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pojast, Ensimäisest Mol- K. 37 LuZust.

TU3USA, Prändätty 1770.

W. c. O! HLRra Sun Pyhä Sanas:c.

ODWcs yx ol' endiften aicaau, Jacob jalo
Pattlarcha, Canmin se Canaan maau

Poica,loist Joseph nuor' mer m»d l, Mas-
sia ja Taiwahast.l, Tunst tunnuöiähtei mon,
da, Se tarahcui Jumalasta.

2. Hän »M tähdcc cuin päiwän, Cunniall'
culkcwau tygöns, Kändans käy,
wan, Cum palwelia Herrans hywä, Muut,,
cuhllcit caicki pellolla, cumarm cowili/
Undans wtt' pelkZis pelwolla, Wn ajatuns oli.

z.Unij ualt wariiätit weljet, Wihastuit san-
gen, Ettens otit pahat eljel, Eaick tulit ccmniap
cangex, Anij näit ain a/attelit; Tunsit-hand'
lulewan Herrax, Sangen handä sadattelit,
Übkiast ussalla kerrall.

4-Cauhiat caick cateut cannoit, lulmlstuit
juuri julmax, Waiwuttaxens walall' wannoit-
Unes sanoit on surmax, Ennen sun cmiaft cull<
leman, Waljusa waipuman pitä, Cum meidän
Herran, oleman, Unistas em pidä mitiän.



sanoi Ifä,Kaffyni kirust täytä,
Eip welijäs näy misäkän, Silmäs pca vaickaan
heitä, Tykön pois ollennet owat, Cus' olewat
peräti pelkän, Ett cancan carjaans cachewat,
Cauwan pois owat melkiän.

6.loseph hän itkein welijäns, Culki cuuldele,
man colita, Löys caitzemastkedoll' wäljäll, Sa»
noitmii' olla mahla, Ett Unden Unexia tule,
Caikoti on camala meno, Ett Isäm meit itke jqsure, Ei ole tääl hywa elo.

7. Joseph ratk' rackauden luoxi, Cuin wieck.it'
weljens näki, Tyhmäin tygö julki juoxi/Nopiast '
ennättäin äkist; Waczn he coht hämäisit händä,
Sanoit catz uneliaii tuota. Ei wointtkarsi euäm-
bätä/ Sanoit mix unias huocam.

BSmäk', surun päällem tuotat, Mmhen,
ivaljun ja waiwul, Ennen silnheitäme cuoppan,

! Catz em' enssmgw lua näin tulewat
turhan, Sydämen metld walMwat kiwutv Hy«
win t«m' jos sun surmäam'. Maan cuopHs..
tasa kidu.

s.Nnden rnpeis armahtaman, Welseinsä elo
wäarä/loftphita carwahlaman, Itki hand yli
määrän; Sangen teill welijlien sanon, Tecoo
tect juuri julma,O! mix me wcljem werta janom,

surkiast handa
ia. ludas pyyfi,Wdipeittä, Mond kerta mur-

ha M, Catz tulemat caupan tekiät, Cuopastc»
veljens päästä, Sanoi näille: Joseph myukäm:.

raha ottacam edest, Täs hywäs neuwos
pysyLäm, Mästäkäm henaens hädast.

«.Sijs'



, il.Siss paremb st on semmengin, Jos Jo,
sephin näÄ myymme, Cahten kymmenen hopia
penningin; Wnywemmasti wastaam' svgmmc,
Suur jy oi on meillen sijtä, Jos taitamatto,
mast tapam', Eip Hall' ole ensingan syytä, Wa,
eldacam ain wapaan'.

i2.Neuwo tai opir' ottacam; Nijn ei meit
bucka peri, Woimasamwohla tavpacam, Mie-
kani tallell sen weri, Taick tahratkam täll erällä/
Sanocam pedoilla si ödyx, Tai wcljem hame
werclla, Hywin täll'neuwoll hyödym.

13. Hei mix meni mehän exyman, Sanocgm
Isällemme, Cuing tiesim menn hand etzimän.
Näin syyt pois fysailemme, O! Isämrackahan,
raateli, Josephin ruu mihin peto, Täs' on hanek
wal>ut waattcns, Ah me itken» tät' meno.

i4. Jacob sanoi: woi! woi! woipa; Itki ja
parcui pahoin, Josephit lumallst poicaans, Ah
we! Ah we! ain sanoi: E'«p ole ilo elamäsä,
Masa mailmasa tasa; Cumming' cuolun iewa-,
mäst, Löydät loppun on lätznä.

is. Hangitzeu hautaan menemän,Ratkrackan
poicamäkden, O! en pyydä >lä enämbäta,Näan-
dynnse» jo^ähdän;Woi! woi! metzän pcto
Josephin ombi syönyt, Moniast sua murhetun
alat, G«m»s nyt suren ja pyörryn.

16. Joseph, Joseph, Ah minua, Wanha ja
waljuwaIsäs, Pahoin tott' parun sinua, Loppus
tai, suru lisa,Pedon rumam ruax tulit, Ia me,
hän eläinden einex,Ratt'raeas mieleMn' o,'it,
En luull' sinun nijn käynen.



17. Joseph Egyptisn »vietiin, Jumala, sen niinsääsi, Eip' hän welieins seas hyötyn, Tuonen vel,
wost: pääsi, Pharaonin suur Sotaherra, Poti,
pharsildä nimelo, Josephin sai samaii' kerrall,
R ckaali' rahallans wijmein.

iz?ul?i tosinlosen mnodockan, Afttt'tawara<ms päälle, Töisä lujan jaluonock- n Uicoi mielet,
hywäll, Cobt Josen cunnia corkeni, Caswoit.aitat ja ftlwot, Önnettomus pois olkeni, Coht'cuin jm taloons.
19. Wapan Herran Vaimo, Oli saa,'

siainen sungen, lyöm in ei ollut caino,Port,
loin tapoihin lm gcis, lolen cantzaWihwast ta« pyysi maata, Näyttä coht tahtoitapansa, Itzens pyyt häpiäan caam.

2a. losepK caunis sa mies nuori, Carca cama,
rin cancan, Cantzas >.,a ! watä huolin, Muotos

muu calchan, Eip ol' Mi' uäkemäs ketän.
Eik' ole cotonaHErra, Puoleen pyydai tzes wetää
"Täyt tecos Wa ke^ralt.

21. Joseph Mi lumalmen, Puheita porton
Häpeis, Mies cuulmsa cuniallinen, Hctrallens
janookä?eis,O waiwo waara oi' arca, Pclkä juur
Jumalala, Pirun, töistä cauwas carca, PM
hand caw.ilata^

22. Mainio taas Josephit sanoi. Ab lackai»
tul' nm tänne, Sodämen päällcs ain paloi,
Kijrust puoleni suas käännä, Eamarm tänn' olet
telj m', Sängyn jo fioita sinus, Ni)n sä olet
rqckain weljen, Jos caunist caadm siwuun.

lozeph pois luopui plmsta, Eik syndi tehds
la-



sanoi en loyt' mä sswustas, Cauhiat'tm' työtä en tee, Jumal juur nijlis julmcne,
lotc häijyin mieldywckhimoin, Caicki ne tuimasiturmelee, Hssrrcm myös lanZewat wihoin.

24. Joseph ei sieluans tappan, Tahtonut
huorudelw, Portto ryöwäls hänen cappans,'
S»ost Pyysi wZcana olla, Wahwast 'walhettel'
ja sanoi, Joseph juur tahdoi mun ryöwst, 5
Toderi walhensa wannoi, Josen päaK' carcais
hyömäist.

as.Potiphar wiimein wihastm, Juur julmasi
loseet uhcais, Waan ilkiä portto ihastui. Ett

puhcaist, losephi jumalist lnötin,
Häijyst hand hawäistin aina, Fangir wnnjn
wijmein »vietijn, Ilman syyt kärsei waiwaa.

26.Wa.1n Jumal Josephin päästi, Hengen
waamst tain autti, Hädäst idmelnkst, faasii,
Murhen iloxi laitti, Sli! Joseph julkinen nuori,
Wijsasja wiatoin oli, Eik micldlMyt huonoinhuorijn, Waan wihais heitä cowin. U

Skenckär nnda näki, long Jo-sepZ,ihmeBilmoit,luur hywinle losephil! te
Kijmst hänen'tornisi kirwotti, CuningaU juttel'
ja sanoi, Hebreer vx unet caick tietä, Todex sen
EunninZall wannoi, Noidat pois anna wiedö.

28.Leooitten päämies paras, Und myös nä-
ki camalata, Sill ollut oli Herrans waraas
Salannut tawawta, Joseph ott' tornis ollefans.Leipojan et<»ens ja sanoi, Cowa sull vnni HN
tuolesas, Hirtettäwän sen wannoi. .

29. CuninZaswijsansa woiwat, Tujw^



noi lygönfa tuolta/ Skist edestulit noidat, Sa<
«oi teihin lujäst luolan, Pharao undans ju!?'
jutteli, long oli maatesans nähnyt, Welhoian,
sa puhutceli, Ia synnls eli sangen.

zo.Waan noidat ei ne tietänet, Mitan Cu,
ningan unist, Sanoit: waick cunga me wietä-
nen, NaZyistä näistä lujist, Tott en me ensin,
Zän tiedä, Mitä ne merkitzewsc, Wosambi e,
hikat wielä, Tiecom pois on meild perät.

31. Joseph CunilMN tygö tuotin. Tornista
toden pääsi, Cuningald suur armo suolin, Su,
nm Jumal ilox käänsi, Pbarao undans
loftlle jutteli akist, Tietoo jataitoo aneli, Sill
wiMmmax Josen näki.

32. Päätäni tai uni särkee. Tain ensin sano,
pltä, Winoistnous seitzemän Lehmää, Mer,

kinnewäk ne mitan Taas, toiset seitzemän näyit,
>Häi,y hirmuist ja laihaa, Ne llhawiittu päälle
lväjyit, Ratk raatelit söit aina.

33. Unexin yhdest 'oljestä, Seitzemän caunist
,päatä, Caswm lihawa soweljasta, Ihmettelin
Myös tätä, Taas äckaisin nijn monda laihaa,
iTähkapat Laihat föit lihawatnälD,
Tät Pyydän jalautta.

34. Joseph julkunet ilmoltti, CuningasPIM
raolle, Pelwost päästi sa wirwotti, Armosa tah,
Hoi olla, Seitzemän lihawat Nautaa, On nijn
Wiond wilfaista wuotta, Nijnä saadan wilja ait,.
<aan, Waan laihemmat tulewat totta.

Pharao sinuas näin käytä, Seitzenden
wuonua, Ri/kis aitat jywill täytä, A>a<ann



«nn movta muolla, Gil! nousewat näljän ajat
Rickaan tain rijks päälle, Synneistas pahoist
palaja, Näin laita ain asias täts.

Zs.Cuningas lamalla kerraN, Josephin suu-
rer tekt, Ylimmäisex Rijkin HErrax, Hänen y-
lensi äkljt, Wahwan mallan woiman annot,
loseli' jumalisel' suuren, Rijkins awaimet Hall'rannoi. Nljncuin tas' wirres cuulet.

37.0 Mom oli autuas aica, Jona lossph
hän lMitz, Am olit täyn jywä aitat, Nljncaus
wan cuin hän walltz, Walju waiwaist mondewa!U, Ramboja rawitzi caunijl,lOrwoi, Lefft,
out hywäsn, Wirwot uälkä-taudist.

ZZ.Ottacat Hcrrat ojennus, losepW juma-
liscst, Sl« monda köyhäx oljen on, O olcat ar-
mcll-ftt! Käykät jo auttaman köchi, lotc näl-jas nääi-dmvät pian, Mieldykät hywchin töihin.Annon nuytakät izan.
.

33'Nawilcat sanan Saarnait, lotc /o ker<jajän omat, Työt tecoi tehkat parahita, Sielunewän teili suomat, Alkat wimmas hcit wihatco.Sondi st on muri ,ulma, Mät leipäns suustMaisto, Näljall mix heitä surmaat?
4o.Catz wil,a kädestäm cato, Ett HErranMan holkäam, Nähden nälkä päälleni packo,luur julmasi wihat julkeen, Eik nähtäwä 9l'

M tämä, Cuing mailman meno jo käypi,Rahaa, rackaut ei löyt enä, Tusca nyt karsilayty.

. 41.0 cuiteng wiel cullaist aita, Jona lEsusM mocki, Sanallansa M paicas, Ev<?-



liumins oM, Nakeleam Schoulusa sywi, OMpewit Älitmcnm i,§ln, Holhocam Kirckoja pyh»,
Ne ratk raukewat pian.

42- Niin Jumal julk ristin alda, Josen cans
mna autta, Waiwois osottapi waldans, Ho!-
ho mett wolmans ccmtta, Jumalakyll jullitune,
Tussisi awitta huokiast, Caicki tott' omians
caitze, Corkian cunnian heili suopi.

43. Jota usein mailmas wainoran, Jumal sit
autta pyytä, Jota ilman syytä wamotan, Or-
jar ei ann sit myytä, Waan orjudest antta

bandä/ cunniaan cotk-aau, Hauen
Nilchensa wnhendä, Ei suo hand elä sinkian.

44. Isän olwuaina kijtos, Armons apunsa
m, lEfurM plin vlist-ys, Sauans bolhopi

nähden, Se sama PyhM Hengelle, C-nnia
llstys olccm, Am,>3 jo corkiall äänellä.Meidän tott fanvo tulee!


