ. Waan Wapan Herran Waimo, Oli saa,
stainen sangen, N'Ppa lyömän ei ollut caino, Porttoin tapoihin langets, Josen jumalisen cantza
Wahwast tai pyysi maata, Näyttä coht tahtoi
,

tapansa,

Itzens pyyt bapiän caata.

sämies nuori, Carca cama,
rincanstan, Eanstas mä lewata huolin, Muotos
yhdist mun (Man, Eip oP tääll'nakemäs ketän,
Eik' ole eotona Herra, Puolen pyydä itzes wetä,
Täyt tecos talla lerrall.
21.

Joseph caunis

?r. losiph julki Jumalinen, Puheita porton
hapeis, Mles cuulutsa cunnialliNtN, Herrallens
sanokakeis, O w.nwowaaraol'ar(a, Pelkajuur
Jumalala, Pirun töistä cauwas carca, Pelka

häud cawalata, taas.Josephit
Waimo

sanoi, Ab rackain
Sudämen väälles ain paloi/
Kiirust puoleni suas käännä, Camarin tann' oleh
32.

tul'

nyt tänne,

ttkett', Sängyn jo sioita sinus, Nijn sa M
fackain weljen, Jos eaunist caadut siwuun.
33. Joseph poisluopm
<W syndi tthdä

kä«

laken', sanoi en löyt' ma siwustas, Cauhiaf
tat' työtä en tee, Jumal juur nijlle julmene,
lotc häijyin mieldywät himoin, Caicki ne tuimasi
turmele, HErran myös langewat wihoin.
24. Joseph ei sieluans tappan, Tahtonut
lnwrudelln, Portto ryöwais hclnen cappans,
S»vst Pyysi wacana olla, Wahwast walhettel'
ja sanoi, Joseph juur tahdoi mun ryöwät,
Toden walhensq wannoi, Josen, päN' <arcM

hyömäist,

wiimein wihastui, Juur julmast
uhcais,
Zoseet
Maan ilkia portto ihastui, Ett
puhcaist,
losephi jumalift lyötin,
sai wihania
Häijysi ha: d häwäisiin aina, Fangix totnijn'
wijmein wietijn, Ilman syyt kärsei waiwa.
36. Waan Jumal Josephin päästi, Henaetl
waarast tain autti, Hädäst ihmeNisest säästi,
Murben iloxi laitti, Sill Joseph julkinen nuori,,
Wijsas m wiatoin ol>, Eik mieldynyt huonyils
huorin, Waan wihais heitä cowin.
27. Tornis Skenckär unda näki, long Jos
2s. Potiphar

se

seph ihmell ilmoit, Juur hywin losepM teki,
Kijrust hänen tornisi kirwoti, Cuningall juttel'
ja sanoi, Hebreer yx unet caick tietä, Todersen

Euningall wannoi, Noidat pois anna wicdä.
28. Leipoittcn päämies paras, Undmyösnas
ki camalata, Sill ollut oli Hmans waraaK-,
Salannut tawarata, Joseph ott' tornis ollelans)
Sipolan eteens ia sanoi, Cowa
onni on
molesas, Hirtettäwän sen wannoi.
23. Euningas wijsnnsq woiwat, Tuimasi aM

suu

noi

Mi tygönsä tuota, Akist edestulit noidat, Sa,
Mi teihin lujasi luotan, Pharao undans mlk'

jutteli, long oli maatesans nähnyt, Welhojansa puhutteli, Ia synnis eli sangen.
zs. Waan noidat ei ne tietänet, Mitan Cu,
ningan unist, Sanoit: waick cunga me wiets<
nen, Nägyista näistä lujist, Tott en me
Zän tiedä, Mitä ne merkitzewat, Wijsambi epois on meild perät.
tztkat wiela, Ttetom
Cuningan
Joseph
tygö tuotin, Tornista
31.
pääsin
Cuningald
toden
suur armo suolin, Surun Jumal ilor käänsi, Pharao undans saneli,
loselle jutteli äkist, Tieto ja taito aneli, Sill
wijsammar Josen näki.
32. Päätäni tai uni särke, Tain ensin sanoman pitä, Winoist nous seitzemän Lehmä, Mer,
kinnewäk ne mitän, Taas toiset seitzemän näyn,
Häijy hirmuist ja laiha, Ne lihawitten päälle
wajyit. Ratk raatelit söit aina.
33.

Unexin

yhdest oljesta,

Seitzemän caunist

päätä, Castvoi lihawa soweljasta, Ihmettelin
myös tätä, Taas äckaisin niin monda laiha,
Tähkäpat palanutta, Laihat söit lihawat näljäll,
Tiet pyydän salautta.
34. Joseph julk unet ilmoitti, Cuningas Pharaolle, Peiwostpäasiijawirwotti, Armosa talv
doi olla, Seitzemän lihawat Nauta, On niin
mond wiliaista wuotta, Nijna saadan wilja
taan, Waan laihemmat tulemat totta.
35. O Pharao sinuas näin käytä, Seitzenden
wilja wuonna, Rijkis aitat jywill täytä, M
'

ann

myytä muolla, Slll nousewat MM M
Rickaan tain rijkts päälle, Synneistäs pahoist
palaja, Näin laita ain asias tätä.
36. Cuningas samalla kerrall, Josephin
rex teki, Uimmäiser Rijkin Herrax, Hantti ywoiman annoi,
lensi akist, Wahwan mallan
Rijkins
jumaliset'
suuren,
awalmet häll'
losell'
cannoi. Nijncuin las' wirres cuulet.
37. O silloin oli autuas aica, Jona Joseph
hän hallitz, Ain olit täyn jywä aitat, Nijncauwan cuin hän wallitz, Walju waiwaist mond
ewästi, Ramboja rawitzi caunist, Orwoi, Lesti,
aut hywästi, Wirwot mund nälkäMUdist.
38. Ottacat Herrat ojennus, Josephisi jumalisesi, Sill monda köyhäx oljen on, O olcat atmollisct! Kavkät jo auttaman kvyhi, lotc näljas näänduwät pian, Mieldykät hywihin töihin.
Armon näytäkät ijan.
39. Rawitcat sanan.Saarnait, lotc jo ker<
jäiän owat, Työt tecoi tchkat parahita, Sielun
cwan teill suowat/ Mät witnmas heit wihatco.
Syndi on juuri julma, Hlkät leipäns suusi
siwaisco, Naljäll mix heitä sunnaat?
42. Catz wilja kadestäm cato, Ett HErran
sanan hylkään,,
Nähden nälkä päälleni paco,
julmasi
wihat julkcen, Eik nahtäwä ol'
Inur
asia tämä, Cutng mailman meno jo kayvi,
Racha, rackaut ei löyt enä, Tusca nyt kärsi
täyty.
41. O euitengwiel tullaisi aica, lonalEsus
meit ruocki, SattaNanft joca paicas, Evange,
M,

suu-

se

liuwinsWill, Raketcam SchoulujaHywi., Op,

Holhocnm Kirckoja

pyhi,

aina autta, Waiwois osottapi waldans,

Hol<

petvit auttacam ijan,

Ne r«tk raukewat pian.
42. Nijn Jumal julkristin alda, Josen cans
ho meit wommns cautta, Jumala kyll

.

julki taine,

Tustist awitta huokiast, Caicki tott' omiani
caitze, Corkian cunniän heili suopi.
43-lom usein mailmas wainotan, Jumal sit
autta pyytä, Jota ilman syytä wainotan, Olja>: « ann sit myytä, Waan orjudest autta
händä, EorZotta cunniaan corkiaan, Häne»
murhensa wahenda, Ei
hand elä surkian.
kijtos,
olcon
aina
Armons apunsa
Isän
44.
tähden, lEsnxell ylin ylistys, Sanans holhopi
Pyhätl Hengelle, Cunnia
Se
ylistys olcon, Amen jo corkiall äänellä,
Meidän tott
tulee!

suo

sama

sanoo

