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endisem aikaan, Jacob Ia-

W. k. O HERra
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Patriarcha, Kauniin se Kanaan
maan paikkan, Kaswat kartoistakympoika,
m?nd
Zoist Joseph nuor mm nnda.
ja
Taiwahasta, Tunsi tunnustähti
Maasta
jo

moiwa,

Se tapahtui Jumalasta.

näki tähdet kuin päiwän, Kunniiall
kulkewau työns, Kumartaman händäns
wän, Kuin palweliat Hcrrans h«wa, Muut
kuhilat' kaicki pellolla, Kuhilatans kumarsit kolott pelkäis pelwolia, Am ajawm,
tuxis oli.
Z. Unii nait wärjatit weljtt, Wiimein wiha»
stm sangen, Eteens otit pahat elij?t, K'.ik tulit karmijax kangex, Uin näit ain ajattelit,
Tunsit hand tuiewan Herrax, Sangen haildä
sadattelit, Uhkiast Malla kerrall.
2.

Hän

4- Kauhia
!>mn »ulmax,

sanoit

kaik kateut kannoit,

on

Waiwutaxms walaN

snrmax,

Ennen

lulmissuit

kuosun kuyastleman

pita, Kuin mei»
dän Herrsm oirman, Unistas em pidä mitään,
5. Josephilla Moi I<Z, Kcstyni kirust tämä,
Eip welijas näy misäkan, Smnas io pojkm
heitä, Tpclön pois olisennet »wat, K»tz ollewol
penni pelkän, Ettz kaukan karfans kaitzewat,
Kanwan pois owat melkiän.
6. Joseph hän itki Weljäns, Kulki kuldele,
man kohta, Loys kaihemast kedollwelijäll,Sa,
lioit mik olla mahta, Ett Uuden Unexiä tule,
Kaiket on kamala mens, Ett I<äm meit itk«
sure, Ei ole täll hywa elo.
?. Joseph ratk rakkauden luexi, Ku»n wieb
kat weliens näki, Tohmäin työn julki Mpi,
Nopiiast enanättain akist, Maan hee koht hä<
waisit händä, Sanoit katz Uncljast tuota, Ei
woineet karsi enämbätä, Sano.it Mix Unijat
lcman,
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waip!»man

huokkaam.

surun päässäm tuotat. Murheen jo
waiwan,
Cnnen fnn heitämme kuopan,
waliun
em
ensinfiän su kaipa, Unes nain tulemat
Katz
lurban, Sydammsn meild waipuwat fl>wut,
Hywin teem jos sulun surmam. Maan kW
pas täsä kidu.
9. Ruben rupeis armahtaman, Weliensä «
lo wäärä, loiechita karwahtaman, Itki lM
ylih määräni Sangen teill welillän sanon, Te<
ko t«st juuri iullna, O nnze me wchäm wem
Mom, Ia surkiast händä
72. ludas pyysi syndi peittä, Muns kett«
murha estä/ Katz tule-MA kaupan tekijät Kuu
8.

Sinäk

surmam.

opasta weliäns päästä, Sanoi näissä loftph

nmkam, Ratk raha ottakam cdcst, Tss
ä, n«uwos vosWm, Paastukäm hcngens hädäst.

Siis paramb se on «cnMcngin, Jos
Josephin uäill moommen, KaKten kymmenen
hopia-p.mninqin, Wahwemmaji wastaam syymme, Suur smdi on meille» fitta Jos
e< lomasi tapam, Eip M oli ensinsän syylä,
n< meldakam ai n wapaan.
e, 12. Neuwo tai opix ottakam, Niin ei meit
t< hukka peri, Woimasam wohla wppaka, Wie<
käm tallel! sen weri, Taik tcchrakam täll erällä,
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Sanokam pedoilla syödys, Tai weljsm hame
i, werella, Hywin tal: neriwoll hyödym.
"
13. Hei mix menl metzan erymän, SanokaM

-'lsällämme', KlinZ tiesin men händ etzimän,
>'
?iäi!l syyt pois sysailemme, O Isam rakkahan

)t

raatell, losepin ruumihin peto, Täs on ha,
l« nm wal/ur wMttcns, Ah me itkem tät meno.
>,
14. Jacob sanoi, wo< woi woipa, Ilki ja
parkui pahoin, Josephit lumaZist poikal.s Ah
!, we, Ah wc, am sansit, Eip ole ilo elämänsä,
)- Maa
ja mailmasa tösa, Kummingin kuollu»
lewämäst, Löydät loppun on lHnä.
l< is. Hangitzen hautan menemän,! Ratk rae>
,V km polkan tähden, O<u pydo elä enäwbstä,
e< Näändymisen jo nähdän, Woi 5 woi, metzäu>
M paha, Josephin vmbi S»ö-Mouaist sun

wrhetun alat, Surus nm

surea

ja pyörryn.

i6< Joseph Joseph
minua, Wauha ia
wljuwa Isas, Pahoin tot pargun sinua, ko<
M tuo,
lisä, Pchon Ruman ruax tulit,
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mehän

elamden eineer, Ratk rakas mich

sen

ftan olit, En lull niin käyneen.
17. Joseph Egyptikin wktin, Ilimala

sen

nm sansi,,Ew ban wchciiw seas hyölyn Tuo,
nen nelgosm pöäsi, Pharaon suur sota Her,
ra, Poti>har silda Nlmeld, losehm sai samal
kerrall, Rakkal! rahallans »viimein.
18. Julki tosin Josen muodokan, M't ta<
lvärans pä!a. Toisä Lujan ja Luonokkaan,
W,i mielell hywall, Koi)t Josen kunnia kw
ken, Kaswoil cuat ja salwot, Onnettomui
pois oikeni, K he kuin sai Josen taions.
'9- Wmn wapaan Herran waimo, Oli
saast.nnm sangen, Nippa Lyömän en ollut
kaino. Pomoin tapoihin, Lanaeis, Josen luma«
li''-. k,n!j?a, WihwaE tai pyysi maata,Näyttä
koh tahtoi tapansa, Ihens pyyt häp-jän kaata.
2a. Jose? kaunis sä mies nuori > Karka
kammoan s'!'?as ma' lewötä hno'en, Muo<
tos
minun kansiin, Eip 01l täll näkemäs
kelaan, Eik
kotons Herra, Puolen pydä
T.u)t
weiää,
tckos tällä kerrall.
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Puheita
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k-uuiia kunniallinen, Herralwns
hap<is,
w, nn» waara ol! arka, Pel>
käkeis,
O
s.wi>
ka -uur I mialaia, Pirun töistä kauwas kar»
ka, Ve-ika dänd kawalata.
22.-WKimo taas lostphil sanoi, Ab rak<
lain tull nyt zänna, Sydämmen päallas! «in
paloi,'Kiirusr
suas käännä, Kain, rin
tän olet tclrst, Sängyn jo sioita sinus, N>>«
sä olet rakkain mel/en/ Jos kaunist kaadut siwu».
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23. losep pois luopui pirtistä, Eik simdi
tehdä kegen, Sanoi en löpt m.; siwnstas, Kauhia: c>t lyötä en tee, Jumal! juur niille iulineÄ
ne, Jotk häj»in mieldyw t
Ka»kri ne
luimast nmneie, HErran myös langewut wlyoin»
2> losep cii sie'uwans tapvan, Tahconut
huorudcll, Portto liuöwnis, hänen kappansa
PYYN wakana o!ia, Wahw.O
ja solwi,loftpjuur cavdoi
Toden,
pääll
hyömais..
wa«noi,
karkais
walhensa
Jose!'
Potiphar
25.
wi-lneinwihastui, Inm mlmast

loftet Utzkais, Waan ilkia orclo iwckzi, Ett
l,emalisi Loonn,
stii wchanla puhkaist,
Hälysi hand hawaistin aina, Fangir :ornin
wiimein wietin, liman soyt karsi wmwa.
26. Waan Jumal los'ph n vaasti, Hengen
autti, Hadäst idmcliftstsäästi, murwaarast
hm llor laicii, E W lostp julkwm nuori, wiisa' wiatoin oli, Eik mieldynyt huonoin Hu»,
,-

>'

Waan wihais heitä kow>n.
27. Tornis ssenckar Uuda näki, long
iljmeel ilmoit, luur huwin se losuel teki, Kii,
rust lMen tornist kirwot> Kuningall jutteli ia
sa'wi, Hebreer yx unet kcnk tietä, Todcr sen KuninZall wannoi, Noidat pois anna rviedä.
28. Leipoitttn päämies paras, llnd myös lM
kamawta, Sill ollni oli Hrlans waras) Salanm tawarata, lo''ep ot tornis alkscms, Leipoja
etens ja sanoi, Kowa snll onni on kuolisas,
Hirltt awän sm waiuiui.
29, Kuingas wisanfa wo wat, Tuimast annoi
u<om, 3lkist eb<s tulit noidat, Sanoi
lei.
M,

teihin Luiast luotan! Pharao Undans julk jut<
teli, Ioi« oli waatesans nähnyt, Welhojansa
puhutteli, Ia syunis cli saugeu.

30. Waan Noidat ei ne tietäneet, Miti!»
Kun naaa Unist Sanoit: waik kunga me wie»
tänen, Nägyistä näistä Luist, Tot en me en»
siugän tiedä, Wit>ä nä merkitzewät, Wisam»
bi «tzisät wielä, Tiewm pois on Meild perät.
37. I«w Kumngamvön motin, Tornista
toden pääsi, Kuninglil smlr armo suolin, Su»
run Jumal ilor käänsi, Pharao Undans ft,
«eli, Joelia sutteli äk sti, Tiew >« taito ane»
li, S>3 wiisammox Josen näki.
32. Pätäni tai Uni särke, Tain «nsin sano,
man Mö, Wrast nous seitzemän lehmä,
Metssmnewö.k ize mmm. Taas toiset seihemä»
Höny hirmnist ia Laiha, Ne lihawit»
ten päM Ochyir, Ratk raatelit söit aina.

Unsxin ybdest oliests/l Seitzemän kau,
päätä,
»ist
Kaswol lihawa, foweljasta, Ih<
mettelin myös tätä. Taas äkkäisin niin monda la.ha. Tähkäpäät palanutta, Laihat söit
lihawat MW, Tict pydan salautta.
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?4 lostvb ju k llnet ilmoitti, Kuningas
Phawolla, Pelwoft eaäfti ja wirwolti, A»
mostz taödm olla, Gcitzewän lihawm Nauta/
On niin molnd wilijaist« wu?ta. Niillä «siiadan
wiljs aitta, waao LlUhimmat tulewat tuotca.
35- O Phara» fiunas näin käytä, SeitM
den wihja wuonua, Riikis aitat jvwill täytä,
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riikis päällä, Snn»
pahoist
palaja,
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36. ssuningas samalla kerrall, Josephin luu>
rex teki, Mmmaucr N ikms Herrax, Hänen
yiensi «Mst, Wahwan wallan woinlan andoi,
Jose» Im,'' liscll suuren, Rickins awaimet Hall
tandoi, Niinkuin täs wirrcs kuulet.
37. O silloin oll'am««s aika, Jona losep
l,än hallitz, Ain olit taon jywä aisat, Niin
kauwan kuin hcn wallltz Wiljn waiwastnwnd
ewafti, Ramboja rawchi kaunist, Orwoi Lesti,
M hywästi, Wirwot Mond lläikä wudist.
38. Oltakat Herrat ojennus Josephisi lu,
mlisest, Sil monda köyhäx oljen on, Olkal
o nrmollist, Kaokät jo auttaman löybi lotk
Mlläs 'Nänidywät pian, Milldykät' hywm
löihm, Armon naytcalat ljam
Rawitkat sanan jaawait, I.»tk w ksr<
läjän owat Toit tekoi. teKkat
Sielun
emän teill'juuwat, Mät W mmas
wi°
hacko, Cvndi se on suun jnttmi, «ilkät leipäns
suust siwaiffo, Näljällmix heitä surmaat.
40. Katz rolja kädestäni kato, Ett HE3d
M sana bylkääm, Nähdeu nälkä pälcnpsko,
luur julmalr wihat julkeem, Eik nähtäwäll
»« asij«
tämä, Kuing mailmon meno iokuypi>
Naha rakkani ei löyt enä, Tuffa nyt kärsi
-
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41. O kmttng wicl kullaist aika, Jona lE,
«s imit ruoki, Sanallansa joka paikas,
Ewgeliumins opill, RakttkaM Schvuluja hy.

Wl,

wi, O?pew<t auttakam ifan, Holhokam
koia pyhi. Ne ratk raukewat pijan.
42. Niin Jumal Mi rist n alda,
kan? aina tUla, Waiwois osoctapi

Holho imit woimans kautta, Juuioln

ki
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Kir?>
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kyll jul,

e, Tustist awicta huoklaft Kaikki M
kaitze, Korkicm kunnian heil suopi.^
Jota usein mailmas wamotan, Jumal

omijans
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ilman syyia wlNwatan,
an
Waan orjudest autkorklan, Hänen
Korttllta
kunniaan
m dända
m-chcnsa wähenda, Ei suo hand cläa surfia,,.
apum
44, Isän olkon ailia klitos,
rl n ylistys, Sancms hol<
m!'drn,
hop, nähden, Se sama Pphäll H?nge!ig
Kunnia pustys c!km, Amen )<^
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poylä,

autta

Orijaxi ei

s,t myytä,

sa

korkiall anella, Meidän tot

,sano

tulee.

