
Mi Uusi Historiallinen
WGsj,

Kuin on Josephisi Datriarcha Jacobin Pojast,
Enstmmäisest Mos. Kirj. z?< Olgust.

Weisatan kuin: O Herra S'un pyhä Sanas,lc.
ttDies m"oll'endiseen aikaan, Jacob JaloPa»

triarcha, Kaunijn se Cauaan maan paikkaa,
Kaswat kaxtoistakymmend pwka, loist Joseph
nuor uner anda, Maasta ja Taiwahasta,Tuusi
tunnustahti monoa, Se tapahmi Jumalasta.

2.Hzin näki tabdet kuin pälwan,Kunnijall tul'
kewau tygöns,Kuluartamanhändans kaywän,
Kuin palweljat Herraans hywa,Muutkuhilat,
kaikki pellotta, Kuhilatans kumarsit kowlN/Un>
danstott pelkätspelwolla, Aln ajatuxis oli.

z. Unil nait warjätit weljet, Wijmcin wiba.
stut ftngen, Eteens otit pahar eljet, Kait' tulit
karnlij.<x kangex, MMtt ain ajattelit, Tunsit
hand' tulewcm Herrar, Sangen handa saadat»
telit, Mkiast «sialla kerrall.

4. Kauhia kalk' tateut kannoit, Julmistuitjuuri mlmar, Walwuttarens walall wannott,
Uncis sanoit on surmax, Ennen NIN kmjast kno«
leman, Waljusta waipuman plta, Kuin mei-
dän Herram oleiuan, Unistas em pidä luitaan.

5. Josephille sanoi Isa, Kastynt tirust tävtä,
Elp'



Eip'weljäs näy misäkän, Sinnäs jo poikan hei-
tä, Tygön pois olijenmt owat, Kuss' ollewat
peräti pelkän, Ets' kauM karjans kaitsemat,
Kauwan pois owar M Mn.

6. Joseph bän Kulki kulde-
leman kohm, Löys kaitsemasi kedoll welijäll,
Sanoit mlk' olla mahta, Ett' Uuden Uneria
tule, Kaiket' on kamala meno, Ett' Isäm
meit' itkee sure, Ei ole täll' hywä elo.

7. Joseph wtt' rakkauden luoxi,Kuin wiekkat
weljens näkb Tyhmäin tygön julki juoxh Nopi»
jast ennättäin äkist, Waan he kobt' hämäisit
handä, Sanoit kats' Uneljast tuota, Ei woineet
kärsi enambätä, Sanoit Mlr'Unijas huokkaam.

8. Sinäk surun päällem tuotat, Murhemja
waljunwaiwan, Gmen s'un heitämme kuopan,
Kats' em ensingän s'u kaipa, Unes näintulewat
turhan, Sydammen meild' waipuwat kiwut,
Hywin teem jos sinun Maan kuopas
tasä kidu.

9. Ruben rupeis armahtaman, Veljensä e-
lo wäärä, losepbita karwahtaman, Itki händ'
Ms' määrän, Sangen teill' welillän sanon,
Teko teet juuri julma, O mix' me weljem wer«
ta janom, Ia surkiaft händäsurmam.

io. ludas pyysi syndi peittä, Mond' kerta
murha estä, Kats' tulewat kaupan tekijät Kuo»
pasta weljäns päästä, Sanoi näille Joseph
myykäm, Natk' raba ottakam edest,Täs pyhas
neuwos pysykäm, PääMäm henglns hädäst.



ii. Sijs paramb' fe on semmengin, Jos
Josephin naill myymme, Kahten kymmenen
hoppia-penningin, Wahwcmmast wastaam
chmnme, Suur' syndi on meillcn sijta Jos tai»
tamattomast tapam, Gp' lM' oll' ensingäll
syytä, Waeldakam mn' wapaan.

12. tai opir ottakam, Nijn ei lueit'
hukka peri,Woimasam wohla tappakaln, Wie«
kam tallell sen weri, Taik' tuhratam täll' eräl»
lä, Sanonokam pedoilla syödys, Tai weljem
hame werella, Hywiu täll' neuwoll hyödym.

13. Hei mir' meni metsiin epymän, Sanokam
Isallemme, Kung tiesin menn'händ'etsimän,
Nain syyt pois sysailemme, O Isäm rakkahan
raateli, Josephin ruunuhln peto, Tason hänen
waljnt waaltcns, Ah me ltkem tat meno

,4. Jacob sanoi woi woi woipa, Itki ja
parkui pahoin, Josephit Imnalist Poikans
Ab we, ah we, ain sanoit, Elp' ole ilo elä»
mänsä, Maa ja mailmasa tasa/ Kummingin
kuollun lewamast, Löydät loppuu on läsnä.

. 15- Hangitsen hautan menemän, Ratt" rak'
kan poikan tähden, En pydä elä enambäta,
Mandymijen jo nahdän,Wot, woi, metsän
peto paha, Josephin ombi Syö-Monaist s'un
murhetun alat, Surus nyt surea ja pyörryn.

»6. Joseph Joseph ah minua, Wanha jawal»
juwa Isäs, Pahoin tot pargun sinna, Lopus
tuo, sinu W, Pedon Ruman ruax tulit, Ia
metsän eläinden elneer, Ratt' rakas mielestna
olit, En lull sen nijn käyneen. 17.



»7- Joseph Egyptihin wietin, Jumala sen
nijn sänsi, Eip' hän weljetus seas hyötyn Tuo-
nen pelgosta pääsi, Pharaon suur sota Herra,
Potivtur sildä Nilltcld', Josephin sat samal ker.
rall, Nakkall ruhallans wijmein.

iB. Julki tosin Josen muodokan, Asetta»warans räla, Töisa Lujan ja Luonokkaan,
Ussot miclell hvwä'l, Kodt' Josen kunnia kor-
teni, Kaswolt aM ja sNwot, Onnettomus
pois olkeni, Koht' tuin sai Josen talons.

19. Waan wapaan Herran waimo, Oli
saastainen sangen, Nippa Lyömän en ollut kai-
no, Porttoin tapoihin/ Langets, Josen luma»
lisen tansiä,Wahwast tai pyysi maata, Näyttä
koht' tahtoi tapansa, Itsens pyyt häpijän kaata.

20. Joseph kaunis s'ä mies nuori, Karta
kammarin kansias m'ä lewätä huolen, Muo-
tos yhdlst minun kanftn, Eip' oll'täll' näkcmäs
ketään, Eik' ole kotona Herra, Puolen pydä it»sees wetaa, Täyt tekos tällä kerrall.

21. losepK julti InWNinm, Puheita por-
ton häpeis, Mies kulussa kunniallinen, Herral»
lens sano käteis, O waimo oll' arka,
PM juur lulnalata, Pirun idistä kauwas
karta, Pclkä bänd' tawalata.

22. Waimo taasloftphil smoi, Ah rakkain
tuli' nyt tänne, SOammen päälläs ain' paloi,
Kijrust puoleni s'uas käännä, Kamarin tän 0.
let teljet, Sängyyn jo sioita sinus, Nijn s'ä olet
rakkain weijen, los kauntft kaadut siwun.

23.



23. Josephpois luopui pirusta/Eik' syndi tch.
da kegen, Sanoi en löyt mä fiwustas,Kauhiat
tat työtä en tee, lumall' juur' nijlle julmene,
lotk' häjyin mteldywät himoin, Kaikki ne tui.
mast turmele, Herran myös langewatwihoin.

»4- Joseph ei sielnans tapp>in, Tabtonut
huorudell. Portto ryöwäis hänen kappans,
Syyst pynfi wakana olla, Wahwast walhetell
jasanoi, Joseph juurtahooi m'unryöwät, Todert
walliensa w,aunoi,loscn paäll karkaishnömäis.

ck2 5. Potlphar wijmein wihastui, Juur julmast
loftet Uhkms, Waan tlkiä portto ihastui, Ett'
sai wihansa puhkmst/ loftphi lumaltst Lyötin
Häjyst händ' häwäistin aina, Fangir tornin
wtjlnein wietin, Ilman syyt kärsi waiwa.

26. Waan Jumal Josephin päästi, Hengen
waarasttain autti, Hadästihmelisest säästi, mur»
hen ilor laitti, Sill' Joseph julkinen nuori, wH'sas ja wiatoin oli, Eit' mieldynyt hnonoin huo>rln, Waan wihals heitä kowin.

27. Tornis ffenttär Unda näki, long' Joseph,
ihmeel mnoit,luur hvwinjelosel teki, Kljrust
hänen torntst klrwot,Kuntngall'juttell ja sanoi,
Hebreer yx' umt kait' tietä, Toder sen Kunin»
gall wannoi, Noidat pois anna wieda.

28. Leipoitten päämies paras, Uud' myös
näki kamalata, Slll' ollut oli Herrans wa>
ras, Salanut tawarata, lojeph ot' tornis olle«sans, Leipojan etensja janoi,KowaMonnion kuolesas/ Hirtettäwän sen wMWi.

29.



29.Kuningas wijsansa woiwat,Tuimast an»
noi tykönsä tuota, ANst edesrulit noidat, Sanot,
teihin Lujasi luotan Pliarao Undans julk' jutte.
li, loltt' ott maatesans nähnyt, Welhojansa
puhutteli, Ia synnis eli sangen.

, 30. WacmNoidat ei ne tietäneet, Mitän Ku<
yingan Unist Sanoit: Watt' ku'nga me wietä-
nen, Nägnistä näistä Luist, Tor en me ensinqän
tiedä, Mitä ne merkttsewät, Wtsambli etsität
wielä, Tietom pois on Meild' perät.

31. Joseph Kuningan tygö tuotin, Tornista
toden pääsi, Kuningall' suur armo suolin, Su-
run Jumal ilor käänsi, Pharao Undans saneli,
loselle jntteli äkisti, Tieto ja taito aneli/ Sill'
wijsammax Josen näti.

32. Pätäni tai Uni särke/ Tain ensin sano»
man pllä, Wlrrast nous seitsemän lehmä, Mcr»
kinnewak ne mitän, Taas toiset ftitsemän näyit,
Häijy hirmnist ja Laiha, Ne lihawitten päälle
wajyt, Natk' raatelit joit aina.

33.Unerln yhdest oljesta, Seitsemänkannist
päätä, Kaswoi lchawa, soweljasta, Ihmettelin
myös tätä, Taas äkkäisin nijn monda Laiha,
Tähkäpäät palanutta, Laihat söit lihawat näl'
jäll, Tiet pydän salautta.

34. Joseph jult'Unet ilmoitti, Kuningas Pha>raolle, Pelwvstpäästi ja wirwotti, Armoft tah»
doi olla, Seitsemän lihawat Nauta, On nijn
mono' wilijMa wuota, Nijllä madan mlj<l
Man, Waan Lathlmmat tulewilt tuotta.



35- O Pharao sinuas nain käytä/ Seitsenyen
«wilja wuonna, Rtjkis aitat jywill täytä, Ala

ann' mnytä muolla, Sill' nousewat Näljän
ojaat, Rikkaan tain rijkis päällä, Synneistäs
pahoift palaja, Näin laita ain asijas tälä.

36. Kuningas samalla kerrall, lojephin suu,
rex teki,Vllmmäisex Nfjkins Herrax, Hänen
ylensi aktst, Wabwan wallan wotmancmdot,
losell lumalisell snuren,Rijkins awaimet lM
tandoi, Nilnkuin tas wirres kuulet.

37. O silloin oli autuas aika, lonaloftph
hän hallits, Ain' olit täyn jywäaitat, Nijn
kauwan kuin KanwallitsWaljuwaiwastmond'
ewasti, Ramboja rawitsi kaunist, Orwoi Leffi,
aut hywasti, Wirwot mond' nälkä taudist.

38. Ottakat Herrat ojennus Josephisi Juma-
lisesi, Sill' monda köybär oljen on, Qlkat o ar»
molliset, Käykat jo auttaman köyhi lotk' näe»
jas naaudywät pian, Mieloykät hywln töihin,
Armon nayträkät ijan.

39. Rawitkat siman saarnait, lotk' jokerjä»
jän owat Toit tehkat parayita, Sielun
ewan teili suowat, Alkär Wtmmasheir*wihat-
ko, Syndi se on suuri julma,Hlkät letpänssuust
siwaiffo, Naijäll mir' heitä surmaat.

40. Kats'. wilja kadestan, kato, Ett' Herransana hylkaäm, Nähden nälkä pälcn pako, luurjulmasi wihat julkeem, Eik' nähtawäll 01l asin
tämä, Kuing' mailman meno jokaypi, Raha
Maut el lyöt enä, Tussa nyt kärsi täyty.

41.'



41.-Ö kuiteng' wiel' kullaist aika, Jona lesus
mett ruoki. Sanallansa jota paikas, Ewange»
liumins opill/Naketkam Schouluja hywi, Op.
pewit auttakam ijan, Holhotaln Kirkkoja pyhi,
Ne ratk' raukewat pijan.

42. Ntjn Jumal julki ristin alda, Josen
kcms aina autta, Waiwois osottapi watdans,
Holho meit' woimans kautta, Jumala kyll'
julki tainne, Tufflst awitla lmokiast Kaikki
tst omijans kaitse, Kortian kunnian heil suopi.

4?. Jota usein mailmas wainotan, In»
mal' sijt' autta pyytä, lott' ilman syytä
waiwatan, Qrjaxi ei an sit myytä, Waan
orjudest autta hända Korgota kunniaan kor»
tian, Hänen murhensa wähenda, Ei suo
händ' elää surkian. " MWH»

44. Isän olkon aina kijtos, Armons apun»sa tänden, lesurell' ylin ylistys, Sanans
holhopi nähden, Se sama Pyhall' Hengelle
Kunnia ylistys olkon, Amen jo torkiall anel-
la, Meidän tot sano tulee.

DräMttyWuonnai7B3.


