
W Uusi Historiallinen

W i r s i,
Kuin on Josephisi Patriarcha Jacobin Po<

jast, Ensimaisest Mos. k. 37. Lugust.

W. k. O HERra sun pyhä sanas tt.

>"(jes ye 01l endisen aikaan, Jacob Jalo
Patriarcha, Kauniin se Kanaan maan pai-
kan, Kaswat kartoistakymmend poika, loist
Joseph nuor uner unda, Maasta ja Tai-
wahasta, Tunsi tunnustähti monda, Se ta-
pahtui Jumalasta.

2. Hän näki tähdet kuin päiwan, Kun-
niall kutkewan tydns, Kumartaman hän-
dans kaywän, Kuin palweljat Herrans hy»
wa, Muut kuhilat kaikki pellolla, Kuhilas
tans kumarsit kowin, Undans tott pelkäis
pelwolla, Ain ajaturis oli.

3. Unii näit wärjätit weljet, Wiimein
wihastut sangen / Eteens otit pahat elijet,
Kaik tulit karmijax kanger, Usiast nait ain
ajattelit, Tunsit hand tuleman Herrar san-
gen handä sadattelit: Uhkiasi usialla kerrall.

4. Kauhia kaik kateut kannoit, Julmi-
stuit juuri julmar, Wainotaxens walall wan»
noit, Uneis sanoit on surmax, Ennen sun



kurjasi kuoleman, Waljusta waipuman pita,
Kuin meidän Herrum oleman; Unistas em
pidä mitään.

5. Josephilla, sanoi Isä, Kästyni kiirust
täytä, Eip wclijäs näy misäkän, Sinnäs
jo poikan heitä, Tygöns pois oljennet owat,
Knsi ollewat peräti pelkän, Et kaukan kar-
jans kaitzewat, Kauwan pois owat melkiän.

6. Joseph hän itki Weljiäns, Kulki kuul-
dcleman kohta, Löys kaitzenwst kedoll weli>
jäll, Sanoit mik olla mahta, Ett uuden u-
nez-ia tule, Kaiket on kamala meno, Ettl'
säm mcit itkee sure, Ei ole tall hywä elo.

7. Joseph ratk rakkauden luoxi, Kuin
wiekkat wcljäns näki, Tyhmän työn julki
jnoz-i, Nopiast cnnättäin akist, Waan hc
koht hämäisit hända, Sanoit katz uncljast
tuota, Ei woinect kärsi enämbätä, sanoit
mix unijas huokkaam.

8. Sinäk surun päälläm tuotat, Murhen
ja waljun waiwan, Ennen sun heitämme

kuoppan, Katz em ensingän su kaipa, Unes
uäin tulemat turhan, Sydämmen meild wai-
puwat kiwut, Hywin tecm jos sinun sur-
mani, Maan kuopas tasa kidu.

9. Ruben rupcis armahtaman, Weljensä
elo wäärä, lostphita karwahtaman, Itki
hand ylitz määrän, Sangen Mll weljillän
sanon, Teko teet jumi julma, O mix me
weljäm werta janom, Ia surkiast händasurmam.

10. ludas pyysi syndi peitta, Mond ker-



ta murha estä, Katz tulemat kaupan tekiat,
Kuopasta weljens päästä, Sanoi näillä Jo-
seph myykäm, Ratk raha ottakam edest,
Täs pyhäs neuwos pysykäm, Päästakäm
hengens hädäst.

ii. Siis parcmb se on scmmengin, Jos
Josephin näill myymmen, Kahtcnkymmcncn
hopin-penningin, Wahwemmast wastaamsyymme, S'.'.nr syndi on meilleu siitä, Jos
taitamattomasi tapam, Eik' häll 01l ensin-
gän syytä, Waeldakam ain wapaan.

,2. Neuwo tai opir ottakam, Niin ei
mcit hukka peri, Woimasam wohlatappa-
kam, Wiekän tallell sen wcri, Taik tahra-
kam tall erällä, Sanokam pedoilla syodys,
Tai lycljem hame merellä, Hywin tall neu-
woll hyödym.

13. Hei mif meni metzan Sa-
nokam Isällemme, Kung tiesim men händetzimän, Näin syyt pois sysäilcmme, O I-
säm rakkahan raatell, Josephin ruumihin
peto, Täs on hänen waljut waattens, Ah
me itkem tät meno.

14. Jacob sanoi woi woi woipa, Itki
ja parui pahoin, Josephit lumalistpoikans,
Ah we, Ah we. am sanoit, Eip ole ilo e-
lämänsä, Maa ia mailmasa täsä, Kummin-
gin kuollun lewämäst, Löydät loppuu on
lasina.

15. Hangitzen hautau menemän, Ratk
rattau polkan tähden, O en pyydä elä enäm-
bätä, jo nähden, Woi, woi,



metzän peto paha, Josephin ombi syönyt,
Moniast sun murhetun alat, Surus nyt su»
rea ja pyörryn.

16. Joseph Joseph Ah minua, Wanha
ja waljuwa Isäs, Pahoin tot parnn sinua,
lopus tuo, suru lisä, Pedon ruman rna?
tulit, Ia mehän eläinden eineer, Ratk rakas
mielestän olit, En luull' sen niin käyneen.

17. Joseph Egyptihin wiettin, Jumala sen
niin sääsi, Eip hän weljeins seas hydtyn,
Tuonen pelgosin pääsi, Pharaon suur sota
Herra, Potiphar sildä nimeld, Josephin sai
samal kerrall, Rakkall rahailans wiimein.

18. Julki tosin Josen muodokan, Asetta«warans päälä, Tdisä lujan ja luonokkaan,
Ustoi mielell hywäll, Koht Josen kunnia
korkeni, Kaswoit ajat ja salwot, Onnetto,
mus pois olkeni, Koht kuin sai Josen talons.

19. Waan wapaan Herran waimo, Olt
saastainen sangen, Nippa lyömän en ollut
kaino, Portoin tapoihin, Langeis, Josen
Jumalisen kantza, Wahwast tai pyysi maa-
ta, Näyttä koht tahtoi tapansa, Itzens pyyt
hapijän kaata.

22. Joseph kaunis se mies nuori, Karka
kammarin kanstas mä lewätä huolen, Muo-
tos yhdist minun kantzan, Eip 01l täall näte-
mäs ketään, Eik ole kotona Herra, Puolenpyydä itzees wetää, Täyt tekos tällä kerrall.

21. Joseph julki Jumalinen, Puheita por-
ton häpeis, Mies kuuluisa kunniallinen, Her-
rallans sano käteis, O waimo waara 01l



arka, Pelkä juur Jumalala, Pirun töistä
kauwas karka, Pelkä hand kawalata.

22. Waimo taas Josephit sanoi, Ah rak-
kain tull nyt tänne, Sydämen päälläs ain
paloi, Kiirust puoleni suas käännä, Kama-
rin tän olet teljet, Sängyn jo sioita sinus,
Niin sä olet rakkain weljen, Jos kaunisi
kaadut siwun.

23. Joseph pois luopui pirusta, Eik syn-
di tehdä kcgen, Sanoi en löyt mä siwustas,
Kauhiat täi' työtä en tee, Jumal juur niil-
le julmene, lotk häijyin miildywät himoin,
Kaikki ne tuimasi turmele, Herran myös
langewat wihoin.

24. Joseph ei sieluans tappan, Tahtonut
huorudell, Portto ryöwäis hänen kappans,
Syyst pyysi wakana. olla, Wahwast wal»
hettell ja sanoi, Joseph juur tahdoi mun
rydwät, Toderi walhensa wannoi, Josenpääll karkais hyömäis.

25. Potiphar wiimein wihastui, luur jul-
masi loset nhkais, Waan ilkiä portto ihastui,
Ett sai wihansa puhkaisi, losephi lumalistlyötin,Häjysthänd häwaistin aina,Fangixtor-
nin wiimein wietin, Ilman syyt kärsi waiwa.

26. Waan Jumal Josephin päästi, Hen-
gen waarast tain autti, Hädäst ihmellisest sää-
sti, murhen ilof laitti, Sill Joseph julkinen
nuori, wiisas ja wiatoin oli: Eik mieldynyt
huonoin huorin', Waan wihais heitä kowin.

27. Tornin stenckär unda näki, long Jo»
seph ihmel ilmoit, luur hywin se losuel



tcki, Kiirust hänen tornisi kirwot, Knnin-
gall jutteli ja sanoi, Hebreer yx unet kaik
lietä, Todex stll Kuningall wannoi, Noidat
pois anna wiedä.

28. Leipoimn päämies paras, Uno myös
näki kamalata, Sill ollut oli Herrans ma:
ras, Salanur tawarata, Joseph ot tornis
pllesans, Leipoja etccns ja sanoi, Kowa sull
onni on kuolcsas, Hirtettäwän sen wannoi,

29. Kuingas Miisansa woiwat, Tuimatt an-
,u)i tykönsä tuota, Hkist eyestulit noidat, Sa-
noi teihin lujasi luotan Pharao uudans julk
jutteli, Joit oli maaccsans nähnyt, Wclho-
jansa puhutteli, Ia syinus eli sangen.

Waan noidat ei ne tietäneet, Mitän
Kunmgan uinsi Sanoit; waik kunga me
wietänen, Nägnista näistä lnist, Tot en me
ensingän tiedä, Mitä uä mcrkitzewät, Wijsam?
hi etzikät wiclä, Tietom pois on mcild perät.

li. Joseph Kuningan työn tuotin, Topni<
sia toden pääsi, Kuningal sunr armo suotin,
Surun Jumal ilox käänsi, Pharao uudans
saneli, losella jutteli äkisti, Tieto ja tajto
gneli, Sill wiisammax Josen näki.

32. Päätän tai ln,i särke, Tain ensin sa-
noman pitä, Wirrasta nous seitzeman lehmä,
Merkinnewäk ne mitän. Taas toiset seitzeman
näyt, Häijy hirmuist ja laiha, Ne lihawit-
ten päällä wajyic, Ratk raatelit soit aina.

z). Unezin yhdest oljesta, Seitzemän kau-
nist päätä, Kaswoi lihawa, soweljasta, Ih-
mettelin myös tätä, Taas äkkäisin niin mon-



da laiha, Tähkäpäät palanutta, Laihat söit
lihawat näljäll, Tiet pyydän salautta.

34- Joseph julk unet ilmoitti, Knningas
Pharaolla, Pelwost päästi jawirwotti, Ar-mosa tahdoi olla, Seitzemän lihawat Naura,
On niin mond wiljaista wuotta, Niillä
saadan wilsa aittan, Waan laihimmat tu-
lemat tuotta.

35. O Pharao sinuas näin käytä, Seit-
senden wilja wuonna, Riikis aitat jywill
täytä, Ala ann myytä mualla, Sill nonse-
wat näljän ajaat, Rikkaan tain riikis pääl-
lä, Synneistäs pahoist palaja, Näin laita
ain astas täälä.

36. Kuningas samalla kerrall, Josephinsuurex teki, Ylimmaiser Riikins Herrar Hä-
nen ylensi äkist, Wahwan wallan woiman
andoi, losell lumalisell suuren, Riikins awai-
met häll kandoi, Niinkuin täs wirres kuulet.

37. O silloin oli autuas aika, Jona Jo-
seph hän hallitz, Ain olit täyn jywa aitat,
Niin kauwan kuin hän wallitz Walju wai-
wast mond ewasti, Ramboja rawitzi kaunist,
Orwoi Leffi, aut hywasti, Wirwot mond
nälkä taudist.

38. Ottakat Herrat ojennus Josephisi Ju-
malisesi, Sill monda köyhäx oljen on. Ol-
kat armolliset, Käykät jo auttaman kdyhi
lotk näljäs näändywät pian, Mieldykät
hywin töihin, Armon nayttäkat ijan.

jäjan owat Toit tekoi tehkät parahita, Sie-



lun ewan teill suowat, Sllkät WimmaF helt
wihatko, Syndi st on suuri julma, älkät lei<
päns suust siwaisso, Naljällmix heitä surmaat.

40. Katz wilja kädestäm kato, Ett Her-
ran sana hylkääm, Nähden nälkä päälen pako.
luur julmasi wihat julkeem, Eik nahtäwäll
01l asia tämä, Kuing mailman meno jo
käypiä Raha rakkaut ei löyt ena, Tuska
nyt kärst täyty.

41. O kuiteng wiel tullaisi aika, Jona
lesus meit ruokki, Sanallansa jokapaikas,
Cvangeliumins opill, Raketkam Schouluja
hywi, Oppewit auttakam ijan, Holhokam
Kirkkoja pyhi, Ne ratk raukewat piian.

42. Niin Jumal julki ristin alda, Josen
kans aina tuta, Waiwois osottapiwaldans,
Holho meit woimans kautta, Jumala kyll
julki tainne, Tussit awitta huokiast Kaikki
tot omians kaitze, Korkia kunnian heil suopi.

43. Jota usein mailmas wainotan, Ju-
mal siit autta pyytä, lotk ilman syytä wai»
watan, Orjafi ei an' sit' myytä, Waan or-
judest autta händä Korgotta kunniaan kor-
kian, Hänen murhensa wähenda, Ei suo
händ elää surkian.

44. Isän olkon aina kiitos, Armons a<
punsa tähden, lesurell ylin ylistys. Sa-
nans holhopi nähden, Se sama Pyhäll
gellä Kunnia ylistys olkon, Amen ja kor-
kiall äänellä, Meidän tot sano tulee.

Painettu tänä Wuonna.


