
Kolme Uutta
HmgellWWtta/

Ensimmäinen:
Ktjtet yle MtnunHermn/tt.

Toinen:
Weifttan cuin: Christus jaApostolit «il«nans/,c.

Armahda päällem arm. :c.
Ttimckn WMeiscn Mailman luma-

llittmmden »Me tbalilus.

Colmas:

David pyhä Mptzeta/Zc.
JollaKöyhät/ HEnan Isälisiä mur^

httta muifiellin elamxen epäilystä wastan
Mcl callil Ajal itzens lohduttajalla.

hutta laita.

Mandstty Wuonna/ «szz.



lje« ole«lnun
la hywästi siunattu poican /

«tahzonnytweisata terran
Täja ja jocapaicas.

~ Miehestpyhäfl iHPijtHistfi
Täms wirfi on tehty/
GantlYrjänäft yhbefi Riddarifii
long mnnuskähli on nähty.

z. Micä minä sanon'Ycjäns cuule:
Teminun tahtoni juuri:
Capavocian Caupungin sifäl tule /

Sieltefiäiohitärme suuri
4. SeCaupungonpilläjastngmsuur/

Asui Cuningas culuisa sisäl/
zchikärme maeais Mämuuri/
Aahdoi Caupungin ylssniellä.

s. S« peeo nijn paha ja ahnet M
locapäiwä hänelalust tahdoi/
Ihmisist elämifi,' cuiu monda tuoli i
loc' perät pois olla mahooi.

6. Jos ei hän sanm iocapsjwä ja ys
Mlarust wahwafi juuri /

Mijn täwi coht Caupungin eygs /

Hengenspuhalsylitz muurin.
7. Cuiu henMs puhals ylitz wuurinl

tzunsiene cuinolitsisäl/
locainen cuoliaxcohla «uli/
OliDumit caluilla lein'

z< Cuningas sanoi neuwy loiney
PidelläMsN läicl pilä/
Pttowastanjaibmifi/
El elämät nautit saisi», 5.P»»-



?, Pandacon »uoro myödm
Px ihminen joca lalofi)
Päiwäx stn pahan pedon leuxaxl
Sitsaameläjuurjalofi.

»o. Borgartt pidil cohla kastyn,
Cuin Cunmgalo sanollu oli/
Edesländuitänoäeifääfiäj
MjocaealoslpoiSluli.

n. Ctjocaitzeldyxolllullul
iohitärmen luax/
VlijnCuningan lylttlrm wuöro mli/
Ulos manactin pedon «urax.

«.

Reitzenwapouxeu lähden/
Borgartt janoieentahdo menijn.
Syötin meidängin lapftm nähden.

't. lolles lahdo Herra anda edes/
Me sanom loiisest juuri/
Sill hcltä on meidän Wsilm/
M lyömme mchsn teidän muurin.

14. Tuli suruUisex CuningHNO»M»/
Sitä smtial meno saneen j

Ilki harlast käfii Neitzen mmn6
Pedon eeurax luin on langen.

»j'Käy nn, edes Nei?» minuni
Sinun pilä lohitärmen ruax/
Ajattelin Cuningan Pojal sinM
Ia en pahan Pedon «urax.

,6. Mitzy murhel taji postel.'
lailkitatferalltzM
Mesi juoxisilmildMs psstil/
M mrjan ylksn «lich, «,



Ia itki cactcrast tyllä/
Earitz lylls ttztti ja lutt/
Ia «vuoon tyneljt tyll haitiast^

»8- latäl hywäfi racas Farin f
läräl hywszi Chrlftilyl caicti/
Tähän W on minuft piVetwari/
Myt pilä «des täymin ratti.

«?. Hule nyl cancan Hma lEju ChriD
Huli nyl minuaOuclaman/
tunnustan synolsexlycn witzistt
Tulesieluni wapchlaman.

20. Äleitzy lclhlt juielsurul
Sijliinnafl caicteinnähden/
Joet01,l Caupungin eatuill' ja leili
Harlafi ittil Meitzen lähden.

,
2»° Nntzy ckevi Odcn kedon pM/

Ia catzell ymbärilleys.
Auli Sancl Pc,änä ajaden/
Hän caralti, hewoiiians ymbsrins.

«. Stt tuli Gantl yrjänä qMeni
Kijls suitztt joi hewManskäänsi/
Harniffal tijls cuin amingon ltts
Ia ei Meitzy mnyen hänsä.

Sftso HMO Witzp witMW
Mitäs ilk« uijn waitialk/
Mitä liene«lmuttun on carwas /

Minä tahdon sun waiwajl»
Vle,yy sano juurmaitiasi

Sance Vriänäl wastan, /
Hyneltlt wuodalan juur hmfisls
lahändsinoltmajlhatM



»?. Aiacalpois « nuori
Paetcat yftäwtlttn puoleen /

Hitdlln lovesi ,l hucun «s ties/ -
Nlijn hywin mä yxin cuolen.

Jumalan wllelmins lahd»OMtitzyi ja iestei antta/
Minä «änilpsiwän sull «wun mocani'
Ia iohMrmen pois jaalan.

«7 lohianne wede»f ylösmli/
GanctPicknä ajoi hand mafiani
Pist miecan fidal? ,t lspitz eulii
Ia eienä Neitzyt hmfian.

2li E» ttnbn lenns nijn nopM
C«in hän mitttansulsswen'/
loca raudass. rullafi/ hopiafi/ el'/
10l chmeil juur lalostlett.

»?. Ge totinen sana YrnZns H<r« ItftEhrisiTaita meit caicki autw/
loea helwetin madon lsp<«epifi/
Pijnans jacuolemans caulla,

>o Merutoilem IsöSnWNahwista meidän «'com/
Armosann<,jamy'slisä/
Ellen lulis pirun lustan.

!«. Cunnia olcon IMe,
zoppumawin myssPojalle. "HPyhälH<ngelsama lulconi?
Plisiöe «ns suure! woimalb

6)5 Rmada päällem armias Jumala/
'2zÄ>,T<zll spng,ällSynnin ajalla,



'

TeKmän lepptt iUvduilli/
Mxaman cans paleta Mailmalle.

2. Jopa nyl «äes calcki culuwal /
pyhät kirjat puhuwal/

Jumaliste juuri lultljtiia /

juomin cins caickeii, yhtelftstä /

Toiwowat loppu lotljtlla.
Jos Taiwas /a pilwet sais laieeusi

Aming/ Cuu/ W,oet alasastua/
Medet caicki tverexi muuttua /

Calae /a iinnue pois puuttua/
Jo / jo tahdoisil läälocl suuttua.

Taan lähden he toe ttkisil /
E.tti mailnnn pcchut pätisi/
Synnei suuri «in enänewän/
Nanhurilaita wiel lvahenetvlltt/

.Ottiasi pois puultuwan.
?. luiÄalallSmal nopiast iuoxewat /

Itzensa cadoluxen syoxiwät /
he Helwclttcl hu«lickaan /

mittln IWIecZM
,L)iewan: Zsick Buonuot lulwan

6. AO Golomau Wu cauhiali
Cansinn stt«s aina caihichatJumalan Sam ja Oaamaiea
Wtnllnq pilcfans pMnältä/
Tule.jo duomioll JMWst.

7. Oabbazhin tic«ani
3yäl sumu silloin euen oletan/
Mc,?caz, maalla merellä aliemn/
Tsilt jaiflMs coeono ltwälä»,. T-«.



z. Myt w«,tW»« M wslchatlnllweli
Vliehee/ Baimoe/ pienet n.yss suurtt,
Pirun huoman he itzeus andawal /

Cadoeux«n näin psallene candawal. T«.
5- Cals tirous/sadalus, cauhisfi»

Cuulu heidän fuuilans haitasta/
Pirun iälenexi ia omaxi/
Eutzu »ähimmälsensä lijaxi. 3 l<-

»o. lEsuxen nime sitä iloitta/
Gyoämmtn Salva ftngen suloista/j
Eij coscan tääl tilwan iijlelä/

Elta ylimca yllfielll. t>«,
»,. Äioiva» ia welhol »vl«ttlle»M

Jumalisia jnonillelewal/
HERran sanast.saifil luopuman/
Pirun peeoxihin suopumal». ?.«.

11. nyt huotlast lchdckn/.Zuopumust ei wiax nähdä /

lost pian miestappo lapalMpi
Weri usein wiajpin wuompi. H. le.

~. Rackaus se on jo raunxnnul i
iaupius cans pojes lauwennul/
Pstäwäl wanhal ylenanneM /

Wiha / vaino tyzH cannemn ,e°
,4. Mattal sanat suulla «,««<««/

Ia hulill' hunaja cannMt,
Sula myrcty Sydämes maca/
Niel wihaean / purrahan tsca< T»«°

»;. Isä/Poica/ Hiei, Sisar/ Wck>
Niha,a/ wainosa elä täly /

Caeeus cansa aina hallitze/
Mburittm»aihel Wsewallizt. T./c,



' ,6. Plptye nijn-yhdes cuin toistssOädys. caikes colmes cotonaistft/
Ahneus myös c»co mailmafa/
Jo caitisa suuren wallan saa. T>«.

»7. Cercorahafta cowin tortillan/
Rickauden lähden myös rioMn/
Nanhemmil cunnlal «tj näyltl/
Eitä Jumalisesi co/can käytet. 3. <c.

«8- Pttos piemsälchneuin suunsa l »

Michis, Wamois / wanhois/nuoristaWalh< näisä myös wallan saapi/
Toeus eij sillen mieän caapi. «l «.

«,. iaistu» euin on Hili ttyhydclle/
Isa elämälle irstahalle/
Waali monen nyt »arastaman/Ia hirsipms racästaman. H. tt

10. Olloi otmman walmil ollaw
Ryöstämän ripfiäfiä tullaan,
Köyhän calu alas arwalan/
Olickahan rM corgstttan, T.««

«. Häpiällisi puheit puhua/
Ia juttui turhia huhua/
Saastaisia l«uluia lastia/
Kn monen mielessä ,„ur matlä. T.le.

«- Monet Miehet nopiafi pellciwäl/.
Naimowäeld cu«nian pois ollawal/
Wäräl lvalal,, suloisella suulla/Mij.!culn uswsl cuulla. T «

Waimdt itz'ns ylpiän pltäwät/
E«st mlchee hei, cunuial ppläwlll/
Hljyawat häpM-si sanoja/
Kireuxl ja W«l°ia. T, tl. «4^W^



>4» Vijhus/ oppi /wä<lrin kchletsnHCaick Herran lahiae myös laittlan/
V.nmärläwcllstt ylöncoMan /

Cans ustl> lyhmixi cutzuean. ,c.
25 Nyl waattlttn cauhta coreus/

Monsterein moninainen houraus/Ruotzis ja Suomes on wallan saa«l/
Istuttanut!y<ns Pohjan Maan/ T «.

Köyhä Cc>n<a myss paljocsttile/
Ia rictahan rinnalla oraile/
Brengi/ Pizca/ suum ja pienet/
Elj näistä wloifia wapat liene. T-«°-7-Jumalan Sana tälä nuhteliWaict ei fia moni lSteele/
Pacanal myös pahaxi panemat/
Ulcocansa sij ä usti» puhuwat. «.

l»' MuucZm on myös Jumalinen suussiUiconaisell lawalia wiclä muulla/
Waan Gydan Synneis sywis m«c«/
Cikä nijfiä Zuowu ja poisiaca. <z- «°

i? Mtni hylvin HEAran ttchvön WCuiteng anda itzens pirun witM °

Suosiu Mailman pahan melloMSynhnn ja ilfiaseen eloon. it
zo. 3aiea ty3ä pyhä Kirja IIM

Josta hän Sydämens pois sM/Muista Papin Saarnan myss Gwin.Anda Kysymyxin sywijn, U.
jl.ÄLalllla mahm zaiwas j» MEn Syndi näin suuren wallan sas 5

Väll wijmeiftl Mailman lopulla,
Isfi t«z esnss lumu poip hopulisi W



Ennen min Christne» tule duemlol.
,». O finä surullinen Guomen maal

O" myss r6ykiä Ruotzi waari laa/
iacka pois nälst pahoista wisista/
Gynnist suurist/ cans muista lijoista/
Sill ChrissuS on lulcmas duomiol.'

;). O tt Papit Cancan Paimcntt/
Jumalan pyhän Sanan saarnajae/
WanalM wirjD Eansa caeumuxen/
Endisen pahan Elämän parannuxenl'
Wicl wälmmän ansamt Rangai/iuxee.

;4. Oinull on ollul Rauha Rulost/ Oodafi/
Callist Äjast/ MIW cowast> '

Jumalan Sana st zulkiseM
Saarnaean siuulle suloisesta/
Anna Kiitos, Hchßralle 3aiwafi«.

;;. S.nlHden t<ill Armon ajalla/
Jos tahdom auiuax ajattlla/
Tehkäm nye nopiast ca«umuS/
Pahan MyoS Eiclmän parannus/

pOtz wma wannomus.
;6. Wo, mixi M smun Bieluses/

longa Christus ssii M SuHaists/
Helwenstcl calltllä chirMns/,
COoeae pojes sinun wätMi!
Ia pahalla elsma te/lMe/
~ )?. H. Äunelsin^
IM
SyNWss N»u>isa> lurnwiy/
HeMmisa hailHlhäwylöin/
OERian uicomawin.

Sk M sumBb»m»bi ollutt Ee-



Ems Mn ilman Mlullul/
Waan ällin cohSusa cohla cu«llue)
Coscas /?ERrast hywäsl peie luowUt/
Cuin sinun caunisl ombi luonut,

,5. Muisia fijs mitä sinä casttsil/
Suncaickeln luqmmas lijlesa/
Olel iye iuojalles luwannut/
Hsnen wawans itzes wannonul/
Perttlm peräti pojcs tietoanne.

/«. los lahänajliwäälln wannenui
Olee/ turhaan iurjas nimen lauunutt
Synmlsä muija juuris maannut/
Elk<l wiela nyt pojes laannut/
Cadu sils caitesta lyoämest.

- 4>> Älä sä siis epailyxen lange/
Chkcl piru sinua siihen änge /

Waan mutsia lEsuxen punan pM/
longa han edestäs tärsi Ml/
Costa rippui ristin puun peiäl.

4». Hlci pojes luowu Polcaijest
sunastajast caunisl CHMu,nst/
Waan mle cohca edes /uhlajan
Sen suuri synoifen Pojan/
Cans Pietarin pyhän Apostolin»

4/. E? yhlän synvtcl ole niin suurta j

Paha eeco myös mailmas muma/,
Isca eij M anoejri anneta,
Armo ««uwalsille canneea /

Christuxen tallin cuoleWN caults.'
44- D HERra hurskasta i

Sangen «Misest / V.
Nyt tsäl »iel armon ajalla z Pz



M

tzurnMa ja tsiwesa wahwalla l
Pojan pHnan ansion awulla.

4). Jumal ole mull orwoil «Mis< l
laupias ja eij cowin carmias l
lEsuxenPoicas tähden pyhän/
Andex' anna mitä minun lihan
Wckonut on / ja ansainnut wihan.

4«. Gills hän karsi cansa hirmuisen/
Minun tähteni suuri syndisen/
Pijnan ja caekeran luoleman /

Että hänen piti nyn oleman/
junafiazan/ ja shnnit maxaman.

, 47» Coscas sijs noin olet pöyrpleänyl /

Itzes/ ja armoa kerjännyt/
Icsuxeen lonftfi lmwannm/
Oynneig suurifi pois laannut/
Wn sinä oie» armon saanut.

48. M ennen huckupi/
Cuin Herran Mmupi >

Hänellä on armo »iwan awara/
Gckä sangen suuri tawiffls/
Autuas joca lsbän eurn api.

43- Cosc' Jumal sull armons andspj/
Poicans lähden syndiS pois
Hlä hänen awaran armons psäll /
Tee roscan ens syndiä lääll /
Sieä sinä waroi O Ihminen!

;o. Tied' ihminen kyllä lumalalH/Ia hänen armoans awarala /

Gydsmmchä/ Suulla ja Kielellä.
Eij KinoastantzHhdcllä eeällä/
MAkg cseo W» «liaieapas.



;l. Costa finä catzoe Xaiwan pM/
Nijn tunnuzla aina cohea «M /.

Herran Jumalan suure hywyllä/
Ia awaran armons sy«ytlä/
Sen cuin hiin syndiM osoita.

;z. Uijn usein cmnS näet MlwW i
Auringon tijloäwän tirckahasta/
Mmfta tchlä ain cohla lesulia,

' Armon auringot Herra Christusta/
loca sinun päästi poies waiwafta.

N «aas eosca sinä catzol maan pMt?
Mijn aiallele sijs aina täällä /

Mullax luhax iällens muutl«»as/

Sitt Herran duomiol lulewas /

Sielun cans yhien yhdistetläwäs.
54- Cusa slnu! palcta sil annelan/

Ia cunnia nql caltil canneean/
Io«a Herran päallon uscontt/
Ia häneldä armoa anonet /
M ilon ijancaictisen jalvst.

«. Mutta ne muut caicti cadttMyj
Ia waiwan fiahan waioteean /

Vioivae, Velhot / uskomattomat i
Juomarit myös Jumalattomat /
Ihmiset caicklcammattomae.

ss. H< siäoin huikiasiaHuut«»att
Ia sangen surtiafia lurewal/
Parcuvae cans pahalla änellä/
Ganowal myös latvalla tällä i
Vurella sydämen imulla.

,7- O«j oi «eit orwst/ MttlWe^



Cosc emmä M pappei eottlkl/
Heidän saamans sydämeen otellet/
Jumalan sana saarna usconet.

;8. Jaan duomion taim rvälc:ä/
I«ca elämäns eläijenS laina/
Wälllä ii).,dla si!un MlMyä/
Uscos oitias ain ela pyrki/
Hekumat hä!ytt,m>)<Zs pofts hyltij.

)?. Ricas/ köyhä/ pieni/ setä suuri/
Mies/Vaimo/ wuchantzn myös nuori/
M?heawal tätil aina ajaeeUa/
Et» lajtaHt lulla/
Ill'S siellä olla.

JumalansHllanfmrna ratasiataw/
Gacramcntti usein nauliecam/
Chnstuxen pijna myös muistäcam/
lanmläm Synnisl suistacam.

61. Walat wäräl aina wWkZm/
Kirouxee caicli pois tielhäfäm/
Hecumatmyös pois hcittätäM/
Hlkäm noimuxia nyubatlsco/
Kailta laicauxta tawoiltsco/

<K. lE'u ChnstcaicktinMeidän iunaseajämf
Cuin ol« mltwa duon4itzetMN/
Auea mmck«aictia «lmnuxiL/
Hittan eläsnN'parH,Wen/
lost sinull aÄamWMkijeefitz.

Pyhä WpW'/ Psaltarift ftnei«ZUs ft<.Oitnn MD Wm/ EaiW pai»



loisi,/ Nuoroin myss weiftn HCrrall'/ Rii«'
muilen monin terran. Iloilcam lEsuxes.

». Mijn st wijsas Salomsn!/ Hänen saarna
lirjasans / Meitä caiclia neuwon i>n / Että m«
loisinans / Iloitzlmm' ileiseli' ajall' / Murhen
myös oeam majall / Iloncam lEsuxcs.

;. Emmeng' me mahda iloil'/ hy»
»ysefiä? Ia picä pyhät pidot/Hywa»iä mieli-
siä / Cost' cortein armosisnsa / iugun pjlä lapsi»
stansa. Iloilc-

4. iuonue meil' muoeons Men / Sielun j«
ruumin cans/Annaifi'nyt'näa'noyä nsltän/
iuomja lapsians/ Eij eij hän silä Mi/ Waqn
cuitta ajan callin. Iloitc:

s. Ruumill'/ raucall' ruan/ Wuofi wuodelb'
aina/ Mielä «verhon/ juoman/ iahjoittHjalai.
na/ Sielu sanastansa/ Runsan saa rawinnon<»
ft. Iloiecam lEsuxtS-

s. EtM eläwiM/ Mailmas Hmeisest / Su*
run suuren pitä/ HErraheifi phttistst/ Caswae-
l« caikilrusca/Cu!n hänen lögZnshupca. JM

7. Vxitän eij elä rictaun paljouft / Öitä <<l,es
mene/ siunauft'/ Sen siunaus
suuri/ Edes wie wisust' juuri. Ilöilc:

8- Tygös D lEsu tyzös/ Harlast'hu«caM'
me / Ia pargun puoles pyynss / Ruo?tfroiltl,
nuepamme/ Siuna s< wW saalis/cuinwne»
fi meill'laaris. Iloitc:

?. HErr'on köyhäin mwa/ Tuscan ajall'
aina/ Hän pilä heist surua / Pahat puolest paina/
Heua a»un luollg/minMm päMms lno«a.I:

»o. tt,



l«. jeftein einen lalmp/ Armolla «warall
Toisel lurwan naimp / Cuin taieone tawarali
Veisoheillen sauwan/ Eläpi canfanscauwan. II!

«. Orwoil ollen olta, Omixi lapsixens/A<
»un heille moeta Parhoxi «mp^xens/WahwG
Hdefi wafia / Ei? anna heitä lasta. Iloitc:
5». Epäillä Elaloxest/Cy mahda yMn/ Cuin
pääsny cadoeuxefi HCrrasa elämän/ HErra heist
M surun/ Muista cuKenKin murun, Iloitc.-

,j. slyll anna armias Jumal/ Että eai eudi<
nm / Cuin hywiin tahoos suomal / Meillä on
«nehen/ Vlötluis vtisen afii/ Rawinnox run-
sahafii. Iloitc.

'4> Suo sielun sanas jälten / Pauhaea pidoi>
san»/ Wilwoms wahwa melten/ Iso<en iloiftm /

Kälttin. ftä cuultm / Sen cautt sile auluax lu»
Km. loiecamlEsuxes.

»; O siel sitt pyhäs pihas/ Mäewm HER-.
ttn halun/ mingaan Ml on ommns! Ihme,
liftfi «alu»/ Cu«sta tilwan keisam/ Cunnian
suoris weisam. Ilsiecam lEluxes. Cuista
kil»an teisam, lUmmn Ichlal weiftW. I<Wa« ICsuM.

IOPPU°


