
M Uusi Historiallinen
Wllsi,

Kuin on losephist Patriarcha lacM
Pojast, Ensimaisest Mos.t. 37.LUW

TURUSA Prändätty 1300.

W. t. O HE Nm sun pyhä sanas lc.

yr 01l endisen aikaan, Jacob Ia»
lo Kauniin st Kanaan
maan paicran/KaslvatkaMistcckym'

m«nd poika, loist Joseph nuor uner unha.
Maasta ja Taiwahasta, Tunsi tunnustähti
monda, Se tapahtui Jumalasta.

2. Hän näki tähdet kuin paiwän, Kunm-
jall kulkeman työns, Kumartaman handäns
käymän, Kuin palweljat Herrans hywä,
Muutkuhilat kaikki pellolla, Kuhilatans k««
marsit kolvin, Undans tott pelkäis pelwolla,
Ain ajamxts oli.

3. Unii näit wärjätit weljet, WiiMn wi<
hastut sangen, Eteens otit pahat «ltset,Kais
tulit karmijax kang:x, Usiast näit am ajatte-
lit, Tunsit, hand tuleman Herrar Sulgen l
hända saadattelit: Uhktast ustMa kerrall.

4» Kauhia kmk tateut kannoit, Julmistuit
juuri julmar, Wainolarens watall wannoit,
Uneis sanoit on surmax, Ennen kurjast

luo»



kuoleman, Waljusta waipuman pitä, Kuin
meidän Herram oleman; Ul.nstasem pchz p
mitään. >'

s.losephilla,santi Isä,Keffynikirust täytä,
Eip welyäs näp misä!'än, Sinnäs jo polkan

<Tpgöns pois olijennet owat, Kutz olle- '

M/W peräti Eltz kaukan karjans kaitze»M, Kauwan pvls oioal melkiän.
6. Joseph hän itki Weljäns. Kulki kulde» !

leman kohta,,Löys kathemnjt kedoli weliM,
Sanoit mik olin mahm, Ett Uuden Uueria ,
tule, Kaiket on kamala meno, Ett Isäm meit !
itkee sure, Ei ole M hywä elo.

7- Joseph ratk rakkauden luori. Kuin miek»
kat wchens n,6ki, Trbman tpön julki juori,
Nopiast enänättöin Mst, Waan he kohthä»lväisit händä, Sanoit katz Uneljnst tuota, Ei
woineet kärsi enämbätä, Sanoit. Mix Unijas
huokkaam.

8. Smäk surun päälläm tuotat, Murheen
ja waljun waiwnn, Ennen sun heitämme kuo»
pan, Katz em ensingqn su kaipa, Ums näin
tulewat turhan, Spdämmen meildwaipuwat
tiwut, Hywin teem ios sinun surmam, Maan
kuopas täsä kidu.

9. Ruben rupeis armahtaman, Weljensä
«!o wäärä, losephjta karwahtaman, JMhänd plih määrän Sangen teill welillän sanon,
Teko teel juuri julma, O mix me wtljsn mer-
ta janom. Ia surkiast händä surmam.

lv. ludas pyysi syndi peittä, Mond kerta
murha eM, Katz tulewat kaupan tekijät Kue<
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pasta weljäns päästä. Sanoi näillä Joseph
myykäm, Ratk raha ottakam edest, Täs pyhäs
neuwospysykäm, Päästäkäm hengens hädäst

n. Siis paränw se on semmenqin, Jos
Josephin näil! munmmen, Kahten kymmenm,.
Ppia-penningin,W.lhwemmast wastaam
me, Suur sondi on meillen siitä Jos
mattomast tapam, Eix'häll 01l ensingän syy-
lä, waeldakam am wapaan.

12. Neuwo tai opir ottakam. Niin ei meit
hukka peri,W,oimasam wohla tappakam,,Wie-
käm tallell sen weri, Taik tahrakam täll eräl,
lä- Sanokam pedoilla spödys, Tai wcljem
hame merellä, Hywin täll nemvoll hyödym.

13. Hn mir meni metzän exymw,
kam Isällemme', Kung tiesin men händ eri-
män, Näin spyt pois sysäilemme, O Ilamrakkahan raatell, Josephin ruumihin peto,
Täs on hänen walM waattens, Ah me it-
lem tät meno.

14. Jacob sanoi woi woi woipa, Ztki"ja
parui pahoin, Josephit lumalist poikans Al>we, Ah we, ain sanoit, Eip ole ilo elämän-
sä, Maa ja mailmasa M,Kummingin kuol<
lun lewämäst, Löydät loppun on lDnä.

15. Hangitzen hautan menemän, UntkrÄk»
kan potkan tähden, O en ftvdä elä enämbälä,
'Näändymisen jo nähden, W?i, woi, mehän
peto paha, Josephin omdi Syö-Moniast sua
murhewn Surus nyt surea ja pyörryn.

16. Joseph Joseph Ah minua, Wwha ja
waljuwa Isäs, Pahoin tot sinua,
pus tuo/siirsi ltsn, Pedon Naman ruax tulit.
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Ia mehän eläindsn eineex, Ratk rakas mie<
lestän olit, En lull sen niin käyneen.!

i?. Joseph Egyptihin mietin. Jumala sen
niin sääsi, Eip hän welieins seas hyötyn Tuo'
nen Pelgosin pääsi, Pharaon suur sota Her<
ba, PoNPhar sildä Niweid, Josephin salsa»
!,mal kerrull, Rukkall rahallanswumein.

,8. Julki tosin Josen nwodokcm, Mt ta»
zvarans Mä, Töisä Lujon ja Luonokkaan,
Woi mielck hywäll> Koht Josen kunnia koy.
k«ni, Kaswoit ajat ja salwot, Hnnetiomus
pois olkeni, Koht kuin sai Josen talons.

19. Waan wapaan Herran waimo, Oli
saastainen sangen > Mppa Lyömän en ollut
kaino, Portoin tapoihin, Lanzeis, Josen Iw
«natisenkanP/Wahwast taipyysi maata,Myt'
täkoht tahtoi tapansa, Itzenspyythäpijänkaatg.

20. loftph kaunis se mies nuori, Karka
kammarin kantzas mä lewätä huolen, Muo«
ws yhdist minun kaMan,Eip 01l täll näkemäs
ketään, Eik ole kotona Herra, Puolen pM
itzees wetää, Täyt tekos tällä kerrall.

21. Joseph julki Jumalinen, Puheita por<
ton häpeis, Mi>ls kutuisa kunniallinen, Hel<
Måns tano Meis, O waimo waara 01l
arka, Pelkä juurJumalala, Pirun töyistä kau<
was karka, Pelkä händ kawalata:

22. Waimo taas Josephit sanoi, Ah rak-
kain tull nyt tännä, Sydämmen päälläs am
palvi, Kiirust puoleni suas käännä, Kamarin
tsn olet teljet,, Sängyn jo sioita sinus, Niin
Uoletrakkain nMen, Joskamist kaadut siwun.
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23. loftp pois luopui pirusta, Eik sondi
tehdä keZen, Sanoi en löyt ma siwustas,Kau«
hiat tät tyW en tee, Imnall juurNiille julme-
ne, lotk häjyin micldywät himoin, Kaikki ns
tuimastturmele,HErran myös langewat »vihoin

24» losep ei sielnwans tappan. Tahtonut
huorudell, Portto Ryäwäis hänen tappans,
Spyst PYvsi wakana olla, Wchwast malheitell
ja sanoi,Joseph juurtahdoimunryöwät, Todextwalbensa wannoi, Josen pääll karrms hyömäis.

25.Potipharwiimein wihastui, luur julmasi
lostet Uhkais, Waanilkiä portto ihastui,Ett
sai wihansa puhkaisi, losephi lumalistL?ötin,
Häjysi händ häwäistili aina, Fai-gix tornin
wiimein mietin, Ilmau sppt karsi waiwa.

26. Waan Jumal Josephin päästi, Hengen
Marasi tain autti, Hädäst ihmelisestsäästi,mur-
hen.ilor laitti, SA lostp julkinen nuori,
iviisas ja matoin oli: Eik mieldynyt huo«
noin huorin', Waan wihais heitä komin.

27, Tornis stenckärUnha näki, Jona Joseph,
ihmeelilmoit, luur hywin fe losucl teki,Kii«
rust hänen tornist kirwot,
sanoi, Htbreerpx unet kaiktietä, Todex fenKu«
ningall wannoi. Noidat pois anna wiedä.

28. Leipoitten päämies paras, Uud myös
näki kmnalata, Sill ollut oli Hcrrans, waras,
Salanut tawarata, losep ot tornis ollesans,
Leipoja eteens ja sanoi, Kowa sull onni on
kuolesas, Hirtettäwän sen wannoi.

29. Kuingas wisansa woiwat > Tulinasi assoi
tykönsä Akisi edes tulit noidat, Sanoi



teihin laotan Pharao Undans julk jut-
teli, loill oli maatesans nähnyt, Wclhojan-sa puhutteli, Ia synnis eli sangen.

30. W'.an Noidat ei ne tietäneet, Mitän
Kuningan UM Säilöit; waik kunga mewie«
tänen, Nägpistä uäistä Tct en me en»
sil-gän tikda, Mitä nä mcrlitzcwat, Wisam-
bi «tzikät wielä, Tietom pois on Meildz pe»,
vät.

li. losep Kumngan työn tuotin, Tornista
toden pääsi, Ilunagil suur armo suolin, Su»
run Kumal ilox käänsi, Pharao lwdans sa-neli, losella jutteli äkistl, Ti«to ja taito a»
neli, Sill wii samin >'.x Josen näki.

32. Pätän tai Uin säpks, Tain ensin sano-
man vita, Wirasta nous seitzemän lehmä,
Mcrkimmvät n? mitän, Taas toiset seitzemännäyt, Häijn hirnmist ja Laiha, Ne lthawit-
ten päällä wäiyit, Natk xaatelit söit aina.

33 Umxm vhdest oljesta, Seitzemän kau-
nist oäätä, Kasivoi lihmva, soweljastn, Ih«
mettelin :nnös tätä, Taas äkkäisin niin lnon-
da laiha, Tähkäpäät palanutta, Laihat söit
lihmmc näljäll, Tiet ppdän salautta.

34- Joseph julk Unet ilmoitti, Kuningas
Pharaolla, Pelwost päästi ja wmvotti, Ar-
mo sa tahdoi olla, Seitzemän lihawat Nauta,
On niin mond wiljaista wuota, Niillä sac.dan
wilja ailfa, waan Laihimmat tulemat tuotra.

35> O Pharao sinuas näin käytä, Seitzen-
deji wllja wuo«na, Riikis aitat juwill läym,
Mä anu muytn muolla, Sill nousemat Nä'^
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jän ajaat, Rikkaan iain riikis Syn«
mistäs pahoist palaja, Näin laita ain asijas
tälä.

16. Kuningas samalla kerrall, Josephin suu-rex tekl, Ylunmäisex Rtikins Herrar, Hänen,ylei>si äkiil, Wahwon wallan ivonnan andoi,
losell lumaliftllsuuren, Riikins awaimet hällkandoi, Niil'.win tas wirres kuulet.

37. O silloin oli autuas nika, Jona losep
hän hullltz, Ain olit täyn wml aitat, Niin
kauwan kmn l>in wallitz Waiju waiwastmondewasti, Ramboja rawitzi kaunist, OrwoiLesti,
aut hywästi, W rwot mond nälta taudist.

38- Otta?at Herrat ojennus Josephisi Iu»malisest, Sill monda köphax oljen on, Olkat
o armolliset, Kaykät jo auttaman köyhi lotkNäljäs näändywät pian, MieldMt hpwin
töihin, Armon näyttäkät ijan.

39- Rawitkat sanan saarnait, lotk jo ker,
jäjän owat Töit tekoitehkät varahita, Sielunewsn teill suowat, Mät Wimmas heit wi»
hatko, Sondi st on suuri julma, älkätleipäns
suust siwaiffo, NälM mix heitä surmaat.

40 Katz wilja kädestäm kato, Ett HER-ran ftna hylkääm, Nähden nälkä velen pako,
luur julmast wihat julkeem, Eik nähtäwN
01l astia tämä. Kuing mailman meno jokäy»
pl. Raha rakkaut ei löyt enä, Tuffa, nytkärsl täyty.' »

41 O kuiteng wiel kullaist aika, Jona lE<sus melt ruoki. Sanallansa joka paikas, E«vanaeliumins opill, 3Uketkam Schsuluja hy«
wi,



wi, Oppewit auttakam ijan, Holhokam Kirk,
koja pyhi, Ne ratk raukewat pijan.

42. Niin Jumal julki ristin alda, Josen
kans aina tuta, Waiwois osottapi waldans,
Holho meit woimans kautta, Jumala kyll jul>
n tainne, Tujtist awitta huotiast Kaikki tot
vmijans kache, Korkian kunnian heil suopi.

43 Jota usein mailmas wainotan, Jumal
siit mitta pyytä, lotk ilman syyts waiwatan,
Oriini ei an sit mvptä, Waan orjudest aut°
ta händä Korgota kunniaan korkian, Hänen
«nurhensa wähei.dä, Ei suo händ elää surkian.

44 Isän olkon aina kiitos, Armons apuu'sa tähden, lEsuxell ylin ylistys, Sanans hol»
Hopi nähden, Se sama Pyhäll Hengellä

' Kunnia yUMs olkon, Amen ja
korkiall änellä. Meidän totsano tulee».


