
Meidatt HHRratt
lEsuxm Lhttftuxen Ptjnan

Coco Historia.
Lyhykäisesi tähän suloiseen

Wlrteen/
Cocon wedetty jalkeille Chri-

stttyille Sieluille Mmstoxi ja
Lohdutuxexi Prandätty.

Wei<al<m cuin
MM mmua InmalftMtuscas / etc.

Wuonna 1690.



Ihminen muistel Syndeispääl/
MMIIong lähden Jumalan Potta eckäll / Spn<
WMFdyi Mailmaan miehex / Puhlast Neidzeft

olt / Se Poicans synnilä Maili
man luon/ Hän mli meill Wälimiehex/

Cuolet hän heratt HaUdoistans / Sairat paransi
Taudistans / Syndtsil armons annoi/ Ia Hen<
gens Rlsiin pMI cannoi.

Eosca Päsiäis Juhla' läheni / Issus joucollens
puheli, la, Mewaisct asiat ennuN/ Nyt Ihnwsen Poica petttän/ Ii cuoleman wscaan heit«!
<an/ ludas sitt payudens «unnusi/ Simoni»
Huones ITfuxene PrWaimo woicel Narmm
Se lEsuM tyliä telpais/ Waick ludas hän»
cowin pjlckais.

5>

ludas Päämiehillen sanoi / P«oxen palcka heil!
anoi/ CohtHoMpenningit otti. lEsus Opetus
lastens caNS/ Söi PMsiciis iamban tawallans
Paljon hyws meillen motti / Sijn pyhän Ehlo
liftns aset / Phn ms meit ope



Jalat sitt rackauden merkix/ Pch OpemM^
stms selttx.

Sield öliymäel matcusti/ Rucoileman tyll wisustiKäst Opemslastens harlaast / Heistä edes käwl
wähän/ Murhest surust wapis Sydän/Isääns
rucoili laiwast: Ot Isä tämä Kalki pois/
Minuld jos sun tahlos sen sois/ Sill Ope»
luelapsians edzei / Ne Muchesi matawan
löysi.

s.
Heill sanoi mlxi nyt macat/ Jo on aica cuin tie-

tä saat / Ett Ihmisen Poica waiwaan / Syn>
disten käsin annelan / Ia wärin päälle canne«
tan/ ludas sen niin on lattean. Wielä hänen
näit puhuisans / ludas lähestyi ioucons cans/
101 l sanonut oli se lielkät/ long suuia att-
nan pois wickät.

6.

Cosc lEsus caicki asiat ties / Cuin hänen ta-
pahmis siinä ties/ Mielell rohtiall edes astui.
Kysyi Ktä etzittä tee-' ITsusi Nazarenusi sanoit
hee/ Nijn caicki mahan caduit. ludas annsi
lEsux.n suu</Mull hänen tijni om muut/Pie>mr yhdeld Corwan hackais/ lEsus sen parans
ja wastaiS.

Ei tappeleman larwita / Sil Isä on minull wal<
mistan/Calkin jong juoda tahdon; Mutt jouc»

AZ to joh''



ko johdat ICsuxen / Pappein Päämiehen hue!
nesei» / SM tckrsei pilcka pallion / Pieta
sinn seuraisi jäljcs /Ia Mejtarms
tttls - Caiphas looisiuxia etzi / lEsust
culta Ppsi.

Caiphas kyll paljon kyseli/ MUtt IHstls o>!
/ Caiphas händ wannotta tienne / Cauti

Jumalan sinua wanno<an /Ettäs tomden mn
nustat/ Jos Jumalan Poica lienet. lESUG
sanoi se "on «osi / Etl' olen Wailman Buoma-
ri; Caiphas rewäis Waatcns ricki/ Sanoi nyt!
tee cuulitl cacki.

3>.

Nytt tee hänen Pileans culitla / Mitä tD Asiasi
tuletta/ He sanoit hcln cuolla lnchl.i /

hänen Silnollcns/ Postille händ Nyrtll-
läns/ P?lt>< hänen Taswons cohla / Häpisll ty<
jyit häneldä näill.- Arwa Chrisie cucc, smua löi/
MachHin Amull zm leten / Piön annoit Pila-
iuxen tälen.

ludas Pahan tecons catui/ Papcill Rahan M
lens saaltoi / Tunnusti pahal / Wia»
Mnd Wttta / Cohn samasi, mur.
hesans / Heit Penningit Templin jclllens / Ia
hmi wzcns Nuoralla - Mutt Papit Mä Ra-
halla/ Ostit weri Pellon musiox/ long Ou-
dolll asetit Haudoi>

PM-



11.

Päämiehen edes seisoifans/ Pappein joucko walh<t°
ien cans / lEzust pyysit alas paina .- Hän tieldcl
Kctsarild Weron / Sano ett hän Jumalan Poi-
cu on, Cansaa hän wicttele aina Pilatus IE»
sust tysy moneni/ Mutt wasianst eij saanue to-
dest/ Sield hän Herodexclle wtttin/ Cum

, händ ol« näh?ä pyycän.
12.

Herodes Pilcais ITSUXTN/ Waltial Caa.
pull häwäls hänen/ iäi)« hänen Raastupan
jäliens. lumtaiU Pil lus sanoi sijc / W
täs en olc surman syvt/ Hänen sijs päästän räl<
läns Waan m.tlcn noulex iupais

hän pWä wallallcns/ Barradam clt IWrcn
cohca/ lEsuft caick anon pois otla.

Päämies ICiuxen ruostitta/ Sitt Purpurall an<
nm puttla/ Ia Tappura Cwunull Ruo-
co täten häl»ell anncttin / lapolwiU eeen lan-
gcltin / Cumareen Cuningax pilkat / Pila«
tus ulos ajoi lEsuren / Sanoi nyt tee näett
Ihmisen/ Cuin on werisex jo waiwat/ loconyl
lpiyä mahdat ?

'4.

He huusit suurell äncll caick/ Ota pois Ristin-
naulltz tai / Jos Keisarin ystäwä lienet. Vuo»
miostolis Pilatus sijn pesi Kälens / ja annoi
nijn / Wallallms Banaban wienkll'. Mmc lE<

sus



sus omis Watttisans / Mielin pois Ristinnau-
, litta/ Itz candoi RiMns siellä/ Simon händ

autti myös Tiellä.
Is.

Palion wäke sijnä seurais cans/ Mutl waimot it-
kit hareastans / Joit lEsussanoden neuwo>/Äl-
tät minun ylitzen ilkeka / Waan armahtelcal
itzcän/ locc länget suuchi, waiwoin: Sill ne
päiwät ?n lulewat / Ett itz cutin on sanoma /

AuwlN HcdelmckttömlZt litne/ locc cij iapsist
milän tienne.

,6.

Cosca he tulit Golgataan / Cax Ryowclrit lE<suxen cantza / siellä / IHsus Wi-
hamiestms edistä / Rucoili Taiwalist Isänjä/
An heidän andex wiclä -, Häncn syns sijn
joiteltin/I' moneld ylös lumin; Tämä on
lESUS Nazarenus / ludastm Cuningas
cuuluis.

Costa I-Ws Ristinnaulittin / Hänen WaactcnS
cohta :,ut,in/ Mmc heilettin Arpa/
Hmllens lEsus sanoi myss / Ota Johannes
coht'tygöe/ Hän tyll sun larpcs arwa - Jo-
hanms pidä händ cunnias/ Sinun oman
HitissiiS/ Muut cansa ja Pämies päanänS/

iB. Hänen



13.
Hclncns Jumalan Pomx sanoi/ Ia cij nytt idzens

autta woi/ Sitä Räwari hänell ,oimais; Toi»
nm sanoi lEluxell näin: O HErra catzo mi<
nun Min / -Coscas,ulel sinun woimaas. IT«sus hänen saman < Päiwcln/ Wannoi cansans
Iloon tchwän / Coht pimeys Mann Ml wtt»
tllis / Cudest Yhdexclnden Hetkeen.

ly.

Minun Jumalan huusi ITsus sijn / M-M ylon
annoit minun nijn: He sanoit hcln Eliast cuyu/
lEjus sanoi: minä Janon/ Sen Men/ caio
ti täytclly on / Eq sillcn milMn pujltu.
Wijnnin Isans lygö s.moi/ Hengcns wasian
olta anoi / Cohta PMns jm alas painoi/ IzHengms ylönamoi.

2Q.

Maan lärisiös' tapahdu, suur/ Wrippu ja Calliot
halkeis Mr/ Cuollet nousi Ms HaudOist/
Päämies ihmeitä nähdesäns Jumalan Pojaxi
sanoi ilweiscst/ See cmn sk CuoKman paulois.
Röwärlen Reidcl neonin/ Mutt lElus cuol»
lun cohdaltin/ Ke,h«ll häneld awattin Kylti/
losiWeri ja Wesiwuoli julki.

Joseph IHsuxen Ruumihin / Ms stti Cdeon
ja ilinoihin/ Käri sm haudataxens/Sin Nico-
demus cannoi wpös / .Sadan nmcan Wottek

tVtöns



lykstis/ Ruumist sillwoidellaxens/Uteen
iaan hee panit sen / Kilven owelle wieritit sinn/
Menit nijn wtia sieldä, Mull Waimot catzelit
pclä ldä.

21.

Haudallen panit Warnat , Mutt lEsus Aamu
waltiall / Plös nous Colmanden Pcklwän/ iail-
li meille cacki hywsx / Tehden hänellens meil
pyhäx/ Ilon sisälle köymän. Hän cuoleman
ylitzen woit / Ia Helwenn woiman pojs sott/
lost weisan Kijtost lMll/ TM ja lancki,
sesi/ AMEN-

LOPPU.


