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Osipuye.
Olewaiset olot waatiwat, niin kansan kodeissa kuin kiertokouluissakin, luke-

misen alkn-opetulsessa seuraamaan wanhaa tapaa, jonka mukaan lukeminen aljetaau
ensin, ja sitten raasta siihen yhdistetään kirjoittaminen. Tämä Aapinen, joka nyt
ujostellen pyytää päästä kansamme lasten suosioon, tarkoittaa kuitenkin lasten alku-
opetuksen parantamista, erittäinkin kodeissa.

Mitä koti-opetukseen tulee, on ilman poikkeusta ollut sääntönä, että lapsen
on ensi työkseen pitänyt oppia tuntemaan kolo kirjaimisto, niin isot kuin pienetkin
kirjaimet alusta loppuun. Esiteltäköön nämä Aapisessa olewain kuwain uwulla, tahi
ilman, niin työläs ja katkera pala se kirjaimisto on kaikessa tapauksessa alottelewalle
lapselle yhteen jaksoon sulattaa. Sentähden wiiwytäänkin yksinään aakkosien eli lic-
jaimiston oppimisessa usein kaksikin wuott», ja sittenkin lapsi osaa luetella ne töin
tuskin ainoastaan ulkomuistista.

Marsinkin tämän epäkohdan poistamiseksi olen uskaltanut ryhtyä toimittelemaan
tätä Aapista, jossa lasta ensi aluksi waaditaan tuntemaan ainoastaan 4 ääntiötä: a,
O, 11, i Kun lapsi nämä tuntee, saa hän jo harjoittaa turnaamalla muuttamaan näitä
tawuiksi. Kun näistä on selwitty, otetaan toiset 4 ääntiötä esille ja tehdään samat
temput. Sitten senraa tuttawuutta tekemään yksi kerake erältänsä. Tämä niin ikään
lamaamalla yhdistetään tawuksi jokaisen ääntiön ja jonkun entundesta tunnetun
keralleen kanssa. Tärkeä huomioon otettawa seikka on, että ahkerasti aina kerrataan
edellisiä harjoituksia, ennenkun otetaan uutta esille; sillä muutoin entiset unohtumat.
Kirjaimien tuntemisen ja tawaamisen harjoitus käymät siis rinnakkain, eikä mikään
ikäwä taiwal tee läwitse pääsemiselle waikeuksia.

Kun pienet kirjaimet omat näin opitut, päästään isoista kirjaimista selwille jo wer-
rattain wähällä waiwalla. Ja kun lapsi on kirjaimet oppinut, osaa häu myöskin jo
tawata. Tawuuharjoitusten perästä seuraa suomalainen kirjaimisto, sen perästä wie.
raat kirjaimet, ja sitten wasta täysinäinen kirjaimisto seka lawallisilla että latinalaisilla
kirjaimilla. Huoleti kuitenkin saadaan wielä mennä latinalaisen kirjaimiston ohitse,
kunnes kirjassa tulee esille lukukappaleita näillä kirjaimilla.

Koska Kristin opin opetusta moi paraiten ulottaa P. Raamatun kertomuksilla,
olen näitä asettanut pienen kokoelman sisälukukappaleideu jälkeen. Raamatuu kerto»
mutsista saa lapsi selwimmän käsityksen Jumalasta ja Hänen armohallitnksestaan.
Wasta sitten woipi lapsi jossakin määrässä omistaa käsitteitä Kiistin opin „plllllllppll-
leistll," Toiwon, että näihin liitetyt wirren wärsyt edistäwät yhtä paljon asian ym-
märtämistä, kuin mielen ylennystä, marsinkin jos lasta opetetaan niitä weisaaniaan.

Toholammilla, Maaliskuulla 1889. Toimittaja.

Lausunto.
„Lasten alkuopetus on siksi tärkeä, että se ansaitsee hywiä oppikirjoja tueksensa,

semmenkin kun säännöllistä opetnskykyä wielä puuttuu useimmista kansamme kodeista
ja kiertokouluista. Herrojen Kaunosen ja Niemen Aapiset omat jo melkoisessa mää»
iässä woineet poistaa tuntumaa puutetta tässä suhteessa, jonkatähden niitä onkin
lukuisissa kiertokouluissa ahkerasti wiljelty. Mutta wielä näitä täydellisemmin tai»
koltustaan wastaawana pidämme käsillä olewan Aapisen, ei ainoastaan siihen lapsen
tajuntatannalle luonnollisempaan opetustapaan katsoen, että aakkosiin tutustuminen
aljetaau ääntiöillä, joihin terakleita Uittelemalla opitaan nämätkin helposti tuulemaan
ja samassa lamaamaan, maan myöskin siitä syystä, että sisälukukappaleet owat hywin
keweitä ja muuten kaikin puolin onnistuneita. Siten täypikin lapselle mahdolliseksi
oppia lukemaan milt'ei leikitellen; seikka, joka on äärettömän suuresta painosta, koska
liiallinen rasitus jo heti alussa masentaa lapsen mieltä ja tekee monelle lukemisen
läpi elämän kankeaksi ja ikäwäksi. Kun lukutaitoa on syystä pidelty kansallemme
kalliina aarteena, jota sen nykyinen hengellinen ja maallinen simistys saapi suureksi
osaksi kiittää, toiwotamme tätäkin pientä opasta terwetulleeksi tuomaan monelle Suo-
men lapselle tuota tallista aarretta ajalliseksi ja iankaikkiseksi siunaukseksi.

Ilmajoki, Elokuun 6 p. 1889. Johannes Ilmanen, kappalainen."
,/äbeflä olemaan lausuntoon yhdyn, Toholammilla, Lokakuussa 1889.

I«h. Schönberg, kirkkoherra."



I Kirjaimien tunteminen ja tmaaminen.

1. Pienet kirjaimet ja yksinäisiä tawuja.

aou i. äöy e.
ai oi ui, au ou iu, uo. äi öi yi ei, yö ie äy öy.

m am om um äm öm ym em im, ma mo
♦ mu mä mö my me mi.

nau ou uu au ön yn en in, na no nu nä
♦ no ny ne ni.

Man mon mun män mön myn men min, nam nom num
näm nöm nem mm.

«♦ ar or ur är ör yr er ir, ra ro ru rä ro
*-♦ ry re ri.

mar mor mur mär mör myr mer mir, ran ron run rän
rön ryn ren rin.

f al ol ul äl öl yl el il, la lo lu lä lö ly
*♦ le li.

lan lon lun län lön lyn len lin, lar lor lur läi lör lyr
ler lir.

yksinäinen eli lyhyt ääntiö on lauiuttawa lyhyesti: a °n lausuttawa a, eitä
aa; O °n lausuttawa o, eitä 00, j. n, e.

Laulu kerakkeet wanhan tahi uuden ääntämistawan mutaan, ei itse oppi»
misessa tee mitään eroa, paitsi että uusi ääntämistapa waalii enemmän aikaa ja
esiharjoituksia. Kun lokeissa warmaankin wanhaa ääntämistapaa seurataan, suota-
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H 5 a$ oä us as ös ys es is, sai sol sul sälv !♦ ffil syl sel sil.
- sa saa sai, so soo soi, su suu sm, sä sää säi, sö söö söi,

se see sei, si sii sie.
U ah oh uh äh öh yh eh ih ha haa hai hain,
+}+ ho hoo hoi hoin, Hu huu hui huin, ha hää

häi hain, hö hoo hoi hoin, he hee hei hein.
Il ap op up äp op yp ep ip; pa paa pai, po
Y+ poo poi, pu puu pui, pä pää päi, po pöö

pöi, py pyy pyi, pe pee pei, pi pii pie.
hap hoop huip, häp hööp hyyp; pal pool puil, päl pööl pyil.

t at ot ut ät öt yt et it; ta taa tai, to too
* toi, tutuu tui, täis tois tyis, teis ties.

hait hoit huit, lait löit lyit, teit tiet; tap tos tul, täin
töin tyyn teen tiin.

{at ok uk äk ok yk ek ik; kam kon kur käl
♦ kös kyp ket kih.

mauk nuok räyk syök houk peuk tiuk, maik noik huik säik
röik Pyik.

Ttt wa waa wai, wo woo woi, wu wuu wui,
W+ wä wää wäi, wöin wyin, wei wein, wie

Wien, wau wou wäy wöy.
I ja jaa jo joo joi, jää jäi jäy, ju juu juo
J* juon, jään jäin jäis jöis, jouk jär jäyk jäit.

koon huomauttaa, että m on lausuttawa äm, eikä ämmä; n = än, eikä ännä;
r = iii, eikä ällä; l = äl, eitä ällä; s = as, eikä ässä; h Hu, eikä huo;
p = pe, eikä p«; t = te, eikä tee; I = 10, eikä Ioo; m = we, eikä wee,
eikä WUU j. n. e.

D äännetään paljoa pehmeämmästi, tuin t; ja g pehmeämmästi, luin l.
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2. Msltawuisitt sanoja.

mydn maan. wai niin. hän möi myös puun. mies on
hän. hän syö. hän juo ja tuo. hän saa. wai niin! myö,
jos myöt! syö, jos syöt! ken on tuo mies? wie pois hän!

tuon saan. et saa. jos sen saan, niin syön sen. jos en
saa, niin en syö. ei tuo mies saa. on se niin ja näin. on
pää, kuin puu.

3. Kaksitawuifia sanoja.

Ft ma-to ma-dou, ko»ti ko-din, mu-ta mu»dan, mai-to mai-don,
V täh-ti täh-den, keh-to keh-don, su-si su-den, sy-si sy-den, we-si
we»den, waah-to waah«don, hiih-tää hiih«dän, saan saa-da, syön
syö-dä, ma-de ma-teen, kai-de kai-teen.

Ö hon-ka hon-gan, han-ki han-gen, kan-ki kan-gen, ken-kä ken°gän,
lan-ka lan-gan, win-kuu win-gun, won-kuu won-gun, on-kii

on-gin, tun-kee tun«gen, hen«kii hen-gin.

kyl»lä mi-nä lap-si par-ka o-len wie-lä ai-wan heik°ko. mut-ta
en-pä su-re si-tä. sa-moin o°wat kaik-ki muut-kin ker-ran 01-leet.
mut-ta näin sa-noo äi-ti mul-le: ä«lä, lap-si, o-le lais-ka! sil-lä

PYY-tää ei-kä saa. mut-ta wirk>ku saa-pi yl-tä kyl-lin."
näin fa-noo myös-kin it-fe tai-waan her-ra, jo-ka pi-tää ai-na
huo-len sii-tä, jo-ka wain on hy-wä lap-si.

niin«pä koi<tan täs-tä lä-hin työ-tä teh-dä: lu°en jo-ka
päi-wä. siu-naa her-ra pien-tä las-tas! tah-don 01-la ai-na
hy-wä lap-si.
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4. Isot kirjaimet.

IUO an-taa. An-na as>tuu.
Al-ma aut-taa. Ant-ti al-kaa.
Ee«wa es-tää. El-ma et-sii.
Erk-ki ek-syy. El-li e°l«ä.
Hal-li hauk-kuu. Heik-ki heit-täa.
Hel-mi hei-luu. Hil-ja hii-pii.

Im-pi it-kee. Il«ma is°kee.
Is-to ilk-kuu. li-ta is-tuu.
la°lo jak'faa. lou-lu jou-tuu.
luh-ta juok-fee. lä-nis jät-tää.
Lin°tu len-tää. Lai-na lau-laa.
Lii<fa liik-kuu. Lam-pi läik-kyy.

Mat«ti mais-taa. Mik-ko miet-tii.
Mai-ja mat-kii. Mur-ri mur-raa.

Nil-la nie-lee. Nan-ni nau-raa.
Nei«ti neu-100. Nii-lo niit-tää.
Oi-wa op-pii. 04i os-taa.
Or-po ot-taa. On-ni o-saa.
Paa-wo pais-kaa. Pai-men pais-taa.
<sehfa per«kaa. Poi-ka par-kuu.

Rau-ha ruok-kii. Ris°to rii-fuu.
Ryy-fy re-pee. Re-ki rien-tää.

Si-mo sil°poo. Sii-wo siir-tää.
Suo-mi soit-taa. Sy«dän syk-kii.

Toi-wo tot-tuu. Ti-mo tie°tää.
Tuo-mas tun°tee. Tä«ti täh-tää.



7

U Hch-

Hl Mt>
AV

V <£*/

W-

dD
g G

3. Mo-ni-ta-wui'fi-a fa-no ja.

Kis-sa i«met-tää pen-tu-an-sa.
on siis i-met-tä-jä e«li ni-sä-e-läin. Pen-tu

Ul°la us-koo. Übko uh-kaci.
Ur-po uit-taa. Uu-no uur-taa.

Wäi-nö wä-fyy. Weik-ko wei-saa.
Wil-ho wii-pyy. Wil-pas wiil«tää.

Ir-my yr-mii. g)Mä Yö°pyy.

Äi-ti ään-tää. Är-ri är-tyy.
Oi-nen öit-sii. O-kys öyk°kää.
Öp»lö öyh-kää. Ör-ri ör-rää.

Dii-on Daa-wid Dii°do Doo-tau.

Goo-fen Gan-ges Gil<gaal Giide.

kul-kee en-sin ryö-mi-mäl-lä. Se ei woi wie-lä kä-wel-lä.
Wä.-hi°tel-len kas°waa pen-tu suu-rem°mak-si. Se o-saa jo

lat-ki-a mai«to-a mu-hes-ta. We-te-le nuo-raa laat-ti-al°la, niin
pen«tu juok-fee sen pe-räs-sä!

E»mä-kis-sa tuo-pi pen-nul-len-s<r hii-ren e-lä-wä°nä. Mut-ta
pen-tu ei us-kal-la kos-ke-a hii-reen. E-mä kiu-faa hiir-tä kau-an.

Toi-si-naan pääs-tää kis-sa hii-ren ir-ti. Hii-ri°rauk-ka
y-rit-tää juos-ta pii-loon. Mut-ta kis-sa sil-mäi-lee wiek-kaas-ti

') D ja G eiwcit alota snonienkiclisiä sanoja.
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ym«pä-ril-len-sä. Se taampaa hii-ren kiin-ni. Wiim-mein kuo-lee
hii-ri»par-ka haa-woi-hin-sa ja wai-woi«hin-sa.

Kun kis>sa kiu°saa, pii-naa hiir-tä,
Sä ä-lä, lap°si, huo-li sii-tä!
Se on kis-san työ-tä waan

h) Koi-ra.
Si-lit-te-le koi-ran pää«tä! Pu-hu sil-le ys-tä°wäl-li-si-ä fa-

no-ja! Sil-loin se nuo-les«ke-lee kät-tä°si. Se hei-lut-te-lee hän-
tään-sä ys°tä-wäl-li-ses-ti. U°fe-at koi-rat ym-mär-tä«wät ih-mi«
fen pu-heen. Ne op-pi-wat te-ke-mään kum-mal°li-si-a temp-pu°ja.

Koi-ra mat-kus'taa ha-luk-kaas-ti i-fän-tän-sä mn-ka-na. I-
fän°tä saa kyl-lä jät-tää ta-wa-ran-sa pal-jaan tai-waan al-le.
Hän saa 01-la huo-le°ti niis°tä. Ku-kaan ei us-kal°la nii-hin
kos-ke-a. Sil-lä us-kol-li°nen koi-ra on war-ti-ja-na.

Met-säs-tä-jäl-le on koi-ra suu-re-na a-pu-na. Se et-sii
o-tuk-sen pii-10-pai°kan. Kun o-tus on am-mut-tu, nou-taa koi-ra
sen i-sän-näl-len-sä.

Ker-ran koi-ra ui jo-en poik-ki. Suu-ri li-han pa-la-nen
o-li sen suus-sa. Au-rin-ko pais-toi kirk-kaas-ti we-teen. Koi-ra
huo-ma-fi li-han war-jon ku«was-ta-wan we-des-fä. Koi-ra luu-li
war-jo-a li»han Pa-lak-si. Koi-ra a-wa-si suun-fa si-tä ot-ta-maan.
Mut-ta, woi on-net-to-muut-ta! To-del-li-nen li-ha-kap-pa-le pu-
to°si we-teen. Se up-po-si sin-ne. Näin me-net-ti koi-ra saa-
liin-sa ah°ne-u-ten-sa täh-den.

On koi-ra kyl-lä us-kol-li-nen,
Kun kas-wa-wk-fen hy-wän saa.
Waan ah-ne-us se pe°tol-li-ueu
Myös wa°hin-koon-kin joh-dat-taa.
Kun lapsi osa, kaikki tawuuharjoitukset selwästi tawata, annetaan hänen sitten

alusta alkaen harjoitella suorastaan lausumaan tawusa ilman laivaamista. Sem»
moinen lukeminen on tawuttain lukemista.
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6. Suomalainen kirjaimisto.

adeghijklmnoprss
tuwyaö.

ADEGHIKLMND

7. Wieraat kirjaimet.

IH (j Ba-be»li. Bib-li-a. Be°tel.

C
få |

Ce-ci-li-a. Ci-ce-io. Cor-si-ca. (lue: Korsika).

Fi°lip-pus. Foi-ni-ki-a. Fa°bi-an.

Xx
v 5 ■

[ v. Qwcm-ten. Que-bec.

Xe-no-fo-m. 3an°tip-pa.

Za»ka-ri-as. Zi-on. ZY-nch.
N å H»bo. Är-hus. Ä-ker-man.

Muistutus. B äännetään paljoa pchmeämmästi, kuin p. C äännetään
kuten s, jos cttä seuraa ä » y e i. Muussa tapauksessa c'äännetään kuten l.
F äännetään paljoa liiwaammiu, luin to; q äännetään, kuten l; x äännetään,
kuten ls; z äännetään, kuten ts; ja ruotsalainen ä, kuten suomalainen o.

*) Kirjain on puhe-äänen eli kielen äänen meikki. Suomenkielessä on 21
kirjainta, jotka omat kahdenlaisia: ääntiöitll ja leralltita. Aäntiii on semmoinen
kielen ääni, jonka woi yksinänsä selwästi ääntää, Keilllt on semmoinen kielen ääni,
jonka rqoi ainoastaan ääntiöu ohessa selwästi ääntää.

Ääntiot owat: a e t u u y ll ö.
Kerakkeet owat: dzhillmnplfstw.
Nyt saa antaa lapsen lukea kirjaimisto ulkoakin, että hän oppisi aakkosjärjestyksen.
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8. Täysinäinen kirjaimisto.

a) Tawalliset, eli fraktuuri-kirjaimet.

QRSTUWV^WIÄÄD.
<lbcdefgliijklmnopqrsstuwvxyz»äö.

b) Latinalaiset, eli antiqwa-kirjaimet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQKST
UVWXYZÅÄÖ.

abcdefghijklmnopqrsliivwxyzåäö.

9. Wälimerkit.
- tawumerkit.
, pilkku.
; puolipiste.
: kaksoispiste.
. piste.
! huudahdusmerkki,
? kysymysmerkki.

() [] sulkumerkit.
„

" lainausmerkit.
' heittomerkki eli hengähoysm.

ajatusmerkki.
§ pykälämerkki.

* f osoitusmerkit.
== yhtäläisyyden merkki.

10. Numerot.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38^
39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95. 96. 97. 98, 99. 100.
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11. Sujum Mu.*)
1. Koti.

1. Toisinaan käyn naa»
purissa kyläilemässä. Saan
siellä joskuswoileipää. Saan«
pa maitoakin. Mutta kylässä
ei ole kauan hywä olla. Pian
haluan tulla kotiini. Muis-
tan äitini. Muistan isäni.
Muistan weljeni ja siskoni.

Muistan kotini.
2. Kotona kuulen äitini suloisen äänen. Siellä näen hä-

nen rakkaat kaswonsa. Saan istua äitini sylissä. Se on niin
pehmeä ja lämmin. Usein olen istunut isäni polwella. Hän
opettaa hyödyllisiä asioita. Isä ja äiti owat wanhempani. He
owat niin hywiä. Ei missään ole niin hywä olla, kuin kotona.

3. Wanhempani laittawat minulle ruokaa ja waatteita.
Toisinaan olen sairaana. Silloin he minua erittäin hellästi hoi-
tawat ja sylissänsä kantelewat. Ia he kiittäwät Jumalaa, kun
olen parantunut.

*) Maikka lapsi jo olaisitin edellä olleet tawui,harjoiluklet lukea tawutlain,
ei kuitenkaan ole toiwomista, että hän kykenisi heti näitä sujuwan luwun harjoituksia
edes tawutlain lukemaan, sitä wähenimin sauottain ja sujuwasti. Anneltakoon lapsen
ensin tawata yksi palukka useampaan keitaan. Lukekoon sen sitten taas useampaan
keitaan tawuttain ja sitlen nseampaan keitaan sanottain (sana kerralla ja sen perästä
lyhyt waili-olo). Jos lapsi yhtä sanaa jankuttaa useampaan kertaan, i. k, paikaten,
on tawaamista tahi tawuttain lukemista wielä harjoitettawa. Wasta sitten kuu lapsi
paikkailematta woi lukea sanottain, woipi hän alkaa sujuwaa lukemista. Opettajana
olewa henkilö lukekoon Palukan sujuwasli layselle malliksi ja johdattakoon lasta sitten
lukemaan samoin.

Pisteessä (.), kaksoispisteessä (:), yuudahdusmerkissä (!) ja kysymysmerkissä
(?) pitää ääni kotonansa laskeutuman, niin luin lukeminen ihan loppuisi; mutta
pilkussa (,) ja puolipisteessä (;) aineasti pysähtymän ilman laskeutumista. Sanan
alkupuoli on aina lausultawa kowemmalla äänellä, kuin loppupuoli.
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4. Mutta minä en woitkaan aina olla heille kyllin hywä.
Minä en saata aina heitä totella. Silloin tulee paha luontoni
ilmi. Ia wanhemmat owat pahoilla mielin tottelemattomuuteni
tähden. Silloin täytyy heidän minua nuhdella ja rangaista.
Sitten he taas iloitsewat, kun woin olla hywänä lapsena. Ia
silloin minunkin on oikein hywä olla.

5. Usein wanhempani puhuwat Jumalasta: Jumala asuu
taitoaan korkeudessa. Hän katselee alinomaa alas maan päälle.
Hän näkee, mitä me teemme. Hän kuulee, mitä me puhumme.
Hän tietää, mitä me ajattelemme. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä.
Hän pyytää meitä tykönsä taitoaaseen. Taitoaassa on meidän
oikea kotimme.

2. Lapsen laulu.

1. Lapsi olen laulatoainen,
Pieni toielä tooimaton,
Hutoitusta halaatoainen,
Huikennellen huoleton.

2. Vanhempien toarjelema,
Armas, toietän aikoja;
Suurempien suojelema,
Olen toailla toaitooja.

3. Aina löydän atooimena
Äidin helman hupaisen;
Isän poltoen istuimena
Tunnen minä turwaifen.

4. Eipä äidin rakkautta
Waitoallaan tooi toähmtää,
Isän hytoän hartautta
Elon huolet hätoittää.

5. Kielto taikka käskeminen
Armas onpi äidiltä,
Opin, neutoon ottaminen
Intoifempi isältä.

6. Siis on syytä nuoruudessa
Heitä hytoin kuulemaan,
Wanhemmille toanhuudessa
Wielä arwo antamaan.
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3 Lauri ja hänen leikkitowerinsa.
1. Lauri oli wielä pieni poika. Äiti pesi aamusilla hänen

taswonsa. Äiti puetti hänen puhtaisiin waatteisiin. Sitten meni
Lauri isälle sanomaan „hywllä huomenta."

2. Nyt alkoi Laurin Päiwätyö. Kiireesti hän riensi ter-

wchtimään pikku Liisaa. Liisa oli Laurin Paras leikkitoweri.
Liisan kanssa saattoi hän puhella kaikenlaisista maailman asioista.
Liisa tosin ei osannut sanoa muuta, kuin Sillä Liisa
olikin wain pieni kissanpoikanen. Ia pienet kissanpoikaset eiwät
osaa puhua. Mutta Lauri ymmärsi kissaansa kuitenkin hywin.

3. Leikkimisessä oli Liisa erinomainen mestari. Pikku
Lauri oli hewofena, ja juoksi pitkin laattiaa. Äidin wanha huitoi
oli rekenä perässä. Liisa koki pienillä teräwillä hampaillaan saada
huiwin nurkkaan kiinni. Wälistä sai Liisa Jjerrana" istua hui-
willa. Mutta siinä se ei kauan kerralla pysynyt. Se karkasi
tuota pikaa tiehensä. Se pujahti werhon taakse piiloon. Ia
Lauri jäi wetämään tyhjää huiwia.

4. Mutta pianpa Lauri huomasi, että Liisa oli mennyt
piiloon. Ia silloinkos hän aika kyytiä hakemaan kisua. Hän
haki tuolien ja sänkyjen alta, ja huusi ehtimiseen: Liisa,
missä Liisa?" Hän tuli likelle werhoa. Sen
takaa Liisan silmät kiiluiwat niin weitikka-
maisesti. "Ähä jopa löysin, ähä jopa löy-
sin!" huusi Lauri iloissaan. Ia kissalla ja
Laurilla oli niin hupaista yhdessä.

5. Ulkona pihalla oli Laurilla toinenkin
toweri, äitinsä porsas, nimeltä Naski. Hauska
oli katsella, miten se altaastaan syödä mellasti
ja aina töngösteli, olipa ruoka millaista hy-
wänsä, wetelää tai sakeampaa, eikä malttanut edes siiwolla olla
silloinkaan, waan työnsi altaaseen sorkkansa juuri paraaseen ruokaan.
Olisi kyllä Laurin mieli tehnyt leikitellä Naskin kanssa, waan
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siihen äiti ei suostunut. ,Menee karkuun", sanoi hän, kuin Lauri
sitä pyysi. Sen tähden täytyi tyytyä katselemaan sitä wain kar-
sinan aidan raosta ja sille puhelemaan, johon Naski yksitoikkoiseen
wastaeli: noh!" Enintään saattoi tawoittaa sen kärsää
raosta, ja silloinkin wetää kohta pois kätensä, kuin Naski sitä
suuhunsa yritteli kaahnata. Istäwyksinä sitä kumminkin oltiin.

ä. Kehtolaulu
1. Lapsi makaa kehdossa,

Oma isä tuutii;
Lapsen äiti tuwassa
Uuniansa luutii.

2. Äiti leipoo pehmosen
Kawn lapsellensa,
Lapseltansa suukkosen
Ottaa palkaksensa.

3. Nuku, nuku, lapseni,
Nuku itkemättä!
Isä tässä istuwi,
Tuutii herkeemättä.

4 Lapsi nukkuu kiltisti
Isän tuutiessa.
Onpa niinkuin huwiksiIsän wanhuudessa.

F. Nukku-Matti ja Uni-lukka.
1. Nyt hiljaa, poika pieno,

Ia kuule laulua!
Mä lasten ystäwästä
Nyt kerron kahdesta:
Ne owat Uni-lukka
Ia Nukw-Maninen.
Näin illan tullen käywät
Ne luona lapsien.

2. Kah, tuolla Uni-lukka
Jo tulla tallustaa.
Kah, rintaan pää sen painuu

Woi päätä painawaa!

On turha wastustella,
Ken tuota luullut ois,
Ett' illoin painawaffi
Pää pieni käydä wois.

3. Jo saapui Nukku-Matti,
Hän wierees istahtt.
Ia lapsikullan silmät
Hän umpeen suuteli.
Nyt nuku rauhan unta,
Jo kaikki hiljenee.
Ia äiti-armaan laulu
Jo luonas waikenee.
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Uusi ystäwä.

1. ,Möö, mcc!" kuului ääni Mäihälän takapihalta. Kaikki
lapset kiiruhtiwat pihalle katsomaan.

2. „Atii, äiti!" huudahtiwat he yksin suin, „täälla
ammuu pieni wasikka."

3. Niin, siinä seisoi todellakin pieni wasikka. Lasten isä
oli sen ostanut pappilasta. Aikaa woittaen oli siitä tulewa kun-
nollinen lypsylehmä. Niin isä sanoi.

4. Lapset sanoiwat päiwää" uudelle ystäwälleen.
Lyyli juoksi heti hankkimaan sille aamiaista. Pienellä kopalla toi
hän tuoreita heiniä. Kalle seisoi ja katseli wastatullutta, pitäen
toista kättänsä housujen taskussa. Toisessa kädessä oli raippa.
Mutta sen hän piilotti sei*
känsä taakse. Kauuikiksi ui-
mittiwät lapset uutta ystä-
wäänsä.

5. Anni, pikku sisar,
istui äitinsä sylissä. Hänestä
oli melkein yhtä hupaista
katsella pöyhistelewää kukkoa, kuin wasikkaa. Kukko olikin lasten
lemmikki. Eikä se ole kummakaan. Olihan kukko niin komea.
Sillä oli punainen harja. Sen höyhenet oliwat kauniin kirjawat.
Ia miten kesy se oli! Se noukki jywiä lasten kädestäkin.

6. Mutta palatkaamme jälleen Kaunikkiiu. Se kaswoi
kaswamistaan. Ia lasten oli erinomaisen hauskaa leikkiä fen
kanssa. Kun Kaunikki wäliin teki hullunkurisia hyppyjä, nauroi
Lyyli kurkkunsa täydeltä.

7. Mutta Kaunikki kaswoi yhä. Pian pistiwät pienien
sarwien alut esiin sen kiharaisesta otsasta. Parin wuoden kulut-
tua ei sillä enää ollutkaan halua leikkiin. Mutta yhtä hywiä
ystäwiä oliwat lapset ja Kaunikki kuitenkin yhä edelleen.

8. Eräänä päiwänä ilmoitti äiti lapsille, että Kaunikilla
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oli jo pieni wasikka. Siitä saiwat Kalle, Lyyli ja Anni taas
uuden leikkikumppanin. Mutta Kaunikki antoi heille joka päiwä
hywää maitoa palkinnoksi siitä, että he oliwat olleet hywiä sille,
kun se oli pieni. Niin ainakin Päätti Anni. Ia kyllä hän oli-
kin oikeassa.

1. Pääskynen

Pääskynen,
Piiskunen,
Sinisiipi,
Walkorinta,
Laulelija,
Lirputtaja,
Lentelyä,
Liitelijä,
Ilomieli,
Kaunokieli
Teki pesää
Alku kesää
Reunamalle
Katon alle.
Sinne muni
Munasensa,
Siellä hautoi
Poikasensa.
Pojat lensi
Ilman teille
Iloks meille!
Katselimme,
Kuuntelimme,

Iloitsimme,
Riemuitsimme!
Mutta tuolla
Syksyn puolla,
Pois ne lensi
Kauas ensi
Kaikki tyyni
Hyristiwät
Pyristiwät
Supiansa
Lähteissänsä;
Hywästi näin
lätteliwät,
Pientä päätä
Nyökkäsiwät,
Mutta taaskin
Kewähällä
Lämpimällä
Pääskysemme,
Piiskusemme
Saapuu tänne
Iloksemme.

Pääskyset ne sirkuttaa
Tuolla tuwan räystähällä;
Kukkasihin peittyy maa,
Riemuisaa on kewähällä.

Kesä-aika hupaista
Onpi Pikku lapsosilla;
Heill' on rinnan riemua,
Niinkuin pikku lintusilla.
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Kettu ia kalastaja.

1. Olipa kerran ukko. Hän sai eräänä talwipäiwänä rekensä
täyteen kaloja, Hywin iloisena ajeli hän kotiinsa päin. Matkalla lau-
leli hän ilomielin.

2. Mutta mikähän tuolla makaa keskellä
tietä? Ahaa! Kuollut kettupa se on. Tämän
piti ukko hywänä saaliina. Kaunis turkkisi, kettu
kulta, sattuikin minulle hywään tarpeeseen. Ukko
nosti ketun kuormansa takapuolelle. Mutta itse
istui hän etupuolelle.

3. Mutta eipä se häijyn-ilkinen kettu ol-
lutkaan kuollut. Se oli wain olewinaan. Sillä
oli omat tuumansa.

4. Ukon hawaitsematta nakkeli se kuor-
masta kaikki kalat tielle. Sitten hypäsi se itsek-
kin pois. Nyt oli ketulla lystiä. Se rupesi
kokoilemaan kaloja tieltä. Toiset se söi suu-

hunsa. Toiset se säästi. Niin hywää ateriaa ei kettu ollut saanut
pitkään aikaan.

5. Tästä kaikesta ei ukko! tiennyt mi-
tään. Hän ajeli wain tyytywäisenä eteenpäin.
Wiimmein tuli hän kotiin kuormineen. Waimo
tuli häntä wastaan. Missä olet niin kauan
wiipynyt, ukkoseni? Älä ole milläsikään, eukko-
seni! Nyt pidetään isot pidot. Laita pata tu-
lelle! Minulla on reki täynnä kaloja. Onko
todellakin, ukkoseni? Toden totta! Ia lisäksi
on minulla wielä komea kettukin, jonka löysin
tieltä kuolleena.

6. Eukko tuli reelle. Woi mitä hullut-
telet, ukkoseni! Eihän tässä ole yhtään kalaa.
Wielä wähemmin tässä on kettua. Ukkoa
kowin häwetti. Hoksaan nyt kyllä itsekkin. Wiekas kettu on tehnyt
minulle aika kolttosen.

i >
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9. Tipu, tipu.

Tipu tipu, tipu tipu,
Tänne nyt tulkaa!
Näytäppäs kukkokin
Kaunista sulkaa!
Tipu tipu, kanaseni,
Syömähän hoi!
Tokkos se punaheltta
Joutua tooi?
Tipu tipu, herneitä,
Ohria mulla
Täynnä on helmani;
Osaatkos tulla?
Tipu tipu, kukkoni,
Tietä sä anna!

Kaikelle wäellesi
Ruokaa nyt kanna!
Tipu tipu, noukippas
Herneitä multa!
Saammepa munasia
Valkeita sutta.
Tipu tipu, tipu tipn,
Kentälle heitän
Iywäsiä, herneitä
Syötäwäks teidän!
Kestinki tässä nyt
Pieni on mulla,
Tokkohan joudatte
Juhlaani tulla?
Tullaatte tänne, niä
Herneitä annan,
Iywäsiä kentälle
Eteenne kannan!
Tipn tipn, tipn tipu,
Tullaatte waan!
Teistäpä kilttiä
Wieraita saan.

10. ©irtitn lapsen lupaus

1. Toista sataa wuotta on jo kulunut. Silloin pieni poika teki
Wapahtajalle, lesukselle, lupauksen. Tämä lupaus on hywin yksin-
kertainen. Mutta kaunis, erinomaisen kaunis ja ylewä se on! Se
oli näin:

2. „Rakas Vapahtaja, ole minun, niin minä tahdon olla
Sinun!"

3. Poika oli wielä hywin pieni, kun hän teki tämän lupauksen
Mutta hän pysyi siinä elämänsä loppuun asti.
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4. Mieluisinta oli hänelle käydä kirkossa. Hän pani tarkoin mie-
leensä, mitä siellä kuuli ja näki lesuksesta hän halusi kuulla. lesuk-
sesta hän halusi puhua. Sillä „sydämen kyllyydestä suu puhuu."

5. Kun hän oli kuudennella wuodella, sai hän kerran lahjaksi
pienen rahasumman eräältä tuttawaltansa. Hän tuli siitä hywin iloi-
seksi. Samana päiwänä tapasi hän kadulla köyhän kerjäläisen. Tälle
hän antoi kaikki rahansa. Ia nyt oli pojan ilo entista suurempi.

6. Hän eli wanhaksi mieheksi. Hän teki paljon hywää maail-massa. Hän rakasti Wapahtajaa. Sillä Vapahtaja oli antanut hänen
sielullensa rauhan ja lewon. Sama Wapahtaja antoi myös hänelle woi-
maa rakastaa muita ihmisiä. Hän antoi tarwitsewalle usein senkin, minkä
olisi itse kipeästi tarwinnut. Hän antoi ilolla. Ia iloista antajaa lu-
inala rakastaa.

7. Tämän sääliwäisen, hiljaisen ja rakaZtawaisen miehen nimi oli
kreiwi Nikolaus Ludwig Zinzendorff. Hän eli Saksan maalla.

11. Kirkkomatka.
1. On Sunnuntai-aamu, Puhtaana on Salmelan tupa. Puh-

taana owat huonekalut. Lauwantaina ne pestiin. Ei mitään työ-
kapineita näy esillä. Käskeehän Jumala muistamaan jo ennakolta lepo-

päiwää, että se woitaisiin
pyhittää.

2. Pyhäwaatteissa on
Salmelan wäki. Aamiainen
on jo syöty. Kaikki muut
owat lähdössä kirkolle, paitsi
wanha mummu, emännän
äiti, jääpi „kotomieheksi".
Pikku Samuli pääsee wan-
hempainsa kanssa hewosella.
Muu wäki lähtee jalkasin.
Samuli on ensimmäisenä

walmiina. Pienen wirsikirjan warustaa hänkin taskuunsa, sillä hän osaa
jo lukea.

3. Kun pari wirstaa on ajettu, alkaa kuulua kirkon kellojen juh-
lällinen kumina. Tuntuu siltä, kuin kirkon kellot juhlallisella kuminal-
laan julistaisiwat: Tänään on Herran päiwä. Pyhitä Herralle sekä
sielusi että ruumiisi! Käy sisälle Herran huoneeseen, sinä waiwamen
syntinen!
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4. Jo ollaan Hewonen sidotaan aitaan kiinni, ja
pannan heiniä eteen. Saniuli käy isänsä kanssa kirkkoon sisälle. He
istuwat wierekkäin penkkiin. Wakawasti kumartawat he päänsä alas, ja
inkoilewat „Isämeidän" rukouksen. Ihmisiä tulee tulemistaan. Kaikki
asettumat hiljaisina penkkeihin istumaan. Paljo on Samulilla katsele-
mistä. Mutta hiljaisena hänkin, istuu, sillä hän tietää nyt olemansa
Jumalan huoneessa.

5. Jo astuu lukkari korkeaan penkkiinsä. Hän panee wirren nu-
merot isolle taululle. Nyt kuuluu kummallinen rapina. Ihmiset hake-
wat Virsikirjoistaan wirttä. Lukkari alkaa aamuwirren. Seurakunta
yhtyy siihen Voimakkaalla äänellä. Wirren loputtua astuu pappi aitta-
rille. Siellä hän lukee synnintunnustuksen. Wieläkin weisataan wirsi.
Taas pappi lukee ja messuaa.

6. Wiimmein astuu pappi pois alttarilta. Silloin ruwetaan wei-
saamaan saarnawirttä. Sen perästä astuu pappi korkeaan saarnastuo-
liin. Siellä hän saarnaa, kuinka hywä ja armollinen lesus on meitä
pahoja ja tottelemattomia ihmisparkoja kohtaan. Ilman uskoa on
mahdoton kelwata Jumalalle. Sillä joka ei usko, se kadotetaan. Mutta
lesus sanoo: „loka janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokaan!
Ammentakaat ilolla wettä autuuden lähteestä! Miksi te annatte rahan,
kussa ei leipää ole, ja teidän työnne, kussa ei ole rawintoa? Tullaat,
ostakaat ilman rahata ja ilman hinnata wiinaa ja rieskaa! Minä asun
niitten tykönä, joilla on nöyrä ja särjetty sydän, ja joka wapisee Minun
sanani edessä."

7. Kun saarna on päättynyt, weisataan taas wirsi. Wielä astuu
pappi alttarille. Wiimmeiseksi lukee hän „Herrasiunauksen". Nyt weisa-
taan loppuwärsy. Ia Jumalan palweluZ on päättynyt. Ihmiset
kumartawat wielä päänsä alas penkkiin, ja lausuwat itseksensä sydämis-
sään „Herrasiunauksen". Sitten he hiljaisesti poistuwat kirkosta.

8. Iltapäiwän pysyi Salmelan wäki kotona. Isäntä luki postil-
lasta saarnan, jota muu wäki awopäin kuunteli. Sitten weisattiin yh-
dessä muutamia wirsiä. Ia Jumalan rauha loisti heidän kaswoistansa.

12. Lasten wirsi.
1. Mä nostan silmäni taiwaasen

Ia kädet ristihin liitän.
Sua, Herra, ystäwä lapsien,
Mä sydämmeZtäni kiitän.

2. Ah, iloist' on Sua ylistää,
Ia mielelläin mä sen teenkin;
Mä tiedän: et mua hylkää Sä,
Waan katsot myös wähäiseenkin.
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3. Oi kiitos kaikesta, mitä soi
Sun armos armasta mulle,
Oi kiitos muustakin, jot' m woi
Mä tyystin lausua Sulle!

4. Mä olen taimi Sun tarhassas
Ia warten taiwasta luotu,
Sun isälliset)en huomahas
Jo syntymästäni suotu.

5. Mua suojaa Sä, Isä armoinen,
Sun henkes woimalla wiela,
Ia tieni johdata taiwaasen,
Ijäiseen elohon siellä.

(Uusi Wirsikirja N:o 410).

13. Kaksi loulu-iltaa.
1. Oli louluaatto-ilta. Joulukuusen kynttilät sytytettiin pala-

maan. Hauskaa oli joulukuusen ympärillä leikitellä. Walkea leimusi
iloisesti liedessä eli takassa. Pian oli päästäwä illalliselle. Mutta sitä
ennen oli jouluntuoja lahjoineen tulossa. Lewottomana odotettiin ja
iloittiin Pian saatawista joululahjoista.

2. Mutta yht' äMä muistui mieleeni leikkitowerini, naapurin
Antti. Hänellä ei ollut mitään hauskuutta tänä iltana enempää, kuin
muulloinkaan. Pyysin äidil-
täni saada juosta wiemään
jotakin Antille, hänen sisarel-
lensa, weljellensä ja heidän
köyhälle äidillensä.

3. Äitini antoi minulle
muutamia leipiä, juustoja,
ynnä muuta hywää. Juoksin
naapuriin ja wiskasin tuwan
owesta sisään mitä minulla
oli, kappaleen kerrallaan. En
ollut ennen nähnyt Anttia niin iloisena, kuin hän nyt oli. Palasin kotiin,
jossa joulu-ilo oli korkeimmillaan. Hauskaa oli, mutta kaikkein hauskim-
malta tuntui, kun sain ajatella Antin ja hänen omaistensa joulu-iloa.

4. Wuosi oli taas kulunut. Taaskin kokoonnuttiin kodissani joulu-
kuusen ympärille. Odotin saawani tänä iltana joululahjaksi uuden lam-
masnahkaisen turkin. Enpä saattanut uteliaisuuttani hillitä. Hiiwin salaakurkistamaan isoon koppaan, jossa joululahjat oliwat jouluntuojan tuloa
odottamassa. Mutta siellä ei turkkia ollutkaan.
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5. Tästä käwin niin tytymättömäksi, etten koko iltana ajatellut
muuta, kuin olematonta turkkia. loulu-iloa ei minulla nyt ollut ensinkään.

6. Walitin äidilleni, kun hänelle „hywää yötä" sanoin, ettei mi-
nulla nyt ollut yhtä hauskaa, kuin ennen. „Sinä iltana aja-
tellut wain itseäsi, etkä ollenkaan köyhää leitkitoweriasi, Anttia", wastasi
äitini wakawasti.

7. Hyrskähdin itkuun ja ymmärsin, että «autuaampi on antaa,
kuin ottaa".

1. Lapsonen, jolle Luoja
On ruokaa tarpeeksi
Antanut, myöskin suojaa,
Kaikkea kylläksi!

2. Sä muista kiittää Zäntä,
Joka ne antan' on;
Ia kuule senkin ääntä,
Joka on onneton!

14. Lasten Joululaulu.

3. Kiitos Sulle, lesuksemme,
Kallis Vapahtajamme!
Kun Sä tulit wieraaksemme,
Paras joululahjamme.

1< Joulupuu on rakennettu,
Joulu on jo owella.
Namusia ripustettu
Onpi kuusen oksilla.

2. Kuusen pienet kynttiläiset
Walaisewat kauniisti.
Ämpärillä lapsukaiset
Laulelewat sulosti.

4. Tullessasi toit Sä walon,
Lahjat rikkaat runsahat,
Autuuden ja anteeksiannon,
Kaikki taiwaan tawarat.

x

15. Pääskyset ja warpunen.

1. Kaksi pääskystä oli kerran tehnyt pesänsä tal-
1. Kaksi pääskystä oli kerran tehnyt pesänsä tal-

lin otoeit kohdalle. Kohta huomasiwat ne warpusen lentä-
lin oven kohdalle. Kohta huomasivat ne varpusen lentä-
wän Pesään. Pääskyset koettiwat ajaa sitä pois. Mutta
väri pesään. Pääskyset koettivat ajaa sitä pois. Mutta
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warpunenpa ei lähtenytkään, waan puri pääskysiä, kun
varpunenpa ei lähtenytkään, vaan puri pääskysiä, kun
Yrtttiroät sisälle.
yrittivät sisälle.

2, Nytpä nähtiin kummia: Nämä kaksi pääskystä
2. Nytpä nähtiin kummia: Nämä kaksi pääskystä

kutsuiwat ison joukon muita Pääskysiä awuksensa. Kaikki
kutsuivat ison joukon muita pääskysiä avuksensa. Kaikki
pääskyset toiwat suussaan olkia ja sawea. Näillä ne alkoi-
pääskyset toivat suussaan olkia ja savea. Näillä ne alkoi-
wat muurata Pesän suuta umpeen. Warpunen olisi war-
vat muurata pesän suuta umpeen. Varpunen olisi var-
maan kuollut sinne nälkään, jos ei eräs armelias Poika
maan kuollut sinne nälkään, jos ei eräs armelias poika
olisi sitä sieltä pelastanut.
olisi sitä sieltä pelastanut.

3. Pääskyset saiwat pesänsä takaisin. Mutta siinä ei»
3. Pääskyset saivat pesänsä takaisin. Mutta siinä ei-

roät enää menestyneet, waan rakensiwat itselleen toisen pesän,
vät enää menestyneet, vaan rakensivat itselleen toisen pesän.

16. Suvella.
1. Nyt on suvi suloinen

Parhaallansa päällä,
Muilta mailta lintusetkin
Laulelevat täällä.

2. Jo nyt puitten lehdetkin
Miehuutensa täyttää
Ruohot ruusut kukkasetkin
Kauneuden näyttää.

3. Makeoita mansikoita
Syödä saadaan kohta,
Toinen kylki kumminkin jo
Punaiselta hohtaa.

4. Ne on aina ennenkin
Suomen herkut olleet,
Ensimmäisnä kypsyneet
Ja syötäviksi tulleet.
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iy. Lumisilla ollessa.
Voi, kun nyt on lumi nuoskaa!
Joutukaa jo, pojat, juoskaa!
Kalle, Pekka, Heikki, Wille,
Tulkaa, tulkaa lumisille!
Minä jo viskaan
Aika pallon,
Suuren niin kuin miehen kallon,
Riston niskaan.
Kas nyt, Heikki,
Tätä
Elämätä!
Tämähän on vasta leikki!
Poikaset kun huiskaa,
Ett' ei kertoa voi sanat;
Lumipallot tuiskaa
Valkeat kuin metsäkanat!
Kalle, Kalle, paiskaa
Tuota laiskaa,
Joka seisoo tuolla
Taka-puolla! .

Katsos, hölmö, kun sai pallin,
Kaatui mullin mallin!
Huh, huh, huu!
Lunta ihan täynnä suu!
Älä itke, ole vait!
Tyydy siihen, minkä sait!
Riston lumipallot ovat
Liian kovat! --

Juhani ja Kalle
Käyvät painimaan;
Jussi jäikin alle,
Lunta päälle vaan!
Näetkös, Pekko,
Jussin vasta ostettu
Uusi mekko
On kuin ve'estä nostettu!
Kädet käyvät kohmeeseen
Lähdetään pois huoneeseen;
Kukaan ei saa nakata,
Jo on aika lakata.
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18. Kadonnut rahakukkaro.
1. Eräs ruhtinas oli metsästämässä. Hän

itkevän metsätien vieressä. Hän lähestyi paikkaa, mistä itku
kuului. Siinä näki hän pienen pojan -istuvan puun juurella,
tuskissansa käsiänsä vääntelevän.

2. „Mitä itket?" kysyi ruhtinas lempeästi. „A.h", vas-
tasi poika, „äitini on sairaana, ja isäni lähetti minut kaupun-
kiin lääkkeitä ostamaan. Mutta nyt olen kadottanut kukkaroni,
johon isäni pani rahat. Ja nyt ei minulla ole, millä lääkkeitä
äidilleni ostaisin.

3. «Poikaparka!" vastasi ruhtinas hymyillen. „Kaikeksi
onneksi saatan minä sinua ilahuttaa. Sillä minä olen löytänyt
kukkarosi." Tämän sanottuansa otti hän esiin kultarahoilla
täytetyn punaisen samettikukkaron, ja tarjosi sitä pojalle.

4. „Ei, ei!" huudahti poika peljästyksissään. „Tämä ei
ole minun kukkaroni, joka oli vanha ja kulunut. Eikä siinä
ollutkaan, kuin muutamia vaskirahoja eli lanttia."

5. „Vai niin", vastasi ruhtinas, 'joka todellakin oli kuk-
karon löytänyt; mutta tahtoi pojan rehellisyyttä koetella, «on-
ko se sitten tämä?"

6. „Niin, aivan juuri se!" vastasi poika riemuiten. Ja
syvästi kumartaen otti hän käteensä vanhan kuluneen kuk-
karon. „Kiitos, hyvä herra, kiitos!" lisäsi hän, nostaen kor-
kealle lakkiansa.

7. „Kuuleppas, pieni ystäväni", lausui sitten ruhtinas,
„pidä molemmat kukkarot rahoinensa! Olen iloinen, nähdes-
säni, että tyydyt siihen, mitä sinun kukkarossasi on." Sitten
antoi hän pojalle omankin kukkaronsa.

8. Tämän omituisen tapauksen kertoi poika eräälle lais-
kalle koulutoverillensa. Tämä rupesi miettimään, miten hänkin
helposti saisi suuren rahasumman. Kun ruhtinas seuraavan
kerran oli metsästämässä, istui hän puun juurella ja alkoi
surkeasti ulvoa: «Kukkaroni, kukkaroni!" uikutti hän, „olen
kadottanut kukkaroni!"

9. Ruhtinas, joka kuuli tämän valituksen, aavisti pe-
tosta. Hän lähestyi itkevää poikaa, ja sanoi: „Vai niin, sinä
olet kadottanut kukkarosi. Minä olen semmoisen löytänyt
Lieneekö se tämä?" Samassa näytti hän pojalle kauniin silkki-
kukkaron.

10. «Olipa onni; se on kukkaroni!" huudahti poika, ja
ojensi kätensä sitä ottamaan.

11. „Ahaa!" virkkoi ruhtinas, «kyllä näen, että olet pe-
tollinen poika. Oletpa myös palkkasikin saava." Samassa
tarttui hän ruoskaansa ja antoi sillä pojalle kelpo selkäsaunan.
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12. „Nyt saat mennä", sanoi ruhtinas sitten, „ja opi
tästä, että vasta olet rehellinen ja puhut totta!"

13. Poika lähti nolona matkaansa, ja olisi hartaasti pi-
tänyt koko tapauksen salassa. Mutta ei kulunut pitkää aikaa,
ennenkun koko seudulla tiedettiin, että hän valheella oli ko-
ettanut saada suurta rahasummaa.

«

ig. Ajateltavaa.
1. Älä puhu mitään, jota et tahtoisi antaa Jumalan huulia!
2. Älä tee mitään, jota et tahtoisi antaa Jumalan nähdä!
3. Älä kirjoita mitään, jota et tahtoisi antaa Jumalan lukea!
4. Älä lue mitään kirjaa, jota et tahtoisi Jumalalle näyttää!
5. Älä mene mihinkään, johon et päästäisi Jumalaa kanssasi!
6. Sillä jos luulet voivasi Jumalalta jotakin salata, niin pe-

iät itsesi surkeasti.

20. Osoita minulle tie.

1. MuW osoita, oi Jumala,
Tie, jota tulee käydä!
Sun neuvottas en kotoa
Mä eksyväinen löydä.

2. Mun jalkani Sä johdata,
Ne tielle sille saata,
JolV ei voi vaara kohdata;
Oi Herra, lastas auta!

3 Jos yksin jään mä kulkemaan.
En kotimaata löydä;
Mun raukan eksyksissä vaan
Korvessa täytyy käydä.

4. Siis tartu, Herra, käteeni,
Mua luokses kotiin saata!
Pois poista kaikki hätäni;
Oi Herra, lastas auta!
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Lisäys.
1. Kirjoitusharjoituksia. Pienet kirjaimet.
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Isot kirjaimet.



29

Vieraat kirjaimet,

Kirjoituskirjaimisto.

2. Latinalaiset numerot.

i n m iy v vi vn yrn
123456 7 8

ix x xi xn xm xiy xv XVI
9 10 11 12 13 14 15 16

XX XXX XL L LX LXX LXXX XC
20 30 40 50 60 70 80 90

C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM K
100 200 SOO 400 500 600 700 800 900 1000

MDCCCLXXXIX
1889
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3 Luwun laskua »varten.

Paitsi numeroita, käytetään Inwunlaskussa seuraawia merkkejä:
yhteenlaskumerkki +
wähennysmerkki
kertomamerkkejä . X
jakomerkki :

yhtäläisyydenmerkki =

Seuraamat esimerkit walaisewat asiaa:
6 -f- 8-f- 7 =2l (merkitsee: 6 ynnä 8 ynnä 7 on yhteensä 21).
20 12 = 8 (merkitsee: 20:stä wähennetään 12 jää 8).
6.8 =4B (merkitsee: 6 kertaa 8 on 48).
63:7 = 9 (merkitsee: 63 jaetaan 7:ään yhtäsuureen osaan, tulee

osalle 9).
Kertomataulu.

2.1=2
2.2=4
2.3=6 3.3=9 v
2.4=8 3. 4=12 4. 4 = 16
2. s=lo 8. 5 = 15 4. 5 = 20 5. 5 = 25
2. 6 = 12 3. 6 = 18 4. 6 = 24 5. 6 = 30
2. 7=14 3. 7-21 4. 7 = 28 5. 7 = 35
2.8=16 3 . 8 = 24 4 . 8 = 32 5 . 8 = 40
2. 9 = 18 3. 9 = 27 4. 9 = 36 5. 9 = 45
2.10 = 20 3.10 = 30 4.10 = 40 5.10 = 50

6. 6 = 36
6. 7 = 42 7. 7 = 49
6. 8 = 48 7. 8 = 56 8. 8 = 64
6. 9 = 54 7. 9 = 63 8. 9 = 72 9. 9 =Bl
6.10 = 60 7.10 = 70 B.lo=Bo 9.10 = 90

Huomattawa on, että esim. 3.2 tekee saman kuin 2.3; 5.4 =

4.5; 6.3 = 3.6; 8.6=6.8 j. n. e.

H. Sanojen lyhennyksiä.

s. o, = se on; s. t. s. = se tahtoo sanoa; y. m. = ynnä muuta;
y, m. s. = ynnä muuta semmoista; t. m. s. = tahi muuta semmoista;
j. n. e. = ja niin edespäin; esim. = esimerkiksi; N:o = numero; k:Io
9 e. p. P. kello 9 edellä puolen päiwän; k:lo 6 j. p. p. = kello 6
jälkeen puolen päiwän.



111. Pyhän Raamatun kertomuksia
1. Luominen

1. Alussa loi Jumala tlliwaan ja maan. Mafl oli autio ja
tyhjä. Pimeys oli sywyydeu päällä, ja Jumalan Henki liikkui wet-
tm päällä.

2. Jumala sanoi: „Tulkoon walkeus." Ja walkeus tuli.
Jumala sanoi: „Tulkoon awaruus wetten »vaiheelle, eroittamaan
wesiä wesistä!" Ja tapahtui niin. Jumala sanoi: „Kok«ontnkoot
wedet taiwaan alla erinäisiin paikkoihin, niin että kuiwa näkyy!"
Ja niin ilmestyi meri ja maa.

Jumala ainoastaan sanoi, miu maasta kaswoiwat ruohot ja
puut, jotka hedelmän kantoiwat lajinsa mukaan. Jumalan
woimasta ilmestyiwät myös linunt ilmaau, kalat mereen, maa-elai-
met kedolle, sekä aurinko, kuu ja tähdet taiwaalle.

Herran sanalla owat taiwaat tehdyt ja kaikki heidän joukkonsa
Hänen suunsa Hengellä (Job. 33: 4).

Kuutena päiwäna loi Irnnala tlliwaan jci maan, jakaikki mitä
niissä on.
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3, Kuudentena päiwänä luomisen työn lopulla, sanoi Jumala:
ihminen meidän kuwaksemnle, meidän muotomme mu-

taan. Hän »vallitkoon kalat meressä, taitoaan linnut, karjan ja koko
maan, ja kaikki, jotka maalla matelcwat. Niin loi Jumala ihmisen
omaksi tumaksensa. Jumalan kuivaksi Hän sen loi: mieheksi ja wai-
moffi loi Hän heidät.

4. Ia Jumala katsoi kaikkia, mitä Hän tehnyt oli; ja katso
ne oliwat sangen hywät.

5. Seitsemäntenä päiwänä Jumala lepäsi kaikista teoistansa.
Ia Jumala siimasi seitsemännen päiwän ja pyhitti sen ihmisille
lepopäiwäksi (1 Mos. 1:).

2. Aadam ja Gewa. Paradiifi.
1. Herra Jumala teki ihmisen maan tomusta, ja puhalsi ha-

uen steramiinsa eläwän hengen. Ia niin tuli ihminen elämäksi sie-
luksi. Tämä ihminen, jonka Jumala ensiksi loi, oli Aadam, ensim-
mainen mies.

2. Mutta Jumala sanoi: »Ei ole ihmisen hywä yksinänsä
olla. Minä teen hänelle awun, joka hänen tykönänsä oleman pitää."
Ia Herra Jumala pani raskaan unen Aadamiin. Ia kun hän nuk-
tui, otti Hän yhden hänen kylkiluistansa, ja täytti sen paikan lihalla.
Ia Herra Jumala rakensi Maunon siitä kylkiluusta, jonka Hän Aa-
damista otti, ja toi sen Aadamin eteen. Niin Aadam ihastui ja
sanoi: „Tä,nä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani!"

„Sentähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidistänsä ja
waimoonsa sidottu oleman, ja he tulewat yhdeksi lihaksi." Tämän
waimon nimi oli Eewa.

3. Ia Herra Jumala pani Aadamin ja Eewan Eedenin
Paradiisiin wiljelemään ja Varjelemaan sitä. Paradiisi oli ihana
puutarha, johon Jumala oli kaswattanut kaikkinaisia puita, ihanaisia
nähdä, ja niiden hedelmät hywia syödä; ja elämän puun keskelle
Paradiisia, niin myös hywän- ja pahantiedon puun.

4. Ia Herra Jumala käski ihmistä sanoen: „Syu wapaasti
kaikkinaisista puista Paradiisisfa! Mutta hywän- ja pahantiedon
puusta älä syö; sillä jon» päiwänä sinä siitä syöt, pitää sinun
kuolemalla kuoleman'." (1 Mos. 2:).
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3 Syntiin lankeemus.
1. Mutta käärme oli kawalin kaikista eläimistä, jotka Jumala

luonut oli. Se sanoi wllimolle: „Sanoiko Jumala: älkllät syökö
kaikkinaisista puista Paradiisissa?" Waimo wastasi: „Me syömme
kyllä muitten puitten hedelmistä; mutta tiedon puusta on Jumalasanonut: älkäät syökö siitä, ja ältäat rumetko siihen, ettette kuolisi."Ziiin käärme sanoi wllimolle: „Ei suinkaan teidän pidä kuolemalla
kuoleman, waaii jumala tietää, että jona päiwanä te syötte, siitä,
aukenewat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala, tietämään
hywän ja pahan."

. 2. Ia waimo näki siitä puusta olewan hywän syödä, ja ettäse oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaan ymmärryffen. Iahän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös miehellensä ja
hän söi.

3. Silloin aukeniwat heidän silmänsä, ja he äkkäsiwät olewansaalasti. Ia he sitoiwat yhteen fiikunapuun lehtiä ja tekiwät itsellensäpeitteitä. Silloin krniliwat he Herran Jumalan äänen, kun Hänauringon laskiessa ehtoolla käyskenteli Paradiisissa. Ia Aadamlymyi emäntänensä Herran Jumalan kaswoin edestä puitten sekaanParadiisissa.
4. Ia Herra Jumala kutsui Aadamia, ja sanoi hänelle:„Kussas olet?" Aadam wastasi: „Minä kuulin Sinun äänesiParadiisissa, ja pelkäsin; sillä minä olen alasti. Sentahden minä

lymyin. Mutta Jumala sanoi: „Kuka sinulle ilmoitti, ettäs alasti
olet? Etkös syönyt siitä puusta, josta Minä sinua kielsin syömästä?"

Niin Aadam wastasi: „Waimo, jonkas olet minulle antanut, hauantoi minulle siitä puusta, ja minä söin." Silloin sanoi HerraJumala wllimolle: Miksis sen tät?" Waimo toaftaft: „Käärme
petti minun, ja minä söin."

5. Ia Herra Jumala sanoi käärmeelle: „Ettäs tämän teit,
kirottu ole sinä kaikista eläimistä maalla: sinun pitää käymän wat'
sallllst ja syömän maata? Ia minä panen wainon (eli wihan) sinunja waimon watille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä wälille. Iawaimon siemen on rikki polkema sinun pääsi j» sinä olet
pistäwä häntä kantapäähän!"

6. Wllimolle sanoi Jumala: „Sinun pitää synnyttämän lap-
siasi kirnulla, ja sinun tahtosi pitää miehellesi alamainen oleman.Ia hänen pitää wallitseman sinua!"

3
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7. Miehelle Jumala sanoi: „Gttäs kuulit emäntäsi ääntä ja
söit kielletystä puusta, kirottu olkoon maa sinun tähtesi! Orjan-
tappuroita ja ohdakkeita Pitää feu kaswaman. Otsasi hiessä pitää
sinun syömän leipää siihen asti, kun sinä maaksi jälleen tulet; sillä
sinä olet maa ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman!"

8. Ia Herra Jumala ajoi Aadamin ja Eewan ulos Para-
diisista ja pani Kerubimin wartioimaau wälkkywallä miekalla tietä
elämän puulle. Näin tuli synti maailmaan, ja synnin seurassasuru kipu ja kuolema (1 Mos. 8:).

Kuolema on synnin palkka, mutta ijankaikkinen elämä on luma-
lan lahja lesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme (Rom. 6: 23).

Sittenkun himo on siittänyt, niin se synnyttää synnin; mutta
koska synti täytetty on, niin se synnyttää kuoleman (lak. 1: 15).

4. lesuksen syntyminen

1. Maailman luomisesta oli kulunut jo noin neljä tuhatta
wuotta. Ia ihmiset odottiwat liimattua „waimon siementä, joka oli
rikki polkewa käärmeen pääu." Siihen aikaan Jumala lähetti enkeli
Gabrielin Galilean maahan, Natsaretin kaupunkiin. Siellä asui
ueitsy, joka oli kihlattu miehelle, nimeltä Josef, ja neitseen nimi
oli Maria. Enkeli tuli Marian tykö ja sanoi: ..Terwe armoitettu!
Herran on sinun kanssasi; siunattu sinä waimojen seassa! Katso
sinä synnytät pojan, jonka sinun pitää nimittämän lesukseksi!"

2. Siihen aikaan kaski Rooman waltakunnau keisari Augus-
tus, että kaikki hänen alamaisensa piti werolle laskettaman. Ia
tnkin meni kaupunkiinsa panettamaan itseänsä werolle.

3. Josef ja Maria oliwat sukuperäisin Bctlehemistä luudan
maalta. Sentähden meniwät he Natsaretin kaupungista Betlehemiin
antamaan itseänsä armattaa.

4. Heidän siellä ollessansa tapahtui, että Maria synnytti po-
jan, lesuksen, kapaloitsi Hänen ja pani seimeen, kun ei heillä ollut
sijaa paremmassa majassa. (finni 1: 2).

Niin rakasti Jumala maailmaa, että Hän antoi ainoan poi-
kansa, ettei kenenkään, joka uskoo Hänen päällensä, Pidä hukkuman,
waan ijankaikkisen elämän saaman.



35

3 Paimenet seimellä.
1. Muutamat paiinenct siinä paikkakunnassa lualwoiwat ja

wartioitsiwat yöllä laumaansa. Iht'äkkiä seisoi Herran enkeli hei-
dän tykönänsä ja sanoi: „Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tulewa kaikelle kansalle. Teille on tänäpäiwänä syntynyt
Wapahtaja, Herra Kristus. Te löydätte lapsen kapaloituna makaa-
wan seimessä."

Ia kohta ilmestyi enkelin tykö suuri joukko taitoaan enkeleitä,
jotka kiittiwät Jumalaa sanoen: „Kunnia olkoon Jumalan torkeu-
dessa, ja maassa rauha ja ihmisille hyttiä tahto!"

2. Kun enkelit oliwat menneet ylös taiwaaseen, tuliwat pai-
menet kiiruhtain Betlehemiin katsomaan sitä, jonka Herra heille ilmoitti.
He löysiwättin Marian ja Josefin, ynnä lapsen, joka makasi seimessä.
Sitten plllasiwat he laumoillensa, ylistäen ja kunnioittaen Jumalaa
kaikista, mitä oliwat kuulleet ja nähneet. (Lnuk. 2: 8—17).

6. Tietäjät itäiseltä maalta.
1. Kun lesus oli syntynyt Betlehemissä kuningas Herodeksen

aikana, tuli tietäjiä itäiseltä maalta Jerusalemiin. He kysyiwät:
„Kussa on se syntynyt luudalaisten kuningas? Sillä me näimme
Hänen tähtensä idästä ja tulimme Häntä kumartaen rukoilemaan."

2. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko
Jerusalem hänen kanssansa. Hän kokosi kaikki ylimmäiset papit ja

kirjanoppineet ja kyseli heiltä: „Kussa Kristuksen piti syntymän?"
He wllstasiwllt: „Betlehemissä luudan maalla, sillä niin on profee-
tan kautta kirjoitettu."

3. Silloin kutsui Herodes tietäjät salaa, ja tutkisteli heiltä
wisusti, millä ajalla tähti ilmestyi. Sitten lähetti hän heidät Bet-
lehemiin, sanoen: »Menkäät ja kysykäat wisusti lapsesta, ja kun
te fen löydätte, niin tullaat ja ilmoittakaat minulle, että minäkin
tulisin ja kumartaisin häntä."

4. Tietäjät meniwät, ja katso, tähti, jonka he oliwat nähneet
idässä, käwi heidän edellänsä ja seisahtui sen paikan päälle, jossa
lapsi oli. Täällä meniwät he huoneeseen ja löysiwät lapsen äitinsä
Marian kanssa. He lankesiwat maahan jarukoiliwat häntä; awasiwat
tawaransa ja lahjoittiwat Hänelle kultaa, pyhää sawua ja mirhamia.

5. Mutta Jumala kielsi tietäjiä unessa Herodeksen tykö palaja-
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mastll, sillä tämä etsi lesusta murhataksensa Häntä. Ia he meni-
wät toista tietä omalle maallensa. (Math. 2: 1—12).

lesus sanoo: Tulkaat Minun tyköni kaikki, jotka työtä teette
ja olette raskautetut, ja Minä tahdon teitä wirwoittaa.

7. Pako Ggyptiin.
1. Kun tietäjät oliwat menneet pois, ilmestyi Herran enkeli

Josefille unessa ja sanoi: „ Nouse ja ota lapsi äitinensä, ja pakene
Egyptiin ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon; sillä He-
rodes on etfiwä lasta hukuttaaksenfa häntä!"

2. Mutta kun Herodes huomasi, että tietäjät oliwat hänen
pettäneet, wihastui häu sangen kowin, ja lähetti tappamaan kaikki
Betlehemin ja sen seudun poikalapset, jotka oliwat taksiwuotiset, taikka
nuoremmat. Hän toiwoi lesuksenkin niiden joukossa murhllllwansa.

3. Wasta sitten, kun Herodes oli kuollut, ilmestyi Herranenkeli taas Joosefille unessa ja sanoi: „N«use, ota lapsi äitinensä
ja mene Israelin maalle takaisin, sillä ne owat kuolleet, jotka lapsen
henkeä wäijyiwät!" Niin hän nousi ja meni Israelin maalle ja
asui Galilean maassa Natsaretin kaupungissa.

4. Ia lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä, ja täytettiin wiisau-
della. Ia Jumalan armo oli Hänen, kanssansa. (Math. 2:13—23).

Jumala tekee kawalllill aiwoitukset tyhjäksi, ettei heidän kätensäwoi mitään toimittaa.

8. lesus kahdentoista wuotisena templissä.
1» lesuksen Vanhemmat waelsiwat joka wuosi pääsiäisjuhlalle

lerufÄemiin. Kun lesus oli kahdentoista Vuotinen, ottiwat he
Hänen mukaansa. Mutta kun juhlapäiwät oliwat kuluneet, läkstwät
wanhemmat kotimatkalle, waan lesus jäikin Jerusalemiin; jota ei
Josef eikä Hänen äitinsä huomanneet, waan luuliwat Hänen ole-

Hän matkaseurassa. He käwiwät yhden päiwan matkan, etsien Häntäblankoin ja tuttawain seasta. Mutta kun he eiwät Häntä löytäneet,
?pawsiwat.he Jerusalemiin, etsien häntä.

2. .WaZta Mmm päiwäu perästä löystwät he Hänen temp-
lissä opettajain keskellä, luultelewan heitä ja kyselewän
heiltä. 111-kMi, jotka Hänen kuuliwat, hämmästyiwät Hänen ym-
märrystänfa la Maria sanoi Hänelle: „Poikani,
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miksis meille näin teit? Katso isäsi ja ininällemme murehtien etsineet
Sinua!" Ia Hän sanoi heille: „Miksi te Minua ctseitte? Ettekö tie-
täneet, että Minun pitää niissä oleman, jotka Minun Isäni owat?"

3. Sitten meni Hän heidän kanssansa Natsaretiin, ja oli
heille alamainen. Ia lesus menestyi wiisaudessa, ijässä ja ar-
mossa Jumalan ja ihmisten edessä. (Luuk. 2: 41—52).

Kuinka ihauat owat Sinun asuinsijasi, Herra Zebaot? Sieluni
ikäwöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin.

9. lesus siunaa lapsia.

Kerran äidit toiwat lapsia lesuksen tykö, että Hän heitä siu-
naisi; niin opetuslapset nuhteliwat heitä, jotka niitä toiwat. Mutta
koska lesus sen näki, närkästyi Hän ja sanoi heille: „Sallikaat
lasten tulla minun tyköni ja älkaät kieltäkö heitä; silla senkaltaisten
on Jumalan Valtakunta. Totisesti sanon minä teille: Jokainen,
joka ei Jumalan waltakuntlla ota ivastaan niinkuin lapsi, ei hän
suinkaan siihen tule sisälle." Ia Hän otti heitä syliinsä, pani kä-
tensa heidän päällensä ja siunasi heitä. (Mark. 10: 13—16).

Joka itsensä ylentää, se aletaan; ja joka itsensä alentaa, se yletään.



38

10. lesus herättää Nain in lesken pojan.
1. Tapahtui, että lesus meni kaupunkiin, jonka nimi oli Nain.

Kun hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kannettiin ulos kuollutta,
joka oli leski-äidin ainoa poika. Ia paljo kaupungin kansaa käwi
hänen Koska Herra hänen näki, armahti Hän häntä ja
sanoi hänelle: „Älä itke!" Sitten meni Hän ja rupesi ja
kantajat seisahtuiwat. Ia lesus sanoi: „Nuorukainen, Minä sanon
sinulle: nouse ylös!" Niin kuollut nousi istualle ja rilftesi puhu-
maan. Ia lesus antoi sen hänen äidillensä.

2. Mutta pelko tuli kaikille. Ia he kunuioittiwat Jumalaasanoen: „Suuri proseeta on nousnut selaamme, ja Jumala on kan-saansa etsinyt." (Luuk. 7: 11—16).
lesus sanoo: Joka uskoo Minun päälleni, hän elää, ehkä

hän olisi kuollut.

11. lefus asettaa mvrskyn.
1. lesus purjehti opetuslastensa kanssa Genetsaretin meren

ylitse. Matkalla nousi raju-ilma, niin että aallot peittiwät haahben.
Mutta lesus nukkui. Niin opetuslapset herättiwät Häntä, sanoen:
„Herra, auta meitä, me hukumme!" Hän sanoi heille: „Te heikko-
uskoiset, miksi te olette pelkurit?" Niin Hän nousi ja asetti tuulen
ja meren, ja se tuli juuri tyweuekst.

2. Niin ihmiset ihmettcliwät sanoen: „Millinen Tämä on,
sillä tuulet ja meri omat Hänelle kuuliaiset?" (Math. 8: 28—27).

12. Wuorisaarna.
1. Kerran astui lesus ylös wuorelle,ja opetti sieltäkansaa sanoen:
2. Autuaat owat hengellisesti waiwaiset; sillä heidän on taiwaan

waltakunta. Autuaat owat murheelliset; sillä he saawat lohdutuksen.
Autuaat owat siwiät; sillä he saawat maan periä. Autuaat owat, jotka
isoowat ja janoowat wanhurskautta; sillä he rawitaan. Autuaat owat
laupiaat; sillä he saawat laupeuden. Autuaat owat puhtaat sydämestä;
sillä he saawat nähdä Jumalan. Autuaat owat rauhan tekijät; sillä
he pitää Jumalan pojiksi kutsuttaman. Autuaat owat, jotka wanhurs-
kauden tähden wainotaan; sillä heidän on taiwaan waltakunta.

3. Koska te rukoilette, uiin äkkäät olko paljo puhuwaiset, niin-
tuin pakanat; sillä he luulewat itseänsä paljon puheensa tähden tuul-



39

tawllu. Sentähden älkäät olko heidän kaltaisensa; silla teidän Isanne
tietää kyllä, mitä te tarwitsette, ennenkun te Häneltä rukoilettekaan.

4. Anna sille, jota sinulta anoo; ja älä käännä itseäsi pois
siltä,' joka lainaa pyytää. Koskas almua annat, niin älä edelläsi
torwella soita, miten ulkokullatut tekewät. Totisesti sanon minä
teille; he owat saaneet palkkansa. Mutta koska sinä almua annat,
niin älköön wasen kätesi tietkö, mitä oikea kätesi tekee.

5. Älkäät tawarata kootko maan päällä, kussa koi ja ruoste
raiskaawat; waan kootkaat teillenne tamaraa taiwaassll, kussa ei
koi eikä ruoste raiskaa ja kussa eiwät warkaat kaiwa eiwätkä warasta.
Sillä kussa teidän tawaranne on, siellä on teidän sydämennekin.

6. Anokaat, niin teille annetaan; etstkäät, niin te löydätte;
kolkuttakaat, niin teille awataan! Sillä jokainen, joka anoo, hän
saa; ja joka etsii, hän löytää; ja kolkuttawalle awlltaan.

7. Menkäät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti on lawea
ja awara tie, joka ttrie kadotukseen; ja niitä on monta, jotka siitä
sisälle inenewät. Mutta se portti on ahdas, ja tie kaita, joka wie
elämähän; ja harwat owat, jotka sen löytäwät.

8. Kaikki mitä te tahdotte, että ihmiset teille tetisiwät, se
tehkäät myös heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

9. Ei jokainen, kuin sanoo Minulle; Herra, Herra, pidä tule-
mau taiwaan maltakuntaan; mutta joka tekee Minun Isäni tahdon,
kuin on taiwaissa.

10. Koska lesus oli lopettanut nämä puheet, niin kansa häm-
mästyi Hänen oppiansa; silla Hän opetti heitä woimallisesti, eikä
niinkuin kirjanoppineet. (Math. 5—7).

13. lesus otetaan kiinni.
1. lesus oli silloin 30 wuoden wanha, kun Hän alkoi opetta-

maan kansaa ja parantamaan sairaita. Kolme touotta waelsi Hän
ympäri maata. Missä ikänä Hän tapasi apua etsiwän sairaan, sen
Hän paransi; ja murheellisen syntisen, sen sielun Hän rawitsi
armolla ja laupeudella. Mutta ylpeitä sariseuksia ja kirjanoppineita
nuhteli Hän heidän ulkokullaisuudestansa ja wääryydestänsä. Sen-
tähden he suuttuiwat lesukseen ja etseiwät Häntä tappaaksensa.

2. Dksi lesnksen opetuslapsi, Juudas Iskariot, oli antanut
itsensä kokonaan pahan hengen haltuun. Juudas lupasi lesuksen
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saattaa fariseuksille ja päämiehille, jos nämä antaistwat hänelle rahaa.Niin he ihastuiwat ja lupasiwat Juudas Iskariotille 30 hopeapennin-
fia.*) Siitä etsi hän tilaisuutta pcttääksensä lesusta.

3. Kun lesus Tuorstai iltana, Pääsiäisen edellä, oli syönyt
pääsiäislampaan, ja asettanut Herran Ehtoollisen, meni Hän yhden-
toista opetuslapsensa kanssa Jerusalemista Getsemanen yrttitarhaan
rukoilemaan Isältä Jumalalta woimaa, Voidaksensa olla kestäwäinen
huomisin tapahtumassa ristin kuolemassa. Sinne tuli Juudas Iskä-
riot sotamiesten kanssa, ja he ottiwat lesuksen kiini. (Math. 26).

14' lesus tuomitaan kuolemaan
1. Heti samana iltana wietiin lesus ylimmäisen papin, Kai-

fan, tykö, johon kirjanoppineet ja wanhimmat oliwat kokoontuneet
lesusta tuomitsemaan. Monta määrää todistajaa tuotiin Häntä
wastaan. Mutta heidän todistuksensa eiwät olleet soweliaat. Wii-
mein pappein päämies nousi ja sanoi lesukselle: „Minä wannotan
Sinua elämän Jumalan kautta, ettäs sanot meille, oletkos Kristus,
Jumalan Poika." Ia lesus sanoi hänelle: „SinäpL sen sanoit."
Silloin repäisi pappein päämies waatteensa, sanoen: „Hän on pil-
kannut Jumalala. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? ®atfo,
nyt te kuulitte Hänen pilkkansa." Mutta he wastasiwat: „Hän on
wikapää kuolemaan."

2. Seuraamana aamuna sangen Varhain weiwät päämiehet
lesuksen maaherra Pontius Pilatuksen tykö, sanoen: „Tamän me
löysimme kansaa wiettelewän, ja kieltämän keisarille weroa maksa-
masta, sanoen olemansa kuningas Kristus." Kun Pilatus oli le-
susta tutkinut, sanoi hän: „@n minä löydä yhtään syytä hänessä."
Silla hän tiesi, että he oliwat Hänen kateudesta ja Vihasta anta-
neet ylön. Mutta kansa tahtoi lesusta ristiin naulita.

3. Niin Pilatus antoi lesusta ruoskia kansan edessä, toiwoen,
että he sitten Häntä armahtaisiwat. Mutta kansa huusi suurella
äänellä: „Nistiin naulitse, ristiin naulitse Häntä! Jos sinä Hänen
päästät, et ole keisarin ystäwä."

4. Kun Pilatus näki, ettei mikään auttaa taitanut, Maan aina
suurempi pauhina tuli, otti hän mettä, pesi kätensä kansan edessä ja

*) 30 hopeapennintiä eli hopeasikelia oli orjan hengen hinta >a tekee Sue»
men rahassa noin 112 markkaa, Dahlberg'in selit. mukaan.
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sanoi: „Wiaton olen minä Tämän wanhurskllan miehen wereen, katso-
kllat itseänne!" Silloin kaikki kansa huusi: „Hänen werensä tul-
koon meidän ja meidän lastemme päälle!"

Silloin tuomitsi Pilatus Icsukfen ristiin naulittllwaksi.
5. Mutta kun Juudas Iskariot kuuli lesuksen kuolemaan

tuomituksi, tuli hän sangen murheelliseksi. Kän meni pois ja hirtti
itsensä. (Math. 26, 27).

15. lesus ristillä.
1. Sitten wietiin lesus ristiinnaulittawaksi. Ia Häntä seuz

rasi suuri joukko kansaa ja mannoja, jotka itkiwät ja parkuiwat.
2. Kun he tuliwat Golgatan kukkulalle, siinä he Hänen ris-

tiinnaulitsiwat, ja kaksi pahantekijää Hänen kanssansa, yhden oike-
alle ja toisen Vasemmalle puolelle.

3. Ristinpuussa riippuessaan sanoi lesus: „Ifä, anna heille
anteeksi, sillä eiwät he tiedä, mitä he tekewät!" Toinen pahanteki-
jöistä pilkkasi Häntä ja sanoi: „los Sinä olet Jumalan poika,
min auta itseäsi ja meitä!" Mutta toinen nuhteli häntä ja sanoi:
„Etkö sinäkään Jumalaa pelkää, waikkas olet yhdessä kadotuksessa ?

Mehän saamme ansioittemme mukaan, mutta ei Tämä mitään pa*
haa tehnyt." Sitten sanoi hän lesukselle: „Herra, muista minua,
koskas tulet maitokuntaasi!" lesus sanoi hänelle: „Totisesti sanon
Minä sinulle: tänä päiwänä pitää sinun oleman Minun kanssani
paradiisissa."

Lähes kuudennella hetkellä (kello 12 aikana) tuli synkeä pimeys,
joka kesti yhdeksänteen hetkeen asti (8 aika). Silloin lesus huusi
suurella äänellä: „Minun Jumalani, Minun Jumalani! Miksis
Minun ylön annoit?" Sitten sanoi Hän: „Minä janoon." Ia
he tarjosiwat Hänelle etikkaa juoda. Kun lesus oli etikkaa ottanut,
sanoi Hän; „Se on täytetty." Wiimmeiseksi huusi Hän suurella
äänellä: „Isä, Sinun käsiisi annan Minä henkeni." Sitten kallisti
Hän päänsä ja antoi henkensä.

L Ia katso, temftlin esiwaate repesi kahtia ylhäältä alas asti.
Maa järisi, kalliot halkesiwat, haudat aukeniwat ja monta pyhäin
ruumista nouft ylös. Mutta päämies ja ne, jotka Vartioimassa
oliwat, sanoiwllt: „Totisesti oli Tämä hurskas ihminen ja luma-
lan poika." (Math. 27).
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16. lesuksen hautaaminen, ylös nouseminen ja
taiwaaseen astuminen.

1. Saman päiwän, eli Pitkanfterjaiitain illalla tuliwat Niko-
demus ja Josef arimatialainen. He ottiwat lesuksen ruumiin alas
rististä ja paniwat sen uuteen hautaan, joka oli kalliohon hakattu.

2. Kolmantena paimänä eli Sunnuntaina, jonka me Pääsiäis-
päiwäksi sanomme, tapahtui warhain aamulla suuri maan järistys.
Silloin lesus nousi elämänä ylös haudasta. Wiela waelst Hän
40 päiwää täällä maan päällä. Tällä ajalla Hän ilmestyi usein
opetuslapsillensa ja puhui heille Jumalan maitokunnasta.

3. Wiimmeisen kerran kokosi Hän 11 opetuslastansa Öljy-
mäelle ja sanoi heille: „Muutaman päiwän perästä te saatte Pyhän
Hengen. Ia teidän pitää Minun todistajinani oleman sekä leru-
salemissa, että Juudeassa ja Samariassa, ja sitten maailman ääriin."
Kun Hän tämän sanonut oli, siunasi Hän heitä. Sitten otettiin
Hän ylös heidän nähtensä, ja pilwi wei Hänen heidän silmäinsä
edestä. Ia Hän istui Isän Jumalan oikealle kädelle. (Math. 27,
28. Ap. Tek. 1).
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IV. Kiistin opin MtllMlcct.
1. Herran rukous.

Isä meidän, joka olet taiwaissa. Pyhitettv olkoon Sinun
nimes. Lähestyköön Sinun waltakuntas. Tapahtukoon Sinun
tahtos, niin maassa, kuin taiwaassa. Anna meille tänä päiwänä
meidän jokapäiwäinen leipämme. Ia anna meille meidän syn-
timme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme meidän wel-
wollisillemme. Ia älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä
meitä pahasta. Sillä Sinun on waltaknnta ja woima ja kun-
nia, ijankaikkifesti. Amen.

Siis, Isä, ilolla Irsulsen nimeen tulen.
Ia s«non uskossa: „Mä, lllpses, tässä, olen!"
Mä uslon loiwoen: Sä kuulet pyyntöni;
Woit, tahdot, teetkin sen, Mink' aimos lupasi.

(U. W, k. 329: 4).

2. Uskon tunnustus.

1. Minä uskon Jumalan päälle, Isän Kaikkiwaltiaan,
taiwaan ja maan Luojan.

2. Minä uskon lesukfen Kristuksen päälle, Hänen ainoan
Poikansa, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi
neitseestä Mariasta; piinattiin Pontius Pilatuksen aikana, ristiin-
naulittiin, kuoletettiin ja haudattiin, astui alas helwettiin; kolman-
tenä päiwänä nousi ylös kuolleista; astui ylös tairoaaseen, istuu
Isän Jumalan kaikkiwaltiaan oikialla kädellä; sieltä on tulewa
tuomitselnaan eläwiä ja kuolleita.

3. Minä uskon Pyhän Hengen päälle; yhden pyhän yh-
teisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yhteyden, fyntein anteeksi
saamisen, ruumiin ylösnousemiset, ja ijankaikkisen elämän. Amen.

Kun Herra mna paimentaa, Ei multa mitään puutu;
Hän kaitsemasta minua Ei wäsy, ei Hän muutu;
Rawitsee taiwaan leiwällä. Ia elämän myös medellä
Sieluni wirwoittaapi.
Hän sielulleni Valmistaa Runsaimman armopöydan,
Ia Henaellään mua wahwistaa. Ett' ilon suuren löydän;
Mna hywyydellään noudattaa Ia armollansa taluttaa
Ijäisiin majoihinsa. (U# m, t 275; 1/ 4).
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3 Jumalan kymmenen käskysanaa.
1. Minä olen Herra, sinun lumalas. Ei sinun pidä

muita jumalia pitämän Minun edessäni.
2. Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras luma-

las nimeä; sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta, joka Hänen
nimensä turhaan lausuu.

3. Muista lepopäiwää, ettäs sen pyhittäisit.
4. Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs nte*

nestyisit ja kauwan eläisit maan Päällä.
5. Ei sinun pidä tappaman.
6. Ei sinun pidä huorin tekemän.
7. Ei sinun pidä warastaman.
8. Ei sinun Pidä wäärää todistusta sanoman sinun lähim-

mäistäs wastaan.
9. Ei sinun pidä pyytämän sinnn lähimmäises huonetta.
10. Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emän-

tää, eikä hänen palwelijatansa, eikä piikaansa, eikä karjaansa, eikä
juhtaansa, taikka muuta, mikä hänen omansa on.

Pelkää ja rakasta Jumalaa, ja pidä Hänen käskynsä, sillä näin
sanoo Hän:

Minä Herra, sinun lumalas, olen kiiwas Jumala, joka
etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle kolmanteen ja neljänteen
polween, jotka Minua wihaawat; ja teen laupeuden monelle tn-
hannelle, jotka Minua rakastawat ja pitäwät Minun käskyni.

O Herra, puhdas sydän luo,
Minuhun henki wahw»,
Kiulauksissa apu tuo,
Ett' ei ne woittaa mahda!

Sä olet pyhitykleni.
Siis pyhilci mun mieleni
Ia elämäni kaikki!

(U. 28. k. 386: 7).

H. Kasteen sakramentti.
jonka Herramnle lesus Kristus asetti wähää ennen taiwaaseen

astumistansa, näillä sanoilla:
1. Minnlle on annettu kaikki woima taiwaassa ja maan

päällä. Menkäät siis ja tehkäät kaikki kansat Minun opetuslap-
sikseni, kastaen heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen,
ja opettaen heitä pitämään kaikki kuin Minä olen teidän käskenyt.
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2. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka
ei usko, se kadotetaan.

Ellei joku synny wedestä ja Hengestä, ei hän taida luma-
lan waltakuntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on
liha; ja mitä Hengestä syntynyt on, se on Henki.

3. Hänen laupeutensa kautta Hän meidän autuaaksi teki, uuden
syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hän mei-
dän päällemme, lesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme kautta, run-
saasti wuodattanut on, että me Hänen armonsa kautta wanhurskaitsitulisimme ja ijankaikkisen elämän perillisiksi, toiwon jälkeen. Tämä on
totinen sana.

4. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuole-
maan, että, niinkuin Kristus on kuolleista Isän kunnian kautta herätetty,
niin pitää meidänkin uudessa elämässä waeltaman.

Elämän kirjahan kun kerran
Mun nimeni on otettu,
Mua auta, etfen turhaan. Herran',
Olisi kuoloos kastettu;
Suo ett'ei mikään woima wois
Mua kädestäsi ryöstää pois!

(U. W. k. 180: 4).

5. Nippi ja synnin päästö.
1 Laupias Jumala, rakas taiwaallinen Isä, jonka laupeudella

ei loppua ole! Sinä, joka olet kärsiwällinen, pitkämielinen ja suuresta
armosta anteeksi annat pahat teot, rikokset ja synnit. Me olemme teh-
neet syntiä isäimme kanssa; me olemme Määrin tehneet, olleet juma-
lattomat ja Sinun mieles rikkoneet; Sinua Vastaan me olemme syntiä
tehneet ja Sinun edessäs pahoin tehneet; mutta älä muistele entisiä
pahoja tekojamme. Armahda meitä nopeasti; sillä me olemme sangen
Viheliäisiksi tulleet. Auta meitä, Jumala, meidän Wapahtajamme, Si-
nun nimes kunnian tähden. Wapahda meitä ja anna meille kaiW mei-
dän syntimme anteeksi, ja anna meille Pyhän Henkes armoa, että luo-
puisimme syntisestä elämästämme ja saisimme Sinun lykönäs ijankaikki-sen elämän; Sinun Poikas, lesuksen Kristuksen, meidän Herramme
kautta. Amen.

2. O Sinä kaikkein armollisin, ristiinnaulittu Herra lesus Kris-
tus, armahda minua waiwaista syntistä ja katsahda minun puoleeni
Sinun laupeutes silmillä, niinkuin Sinä katsoit Pietarin puoleen salissa,
koska hän Sinun kieltänyt oli, ja niinkuin Sinä katsoit syntisen waimon
puoleen pöydän tykönä fariseuksen huoneessa ja ryöwärin puoleen ristin-
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puussa, ja anna minulle Sinun kaikkein pyhimmän armos kautta, että
minä ynnä Pietarin kanssa itkisin minun syntejäni, sen syntisen waimon
kanssa Sinua sydämestäni rakastaisin ja ryöwärin kanssa katselisin Si-
nun pyhiä kaswojas taiwaassa ijankaikkisesti. Amen.

3. Se murhe, joka Jumalan mielen jälkeen tapahtuu, saattaa
kawmisen autuudeksi, jota ei yksikään kadu; mutta maailman murhe
saattaa kuoleman (2 Kor. 7: 10).

Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin Hän on uskollinen
ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta
Vääryydestä (1 loh. 1: 9).

Minä, Minä pyhin pois sinun ylitsekaymises Minun tähteni, ja
en muista sinun syntejäs (les. 43: 25).

Joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan; ja
joille te ne pidätte, niille ne owat pidetyt (loh. 20: 23).

Rohjennu siis sielu parta,
lola kannal murhetta;
Heitä furas, sydän arka,
Sumstas ei apua!
Suur' °n syntis surkeus,
Mutta Herran laupeus
Ääretön se ompi aiwan,
Käypä yli maan ja taiwaan.

(U. 28. f. 253: 8).

5. Alttarin sakramentti.
jonka Herramme lesus Kristus asetti wähää ennen kuolemaansa.

Meidän Herra lesus Kristus sinä yönä, jona Hän petet-
tiin, otti leiwän, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi:
Ottakaat ja syökäät! Tämä on Minun ruumiini, joka teidän
edestänne annetaan. Se tehkäät Minun muistokseni!

Samalla muotoa otti Hän myös kalkin, kiitti ja antoi ope-
wslapsillensa ja sanoi: Ottakaat ja juokaat tästä kaikki! Tämä
on se uuden testamentin kalkki Minun weressäni, joka teidän ja
monen edestä wuodatetaan syntein anteeksi antamiseksi. Se teh-
käät, niin usein kuin te juotte, Minun muistokseni!

Tää herkku aiwan kallis on
Ia loppumaton, puutteeton,
On taiwaan manna sielullen,
Se tuottaa elon ijäisen.

(U. SS. k. 189: 5).
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V. Rutoutsill.
1. Lasten rukous

Herra Jumala, taiwaallinen isä! Me rukoi-
lemmc Sinua, rakkaan Poikas lesuksenKristuksen
tähden. Anna meille pyhä armos, että me oikiassa
uskossa, hywiZsä tawoissa ja opissa päiwä päi-
wältä kaswaisimme ja lisääntyisimme. Warjele
ja suojele meitä, wanhempiamme ja esiwaltaamme tänä päiwänä synnistä,
wahingosta ja kaikesta pahasta. Amen.

Suo armon ajan oikein käytän Ia liittus pidän ainiaii,
Ii Pyhää mieltäs noudatan, Niin aimohosi turnaten
Suo tehtäwäni kaikki täytän Ijäisen perin autuuden.

(Weisataan kuin wirsi 314. U. W. k.).

2. Aamurukous.
Minä kiitän Sinua, Jumala, rakas taiwaallinen Isäni, lesuksen

Kristuksen Sinun rakkaan poikas kautta, ettäs minua tänä yönä kaikesta
wahingosta ja maarasta armollisesti warjellut olet, ja rukoilen Sinua:
anna minulle anteeksi kaikki minun syntini, ja warjele minua armollisesti
tänä päiwänä synneistä ja kaikesta pahasta, niin että minun elämäni ja
kaikki minun työni Sinulle kelpaisiwat. Minä annan itseni, ruumiini ja
sieluni ja, kaikki mitä minulla on Sinun haltuus ja huomaas. Sinun
pyhät enkelis olkoot minun kanssani, Sinun Pyhä Henkes walaiskoon ja
hallitkoon minua, ettei paha wihollinen minusta mitään woittaisi. Amen.

Mua Pyhä Henkes hallitkoon,
Ett' elää aina woisin,
Niin kuin Sun pyhä tahtos on.
En tekis. koskaan toisin;

O Herra mua suojele
Ia tekemästä warjele
Sun käskyjäsi wastaan!

(U. W. k. 456: 3).

3 Ghtoorukous
Minä kiitän Sinua, Jumala, rakas taiwaallinen Isäni, lesuksenKris-

tuksen Sinun rakkaan Poikas kautta, ettäs minun tänä päiwänä kaikesta
wahingosta ja waarasta armollisesti warjellut olet; ja rukoilen Sinua:
anna minulle anteeksi kaikki minun syntini, ja warjele minua armollisesti
tänä yönä synneistä ja kaikesta pahasta, niin että minun elämäni ja
kaikki minun työni Sinulle kelpaisiwat. Minä annan itseni, ruumiini ja
sieluni ja kaikki mitä minulla on, Sinun haltuus ja huomaas. Sinun
pyhät enkelis olkoot minun kanssani, Sinun Pyhä Henkes walaiskoon ja
hallitkoon minua, ettei paha wihollinen minusta mitään woittaisi. Amen.

Wartioitse meitä Herra, rakas taiwaallinen isä! ja warjele meitä
siltä kamalalta kiusaajalta, joka aina käy ympäri, etsien kenen hän saisi
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Niellä, Anna meille armoa, että me wahwalla uskolla miehuullisestihäntä wastustaisimme, ja tänä yönä Sinun pyhän warjelukses alla
murheetonna lepäisimme; Sinun rakkaan Poikas, Kristuksen,
meidän Herramme kautta. Amen.

Anteeksi llnna rikoksen'.
Ia kaikki suuret syyni
Sun Poiklls kautta lesuk>en!
Hän maksoi welkan' tyyni.

Ah, kuule huokaukseni
Ia armoisesli auta,
Kelwattoon Sulle huutoni
lesutsen nimen kautta!

(U. W. k. 436: 2, 10J.

4. Rukous ruoalle käydessä.
Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua, Herra, ja Sinä annat heilleruoan ajallansa. Sinä awaat kätes ja siunauksellas rawitset kaikki, jotka

,eläwät. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollut, nyt ja aina ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.

•Sua, lesns rakas Herramme,
Rukoilen haitllhasti,
Sä että aina ruokamme
Siunaisit runsahasti!

5. Kiitos ruoan jälkeen.
Kiittäkäämme Herraa, sillä Hän on hywä, ja Hänen laupeutensa

pysyy ijankaikkisesti; joka eläimille antaa heidän ruokansa ja kaarneen
pojillekkin, jotta Häntä awuksenfa huutawat. Kunnia olkoon Isälle ja
Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin alusta on ollut, nyt ja aina
ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.

<Vua, lesus, kiitän röyrästi
Ruoasta ruumidimme!
Myös olkoon kallis sanasiRawinto sielusemme!

6. Siunaus.
Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä; Herra walis-

latoon kaswonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen;
Herra kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme ja antakoon meille
ijankaikkisen rauhan! Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen! Amen.

Herra, turma onnesi,
Voideltusi auttaja,
Viunaa laumaa lampaillesi.

Holho, kaitse, ivirwoita,
Auta »htahalla tiellä,
Kunnialla kruunaa siellä!■ (U. W. k. 300: 7).
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