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Meidän MermnM
fiorm tmdexl sovitettu jaSuoma-

lalstentarpetze)rtlu-
lGettu/

BettuliHordelilda.

IgnatlusMemenldä/





lchminen lmuisiel syndeis pääll/
lonF tächden Jumalan MHSandyt mailmasineihex/

puchrasineidhestmiehudenore «

Se poicans synnit mailmantuotk
meill tuli

Cuoller han herärr haudoisis
Gairat paransi taudeista/
Syndisill armo«ls annot
Hengensristin päll cannoi.

T> Cost päsiäis Juhla läheni/IcsilZ Joukollens puheli
Ia tulevar asta:r ennust:
Nyc Ichmisen poica pecerän/
Ia cuoleman tuskan heitetä»/
ludae sifn pahudens tunnusta
Simonin huones lestäen
Vx waimo woiteli Narduxel
Se lesuxell kyll kelpais
N?aick Judas hand covin pilekaw»

z. ludas Päämiehillen sanoi/Peeoxen palcfaa heild anoi
Cocht hopia penninlit otti.lelus Operuflastens cans/Ssi päsiäislambaan tavallans/>c ii paliH



alio hyfvä meill
,FM pyhän afttt/
Ia mmjtaman meir opet?
Girr rackauden merkix
Pesijalaat omillens w«i'meix.

4. matkusti/
Rucoilemm kyll wijusti

hartasi/
Helsta edeskävi wähän/
Murhest srvresi wapts stdän
Ijäänsrucoili taiwaast:
Or M tämä Calcsi pois
tNinuld ios sun sen sois/
Sirt operustapsians edzi

murhest macavan löysi.
Heili s,n«i mixi nytt macaat i'

Jo on aica cum tierä saat/
ikrr Ichmisenpoica waiwaaN

d sienkäsijnannctaan/
Ha weärin pääliencanne.ran/
"Zudas sen nlzn on lcnrran/
Tvielä hänen pubucs,ns/
Judasiaheftyijouckons cans/
JoU oli siwonus sc rierka
2?»tncn swra annan se wiekä.

o. C It sus caick asiat tietz
Cum Hall rapachtui sljnä t:es
Mlelett rohklall edcs astui:
2>ssyl kc:ä re edzirie

P tsMenulr he/



, caicki maahancaatui/
Juoasaunoi lesuxenswtt/

hänen kqniotitt mwrc/
perarychdelr korvan hackais
Icsus sen parans iavastais.

7. Ey tappeleman rarvita/
Sill Isän on milll
Calkin iongh tahdon/

iWat lesuxe»,
pappeinpamiehen huonesttt/
Siell kärsi pilcka palion.
f>etan sturaisi jalW/
Ia M?siarins colmajii kiels
Caiphas eodisioxia edzk
Ia lesujthucurtap^si.

z. Caiphas kyllpalio kyseli/
Mntr Icsus oli ääneti/
Caiphas händrvannorvielä/
Cautt Jumalan sinua vannocatt/ikccäs rotuden tunnustat/
I>s Jumalanpoicalienet.
lesiw ftnoi: st on tosi
M uäolenMailmanduomari/
Caiphas reväis w-tcens ricki
Sanoi: nyt te cwlir caicki.
9. N^:rrehwenpilckanscwlettH

Mirs täst asiasi
He smoit: machta.
He ftlghir hänen silmilleni/

):( iij iöitt



H.Zittposkille hand nMlläns/peitit hänen casvons.cochra.
Häpiäll eyftirhäneldä näin:
Hrwa kuca sinua lön t>
N?arhain Aamulla he hänen
Vlon annoit pilaruxen käcen.

lv. Judas paharekoons catui/
IaPapeill rahan sällens welz/
junnusipahasti technens/N?iat-ft«?> werta pettaisans/
Cochta ftmas mureheftnsHeitt penningit iälkens/
Iahirtti iyens nuoralla/
tNutt papit sillä rahalla/
Vstirr weri pellon muisiox
/ong Oudoill asetit haudoin

- n. päämiehen edes siisöisans/
pappein f«ucko valhetten ranslesusr alaspaina/

kieldä Reijarild rveron
Gano ett/hän Jumalan poica on/
Cansaa hän wiecrele aina.
pilarus lesust kysti monesi/
Mure vasiaust ei; saanut tsdest/
Sield hän Hersdexel vierqn/
Gi!l se hand nachd oli pyörän.

»2> Herodes pilckais lesuxen/
U)atAalt caapul häväis häne!?/ iahet



hänenRaassupätt fällens
Iwtrail Pilarus sanoi
tNiehes täff eq ole surman syyt/
Hänen sijs päästän rälläns.
N?aan mielen noutex eanjällen/

sirc päästä vallallens
Barrabam eli lesuxen cochta/
lesust caick anoit pois otta.

,z. päämies lesuxenruostitta/
SittPurpural andoi puetetra/
Ia tappura crwnult ptldart/
Ruoco eäten hänel annettin/
)a polvill etchen langetti n/
Cumarten Cuningax pilkal.
Pilarus uloswet lesuxen/
Sanot: nyt te näet Ichmisen
Cuing on werisexi jowaivat/
Jore nyt tyryH machdat.

,4. He hwsir swrel änel caick/
Dta pois ristin nauliy taaj/
JosKeilarin ystävä lienee
Duomio siolispilatus sirr/
pesi kärens/ia annoi nyn
wallallens Barabam heitle.
Mutt lesus omis waatreisanK
N?ietinpois ristin naulitca/
Iy candoi risiiäns siellä/
Simon händ autti myösreillä

Palio



«5> Palio wäke sifn siurais czns/Murr waimot irkir
Joit lesus sanoden neuvoi:
Hkär mun yltyen irkekä/
Ulaan armachdelca iczeän/
Jotelangeet rv aivoin/Sill ne päivZr on tuleva

iycukin on sanova:
Nutuar hedelmättomar liene/
Jorceq lapsist mirän tiener.

,6. Cosca he rulir «Volgathan/
Cax rovärir lesuxen cans/
Ristin naulirin siellä.
lesus wihamiestens edesi
Rucoili raivnllist Is^ans:
Nnnheill andex Ist viels.

Ia moneld lughecritt/
TamH on lesus Nazarenus/
Judasten CuninFa» cwluis.

l/. <sojtlejus ristin naulittin/Hänen waattens cocht faetrin/
INurr hamchest heiretrin arpa.
Äirillens lejus sanoi m^os:
Ota Johanne»cochra
Hänkaljun rarpes arvaa.
Johannes pidä handcunnias/
Stnunoman airis sias/



Mu: 5 Canffa japäämiehet handä
piickais iaväändelitpääräns.

«z. Hänenslumalan pojax sanoi/
Ia e«i yyr autra iyens voi/Sitä RovHr hänelle soimais>
soinen ftnoi lesuxell näin:
O Herra cadzo minuhun päin/
Coscas tuler sun woimas.
Icsus hänen si,manpc-ivan/
N?ann >i ca«sitns l!on
<socl>t pimeys maan päa! verlkäis/
(rvdest nIW ychdexän hetken.

ly. Nlunlumalanhwsilesu» sij'n/
tMxis annoit minun nhn/He jänoir':hän Eliast cunu.
lesus sanoi: Mlinä janoon/
Gsn jälken: Caicf jo on/lLij sillen mirakäl» pwtu.
Vl)qmein Isäns tMhs sinoi:
Hengens vastan orraanoi/
Cochr päänsä sirr alaspainoi/
JahenFens ylon annoi.

2.0> tNaan järistös capachtui swrlksirippu ia callior HMeis jwr/
Cuolleee nousit ylös haudoista
päämies ichmeirä nächdesänsJumalan pojax sanoi ilmeisesi/

Se»



<m quin «li cuolemän panlois.
yovartten reidet ricottin/

lefl,s cuolluncochdattiy/
häld avattinkylki/

stzt wuos weri iavesi julki.
Tl. Joseph Jefuxen rwmihin

Nas ott echtona ia lHnohin/
Rarisinhaudaraxens/
Zinn Nicodemus tulimyös/
Hata marcka rvoidet cannoi ty§/
Rrvmisi sill wHidellaxens/
Wreen hautan sin panit sitt/

ovelle vieritit /
tNenir nyn corian» sieldä/

waimorcadzelit päälbn.
H<«ufta!lettpattdinvarriat/

tNurrlesiw aamu walkial/
Rlos nous colmanelpäiväl/
Kacsitri meille caick hyvap/
Techden hanellens meitpyhäx/
IlonfiMekäimän.

cuolemän Mye voit/
Helvetin voiman pofe» soit/
lost veisam kerosi hänell/

ijancaiefistst/ Amen.



A)eidän Gerwtt lesuM
LhrtMen Zaivasm asiunn-scn Historia,

v.c. CMstus Taivas Msmenl.

Chrisius Caikoli täyttänyt
viecans Mailnlas Päättänyt

Opetus Zastens cans kävi
Oli? jong he näit.

Heill Hanoi: Nyr caickolenlopettall
tNirä Most» on kirioctan/
Ia propberar oy Puhunut
Se on io edes Culunur.

Gill näin culiminun kärsiä
Ia Candaa MaiimanSMdiä/
Vlos nosta M Voimallan

sisäll Cunniahan.
Caick valda on munksdesan

taivas ja maa on edesän/
Vlcatte munr«»distaf m

lochdunajan>
tNengar siis ulvoo saarnaman«

Cansoi caickij myös casiaman
Httill



il stnnitändexanbHcat/
tinu», cundon beir saarracat.
Se quiy usco ja castecan/>ill ilo jaauruus annetan.
oc eij usco cadotetan

'ia synnisäns hucureran.
Caick quin minuldrääll cwliM'ehkär ja nächner olerca/

Mm olen teidänryksnän
K.oppun ast cans bengen p>shätt»

Sirr ylös nosti kädensä/
Siugnais opetus lapsinja/

vlos astui raivasen/
päaldäcanelir vaivaisit..

Caxl miestä sijn seisoit cocht
Valteis vaartcis ja sanoit tytt

Mix te mieher Galileasi
Suret rärä lesust covasi.

loca teild 'slos orettM
Isan olkall asetettitt/

on jätlens nijn tuleva
D.nitt hänen näghit menevän.

Hänylos asiumisellan»
laivan avais usksvillTNS
Orr Fangiuden fangipt
päas Herraxi.

Vijmew hän tachrs duomita
Eiävir i^uoUeira Vnohist



Duoh caridzaterittH
C ullan'oZhasta stlijttä.

hän näin sa«4
cansän iloon jaloon

Murr vuohet erittä idzestans
V7e pijnaan ijäisen pisietän.

Ginua <?>errarucoilemme
I« tulemijias aintoivomme/
Joudu ffjs omias auttaman
Ia muchest ilohon saartaman.

3l M E ?i.

VijmnsesiNwmiost
v. t. Se Suin tachto LhrlM olla.

Christie sinllas valmista
quin eij olecaukan/SillHerraon /o valmisTekemän ijäisin rauhat»

tNailman tulella lopetra
Kaivan jamaan pois sulatta
O.umperar sanoa rietä.

cwlupl cortiall
O.ltl„ haudoill smoman säatts
Se ca,cf
Viss herällg MMM



ne quin elävZn
Ne jangenatisi mwtetan

.-vmis »nMil kastetan.
Ririar stjn ylös avaran

Cof? tullut on vl?meinenecht<>Nr.siä caiOylos luetan
Milä Mailmas ontechty
G linä julkitulevat/
Mit ichmljer techner dvat/Eläl^litztäsällmas.

Ne vaiva: str quin vainoisie
Tääll Herran sanaa puchdast
Iarickauttq cokoisir

kyllä cuimasi
Ne Chrisiuxesi eriterän
Ia Helverlchin Heiretän
Kuuden cansa phnaan^

lesi» silloin edes vasiajan
Ole caurr carkeran pijnas
zsttäs »»imetti kirioittan
Olet elämän kirias
Sen vachvall uscoll omistan
8i!l sä helvltin cukisian
Olet ja IMdW mnx.m

NljdenstaS nimen lue
<uin tKWmilsnlaavar
Wasian ».«noUtstj tuke

jMunihMygr
Iloon


