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POCCIftCKO-*HHCKAa

A 3 E y K A.

A36yKa ecrnß
KaK KHH/KKa, KomopaH
noKa3i)ißaerai> Haiep-:
inaHie öjkeb, yminrß i
hxb BBiroßapiißaniß , <

H niaKHMB :

06pa305i8 npo^iHmßi-:
Baniß rflbjibix C/iOBa h :
jvSieHiji.

ByKßa ecrnb SHaicb
H3o6pa/KaeuiMH

ua nacjrö
, Hanp. a.

OHa 03Ha*iaenn> vuva.
npaßio roaoct, Kant a,
KMH BB coe^HHeHifl,
KaK"b 6 (6e).

Aapis - kirja on se
pienukkainen kirjai-
nen, joka osottaapuo-
stawein piirustuksen,
opettaa niitä ååndå-
maan, yhdiståmåån ja
niin muotoin luke-
maan koko sanat ja
kaikki puheet.

Puostawi on åånen
merkki, kirjalla edes-
pantu, niinkuin a.

Se merkitsee eli yk-
sinkertaisesti åånen,
kuin a, eli yhdiste-
tynå, kuin b (be).



BfcPocciHCKOMb U3M-
kB 4bohkih cynib nnc-
MeHa: n;epKOBHMJi h

B-b i;epKOßHwrb rra-
CMenaxij Gjkbi. mic-

jiomi» 42, a bi rpaac-
35.

Wenåjån kieleså
kahdenlaiset owat kir-
jat: kirkolliset jamaal-
liset.

Kirkkokirjoisa puo-
stawia on luwulla 4 2>

mutta maallisisa 35.

Hazepmanie 6yK&b
lfepKoenbiccT):

Kirkko-kirjain puosta-
wein piirustus:

Ä, E, B,T, A, 6, X, S, 3,
H, I, K, Å, M, H, O, 11-, f,
g, t, js, V, *; x, 6, ]}, %

111,111,1*, M, b, *', 6, 10, U),
Ä, lA, g, v.
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Hatepmanie Gymt
ZpdMfIfLHCKUXb .'

Maallisten kirjain
puostawein piirustus:

A, E, B, T, fr, E, >K, 3,
H, I, K, A, M, H, O, n,
P, G, T, y, *, X, IJ, H,
IH, m, Td, LI. h, -B, 3, K),

a, e, y.

H3l. chxtj rpa>K^aH-
CKTIXI» ÖJKBTj Ö^HHaKOBO
npoH3HOCHmCfI mpii e:
E, '£ n3; mpH n : H,
I H Y, UAZ3L <fi: (J), 6.
B ,bi^epKOßHi)jxi>a;e,Kpo-
BTB CHXI> , O^HHaKOBO
npOH3HOCHMbIH Cymb
euje sBa o: OhW,
ji:T3. n fii, 3 hS
h ,a,Ba y: h V".

Naista maallisten
kirjain puostawersta
yhdellåisesti åånetåån
kolme e: E, li ja 3;
kolme i: 11, Ija V;
ja kaksi cp: (f) ja 0.
Mutta kirkko-kirjoisa,
paitsi naita, yhdellåi-
sesti luettawat owat
kaksi o: O ja W; kaksi
n: IÄ ja kaksi H.- 3
ja3; ja kaksi y: V*.
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Bi> (Jhhckomtj H3bi-[
Kl 3 6yKßl> VHICAOTSITj 26.
HaiepraaHie hxt>

Koe: RfcaieriKoe un0,4-

lllße^,-
CKOMy KMH i/lamilHCKO-

Suomen kieleså puo-
stawia luwulla on 26.
Heidån piirustuksensa
on kahdenlainen: Sak-
san muotoinen jaRuo-
tzin eli Latinan muo-
toinen.

HatepmaHie HdjiieijKO-
-OH?ICKHXb 6yK6b \

Suomalaisien Sa/csan
muotoisten puostawein

piirustus:

21, B, C, D, E, F, G, H,
3, K, 2, M, N, O, P, Q,
N. S, T. U, W. X. Y. Z.

å, D.
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Haiepmanie ohhckhxz>
6yK6b, noApaxcamejibHO

HJin Aa-
mUHCKHMT> :

Suomen ftieZen Latinan
eli Ruotzin muotoisten
puostawein piirustus:

A, B, C, D, E, F, G, H,
I, K, L, M, N, O, P, Q,
R, S, T, U, W, X, Y, Z.

Å, Ö.

Bfc HblHfilllHHXlj iih-

CMeHaxi» 6yKßbi C h Q
Bcrap^qaioincii;

HfiKOrnOpMBIH BOJBCC

ocraaß^ieKM.

ByKBM Gbißaiorai)

6oAhmm h wajibia.

Haiepmanie 6oAh-
muxb noKa3aHO Bbiiiie;
a Maawfl cynib :

Nykyisiså kirjoisa
puostawit C ja Q
harwoin lcytåån;muu-
tamilta kokonansa hei-
tetyt owat.

Puostawit owat suu-
remmat ja pienemmät.

Suurernrnain piirus-
tus osotettu on edellä;
muttapienemmät owat:
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Poccinckin jjepnoenbin: TVenåjån ftirMo-kir-
jain puostawit:

<S 6? e, r, A , c, k-, s,

", h t, tf, y, $, X,
CU, IJ, M, UI, L|J £, AI, A,

O, w, a , ra, cu 5 g, \f-,
10., V.

PoccincKiJi zpawpfln-
cms :

Wenåjån maalliset:

2) 6) E, r, fli , e, JK, 3, H,
i, n, JL, M, h, o, n, p, c,
m> Ji ch) x; 3> ?, III) lls, 2,,

M, L, &, 2>, 10) H, 0, V.
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OUHCKIA Mcuibiß 6yK6bi
HB-

MeifKHjttbj

Saksan muotoiset Suo-
men kirjain pienemmät

puostawit:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k,
l, m, n, o, p, q, r,; s, t, u,

w, x, Y, z.' a, ö.

(pmicKin Majvbin 6ymbi,
noApaHcameMHbin

luin Jla-
muncKHMb:

Pienemmät Suomen
kirjain puosiawitRuo-
tzin eli Latinan muo-

toiset :

a, b, c, d, e, f, g, h, i,
k, !, m, n, o, p, q, r, s,

t, u, w, X) y, z. å, 6.

PoCCmCKHBTb 6jK-
Basii) tk, % m, iij co-'
omßfcmemßyiojipöaj bi> i

Wenåjan puosta-
wein jk,h, m, nj, wertai-
sia Suomen kieleså ei
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(JhIHCKOMT) fl3MKfc He

iiarSemca; 6yKBM int

CAyxam-b jifAR

ro rMroßOpa
6jKßl> ; HO y CpHHHOBt
niaKHce iixb HBmi>, a

GyKBE y (J)hhhobi>
coomßimcrnßyenrb ,ewt

ro bopi> 6yKßi> ts
hjih tz, irao OKOJIO

HHor/i,a

npoH3HOCHimj Kara H.

PaBHO Ohhckih 6yn-
bh y, å7 O,POCCiHCKHMIj
npoM3HOHieHieMi> He

hoS, io,

s, (|)hhhw H3o6pa)Ka-
roini) je, ju, ja.

öyrtßM
KaKfc Kb PoCCIHCKOMIj,
paBHO Bl> CpHHCKOaijb
H3WKS H34aH)mi»ro^oc ,b

caniH coöoro, Kajn>-mo:

a, e, i, o ; y,ra,'fi, 3, 10,

r.

löydy; puostawit t ja
b, pannaan osottaaksi
kowemman eli pehme-
ämmän toisten puo-
stawein åånen murta-
misen, joita myös Suo-
malaisilla ei ole: mutta
puostawin U, Suoma-
laiset ååndåwåt kah-
den puostawin kautta
ts eli tz, kuin Sorta-
walan ymbårykseså
toistaan kuuluu niin
kuin TI.

Niin myös Suomalai-
sten y, å ; ö, Wenåjån
puheisa ei kuulu;
mutta %

, ro , h, Suo-
malaisilta åånetåån je,
ju, ja.

Muutamat puosta-
wit,niinWenåjån kuin
Suomen, ulos andawat
åånen yksinånså itze-
stånså, niin kuin:

a, e, i, o, u, _y, å,
o.
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A
en chmh , KaKi-rao:

6, b, r, a, ac; 3, k, j\, m, h,
n, p, e, m, ch, x, i;, <i,

UI, lU,.
Ilepßßiii Ha3bißaioin-

cä a no-
coiviacHMMH.

PyccKiii ace 6yKßw -b u
b HMeHyiomca 6e3iviac-
HbiMH.

ByrtEbi euje 6bißa-
ionn> 4BoeraacHbia, m.
e. iviacHbia

-

H3HOCiiniea.

Multa toiset yhdiste-
tyinå nåihin

, niin
kuin:
b, e, f, g, h, k, 1, m, n,
p, q, r, s, t, w, x, z.

Edemmåiset sano-
taan ååneilisiksi, mutta
jälkimäiset kanssaåå-
nellisiksi. Waan We-
nåjån t ja b kutzutaan
äänettömiksi.

Puostawit wielå o-
wat kaksiåån eiliset,
se on, koska kaksi
åånellistå yhdellä aa-
nellå ulos annetaan.

Poccincm/i fleoezjiacHbui

GyKöbi:
Wenåjån kaksi äänel-

liset puostavit:

afi , eä , m , oä , ja , ta , afi , m 1 »h.
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(puHciäsi fteoezjiacHvin
Gymbi:

Suomen IcaJtsi-åånelli-
set puostawit:

c c

ai, au, ei, eu
,

ie
, oi, ou, ui, uo

, ji} yo, ai,

ay, oi, oy.

Bl) (pHHCKOMI) H3W-
Kh ß ecrnjj eine 6jkbw
npornii>Kiior«iacHßiH, ra.
e. Kor4a rviaCHaa npo-
mHrHßaerncH

6bi bi> pa3a cjim-

mHincfl.

Om>m. cymb:

Suomen kieleså puo-
stawit owat wielå pit-
kåååneiliset, se on,
koska äänellinen ulos
annetaan niin eltå hån
kuin kahdenkertaisesta
kuuluu.

Ne owat?

e e
aa ; ee, n ? oo , uu, yy ,

aa

Hnaze ohß nnwymcn : Ne toisin kirjoitetaan:

> t > > i > tf

a, e, i, o, u, y, a.

Bt PocciucKOiwrb H3W-
kB maKOBMXt 6yKßi

Wenåjån kieleså sen
kaltaisia ei ole: mutta
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H-fimi), a coomßfimcin-

Bycrni> OHbiMi> Bb i}ep-
KOBHMXT) niICMCHaXI)

nocinaßJiHeMOe HaAi>
iviaCHMMH (').

6yKßi>
et Gynnami npoH3BO-
AHnrb CRjta-fibi.

kirkko-kirjoisa åånen
pitkentåmiseksi ää-

nellisten ylitze pan-
naan åånen painon
merkki (').

Puostawit puosta-
weihin yhdistetyinå
tekewåt nitten yhdi-
stykset.

lIPHMfcPM CKJIA- Yhdistysten esi-

merkit.

Cnjia/ipi Pocci-ncme
zpam^aHcme:

Wenåjån maalliset
yhdistykset:

I.

Ba 6e 611 6i 60 6y 6je>i 6b 6to 6b.
Ba BC BH BI BO BJ BM Bb BK» BH.

Ta re ra ri ro ry rB rio ra.

4a ä e AH At AO Ay A" M Ai" A"-
}Ka ace jkh aci aco acy jk£ jkk> jkä.
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3a 3e 3H 31 30 3y 3t>l 3b 310 3H.

Ka Ke KH KI KO KJ KD KK) KÄ.

t/Ia Ae ah ao ./iy abi Ah aio jlh.

Ma Me mh Mi mo My mm mb mk> mx.
Ha He HH HI HO Hy Hbl HB HK) HÄ.

Ha ne Hll ni HO ny HM nB HK) un.
Pa pe pii pi po py pM pB pio par.
Ca ce ch ci co cy cm cB cw cx.
Ta rae mu mi mo my mM nrß mK) nnr.
(f)a (pe (pH <pi (po (py cpbi (pB (pm (pH.

Xa xe xh xi xo xy xB xio xx.
Ua ii;e ijk rji ijo

Ma ie ih ii io iy yB no ijt.

HJa me m n mi mo my mB mm ms.
m,e uni uqi np mj niß m,m utji.

0a ee en ei 00 ey eu eB eio ex.

11.

Epa 6pe'GpH 6pi 6po 6py 6pm 6pß 6pi« 6pss.
Bpa r?pe cpn upi Bpo i?py BpM Bpl> Epio npn,
Fpa rpe rpn rpr rpo rpy rpti rpß rpio rpn.
4pa Api /ipo £py Apw /ipß apji.

/Kpa Hcpe Npu >Kpi arpo ajpy acpw a<pio 3Kpa.
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3pa 3pe 3pw spi Zpu 3py 3pi>i 3pß 3pto Zp/l.

Kpa Kpe Kp h Kpi Kpo i<py Kpbi ilpb Kpio Kpa.

Mpa Mpe sipu aipi Mpo Mpy MpM Mpß mpla mp«.
Hpa Hpe Hpn Hpi Hpo npy npr>i Hpß npw np>r.
Ilpa npe npii npi npo npy npw npß npio npa.
Cpa cpe cpn cpi cpo cpy cpw cpfi cpio cpn.
Tpa mpe mpu rnpi nipo mpy mpw mpb

mpw mpK.

(J)pa cppe cppu cppi cppo cppy cppbi (ppb
cppio cppji.

Xpa xpe xpn xpi xpo xpy xpw xpß
xpio xpa.

ijpe n,pn i;pi ijpo ijpy ijpbi ijpE
u,pio I^pH.

ipe ipn ipi ipo ipy vphi ipN
ipio ?pÄ.

HJpa mpe nipu mpi mpo mpy nipßi mpß
mpro mpn.

iijpio njpa.
opa epe epn epr epo epy epw ypb

epio epä.
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2.

CuJiäflbi Poccincme
i^epKOGHme:

Wenajän yhdistykset
JiirJilioJiirjallisesti:

I.

Ea ka ra na 3a «a /ia Ma nana

pa ca Ta Ha u,a Ma rna ma

Ke bc re ne 3e Ke /ie Me Ne ne

pe ce Te He u,e Me me me i^e.

Eh BH TH SKH 3H KH AH MH NH nH

on CH TH (j)H MH ULIH MH r^H.

Eo bo ro no 3o ko a o aio no no

po co to Ho u,o mo ujo ipo

E 8 rt ssstsAt M nt nt
ptf it tX $t sl# Uitf Lfjtf
E&l B&l r&l A^ 1 3&I KAI AA! At&l NAI

flh\ CL\ TAI (£>/vl
lOrAl»
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E 4 z>k r*k #fe wk ict /wt
p'k c 4 T jt

10.4.

BfO &M TM SKM 3W KM /IM MH) NM

fIM pw CM TM (])M L}M MM LUM qJM
iOtM*

Ea KA TA fKA 3A KA AA AIA HA

NApA CA TA (])A NA UJA tjJA
r^A

11.

Epa spa rpa ttpa 3f<\ Kpa /ipa a\ö4

Hj)4 npa ppa cpa Tj)d (])jm ipa
Lupa Lfjpa ro,pa-

Epc gpe rpe fKpe 3pc Kp e apc Mpe
upe npc ppc cpc Tpe

lupe qjpc
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EpH BfH rpH ?KpH 3pH KfH
Hpn ripn ppH cpn TfH

LUpH LfjpH r^pH-

Epo &po rpo rcpo spo icpo
Hpo npo ppo cpo Tpo (j>po xpo

iipO MpO
MpO

tupo qppo r^po-

Rptf &j>tf rpX frfl& 3 K Mf^
Nptf nptf pptf tft Tptf <])ptf wptf

ljjpö rOrpö

Epw &p&i rp/vi &l 3P^'
AYp&l HpAI np&i pp AI Cp AI Tp&l

Kp/v! /ip&l

ip&l liipAl LppAl rO-pAI»

Ep 4
Np rk np4 p jh

/ip^k
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Kpw Gpw rpw w 3f M K P W

MfW NfW npw pj>W CpW TfM <])pW
qpw NpK) liipW IjJpfO rO-pM-

<ipw

XP W

EpA &fA rpA npA 3fA KpA
MpA «pA npA ppA epA TfA <5pA

4pA MpA liipA IfipA ,ft.pA»

/IpA

XP*

3.

nucMeiCb :

Suomen kirjain yhdi-
stykset :

I.

Ba he bi bo bu by bå bo.
Ca ce ci co cu cy cå cb.
Da de di do du dy da då.
Fa fe fi fo fu fy la fö.
Ga ge gi go gu gy ga go.
Ha he hi ho hu hy ha ho.
Ja je ji jo ju jy ja jo.
Ka ke ki ko ku ky ka ko.
La le li lo lu ly la 16.
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Ma me mi mo mu my ma må.
Na ne ni no nu ny nå no.
Pa pe pi po pu py på po.
Ra re ri ro ru. ry ra ro.

Sa se si so su sy sa sö.
Ta te ti to tu ty ta to.

Wa we wi wo \vu wy \vå \vö.
Xa xe xi xo xu xy xå xb.
Za ze zi zo zu zy zå zö. (*)

(*) ByKßa c ornMernaemcn

Bl HbIHtUIHHXI. n
nnuiernca rrio.ibKO cAOuaxrb
MHOCinpaHHbIXT. Cb

hn k (ch, ck) , u c-ior-b xa
raaiU) me ksa.

(*) Puostawi c hyljätty on

nykyisisa ylidistyksisa , lian
kirjoitetaan kanssa h ja k
(ch , ck) wieraisa sanoisa, ja
myös xa kirjoitetaan ksa.

11.

Bra bre bri bro bro bry brå bro.
Cra cre eri ero cru ery crå crö.

Dra dre dri dro dru dry drå dro.
Fra fre fri fro fru fry frå frö.
Gra gre gri gro gru gry grå. gro.
Hra hre hri hro hru bry hra bro.
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Kra kre kri kro kru kry kra, krö.
Lra lre lri lro lru lry lrå lrö.
mra rare mri rnro mru mry mrå mrö.

Nra ure nri nro nru nry nrå nro.

Pra pre pri pro pru pry prå pro.
Qua que qui quo quu quy quå qub.
Hra rre rri rro nu rry rrå rrö.
Sra sre sri sro sru sry srå srö,

Tra tre tri tro tru try trå trö.
Wra wre wri wro wu wry wrå wrö.

Biitcmo cra , qua , bi>

HWHtiuHnxi. nncMeHaxi yno-
kra, kva, a ci>

öyKßoio z HawHHaromnxca cio-

roßi BOBce He Bcmpiiaemca.

Yhdistysten cra, qua siaan
rrykyisisa kirjoisa pannaan kra,
kva, mutta puoslawin z kanssa
alkuyhdistyksia ei ensingaa
kohdata.
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Hmenie yßjtbixb cM)&b. Koho- sanain lukemi-
nen.

,

Mamb; 6paim>, ce-cmpa

Mymb, ace-Ha, A6/vb.
Ea-6yiii-Ka; M-BU-i^a.
j\oWb , XO-3H-HHTj.

Xo-3aii-Ka7 Be-njn.
Cmoai, CKaMb-a,
Ok-ho, ,a,B6pb.
IIK-nja, mh-co, pbi-6a.
Xjiß6i>, MCWLO-KO.

KO-po-Ba.
Jlo-wa.&b j ca-HH.

y-ne-Hi-e, KHH-ra.
By-Ma-ra,
y-qe-HHKt , lUKCUb-

HHKIj.

110-qH-ma-io, mo6-juo.

Ih-mi-nen, i-så.
Åi-tr, we-li, sr-sar.
Lap-si, poi-ka, ty-tår.
Mies, wai-mo, åi-jå.
Åm-må;

nei-toi-nen.
Huo-netj i-sån-tå.
E-mån-tå, ka-lut.
Pöy-tå, pen-kki.
Aak-ku-na, o-wi.
Ruo-ka, li-ha, ka-la.
Lei-påj, mai-to.
Woi, leh-må.
He-po, kor-ja.
O-pe-tus, kir-ja.
Pa-pe-ri, kou-lu.
O-pe-tus-lap-sr, kou-

lu-lap-si.
O-pet-ta-ja, kii-tos.
Kun-ni-oi-tan, ra-kas-

tan.
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mo-Ba-pnii^b. Ys-tå-wå,kump-pa-nr.
Ah-ke-ra, lai-ska.

BblH.

Hpa-Bbl, Ao6-
pb]H.

Ta-wat, pa-ha, hy-wå.

Jia.-Ha-AO, KO-Her^-b. Al-ku, lop-pu.

110 ifepKOGHOMy. KirMo-kirjallisesbi.

JlrrfAi , &n\%. ,
Krs, Eatta, Eo:iTjiN'ie ; Fa)ä ,

Allia, 6vm«, Ihcx, Kprs, Kf llienu, Mjioctä, Mata,
Matka, H&o ; Omktko ? Ilpra, HfrOML, llJjoki,
Fikteo , Gf4e ; Gaulle, Gaea , Tjh,A , ,

Engeli, Apostoli, Jumala, Armo, Plösnousemi»
nen, Keisari, Sielu, Hengi, Ewangelmmi, lesus,
Risti, Kastet, Wiisaus, Rukous, Taiwas, Isän
maa, Sormi, Istuin, Proseta, Syndymä, Sydän,
Auringo, Kunnia,' Kolminaisuus, Opettaja, Chri«
sius, Christitly, Kuningas, Kirkko, Seurakunta, Ihmi-
nen. Rehellinen.
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\

<ffir6Ai.
G,\Bd Ttt-t Rm hoix

,

faKd Te&i.

3£pW HBHMH, ?Ti*IJJHT£-
AW ALUE HCTHHM, HKI

Kl3&£ CMH, H BCA HCriOA-

HAAII, COKJ)OEHL|J£ H

«KH3HH nOAdTCAM , Uj>'lHAH
H 6CCAHCA BÄ HM, H 6*IK-
CTH HM W BCaV/a CKEEjiNM,
H CH&CH EMK6 H4LUA.

Gtm h Ilki, Otmh Kji4'n-
IU H , GtMH El£3CA\£ jITH MH,n 0-

MHAyH HAC%.

Gtmh Gtmm K|l'n-
Ee3MUfTHMH ;

no-

MHAyH HACi.

Gtmm F.«{, Gtmh Kjiin-
K'iH,GTMHE£3CA\fJITHMH, nO-

- HJCZ.

Rukouxet.
Kunnia Sinulle, luma-

lamme meidän, kunnia Si,
nulle.

Taiwaallinen Kuningas,
Lohduttaja totuuden henc,i,
jokapaikasa läsnä olewai-
nen ja kaikN täyltäwäinen,
hywäin tavoava ja elämän
antaja, tule ja asu meisa
ja puhdista meitä kaikkina:-
sesta saastaisuudesta ja wa-
pahda, o laupias, sielumme
meidän.

O Pyhä Jumala, Pyhä
Wäkewä, Pyhä Kuolema-
toin, armahda meitä.

O Pyhä Jumala, Pyhä
Wakeua, Pyhä Kuolema-
toin, armahda meitä.

O Pyhä Jumala, Pyhä
Wakewa, Pyhä Kuolema,
toin, armahda rnetfa»
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GAdSd 048 H CrHs H

G'FOA\tf , H NMn4 H

H|HCNO H BO e4'kH EtllOBX,
.IMUNA.

JifcTc\A TJI46 , nOAAHAyrf
hac%: TJh CUWTH rjAjfH
NdUJA : EaKO OjiOCTH R£3-

3dKOHIA NdLLM '. GtMH flO-

ckTH , H H3H/kAH HfMOIjJH

NALLIA , HAUNE TBOEfO jld^N.

FocnOAH noMHAyn,
FocnoAH noAuuyH.

TocnoAH noMHAyH.

Gaba GOTiS' h GnS> h

Gtoa\& ys^S> ; h hmn4 h

njIHCNO fi KO &l'l<H 6'kKOBX,
4A\MHA.

; fr& CTHTCA HA\Å

Tboe, a 4 np'iHA£TZ ljj>tbu
TEOS , A 4 ECAA TbCA,
MU) NA NECH

, H N 4 3£A\-
AH. Xalbä NdIXIX

«iIH A N4MI A H{
'

Ci
;

"

Kunnia Isille ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle, nyt ja
aina ja ijankaikkisesia ijan-
kalkkiseen, amen.

O Pyhin Kolminaisuus,
armahda meitä.- Herra py-
hi pois syndimme meidän:
Wallia anna andecxi pahat
tekomme meidän: Pyhä,
tule ja paranna woimatto-
muudemme meidän , nimes
Sinun tähden.

Herra armahda.
Herra armahda.
Herra armahda.
Kunnia Isälle ja Pojalle

ja Pyhälle Hengelle, nyt ja
aina ja ijankaikkisesia ijan-
kaikkiseeN) amen.

Isä meidän, Joka olet
taiwaisa, pyhitetty olkoon
Sinun nimes, lähestyköön
Sinun waltakundas, tapah-
tukoon Sinun tahdos, niin
maasa kuin taiwaasa. Anna
meille tänapaiwanä meidän
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UCTdBM NdAVX AOATH HålllA,
läKOtKf H MM UJCT4EAACAYS

AOASKNHKUWS NALUHAYS: H

NC NdCX EO HCK&LUt-

HU, HO H3EdSH H&CZ CC 1
A^iuEdru;.

XIfdAOAVL H.

Hfi»fi,MTl fIOKAONHMCA

liyiHAHTE fIOKAONHMCA, H

NdLU£A\S ETS.

Hf'lHA>m nOKAOHHAMTA, H

HJIHndAEMX X|t£>' ;

IJjjifEH H EK H<\LUEA\S.

llomhaSh a\Ä E«:t no

E£AHU/k.H MATH TeO(H, H NO

LUCAfOTTi TeO-
H)f& diMHCTH El33ä!<6«'ll
A\OE. HdHn<m UJMMH A\A

CC E£33<M<6n'lA MOerCv, H CÖ

Moeru> -dnHCTM ma.
13l?U) Ell3H«6«'l'l A\o6 131.

jokapäiväinen leipämme, ja
anna meille meidän syn-
dimme andeexi, niin kuin
mekin andeexi annamme
meidän welwollisillemme: ja
älä johdata meitä liusauxeen,
mutta päästä meitä pahasta.

50 Psalmi.
Tulkaamme kumartakamme

Kuningastamme meidän lu-
malaa.

Tulkaamme kumartakam-
me, ja langetkamme Chri-
stuksen, meidän Kullingaam-
me Jumalan eteen.

Tulkaamme kumartakam-
me, ja langetkamme Itle
Christuksen, meidän Kunin-
gaamme ja Jumalamme eteen.

Jumala, ole minulle ar-
mollinen Sinun hywyydes
tähden, pyhi pois minun
syndini Sinun suuren laupiu-
des tähden. Pese minua (n;=
win waärydestäni ja puhdi-
sia minua synnistäni. Sillä
minä tunnen pahat tekoni
ja minun syndini on aina
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3NAW , H MO H njje^o
MNOW ?CTÅ EMN&. TfE'E Cr\H-
nom& ccrjiiLUHjfi, h aS'ka-
EC£ njlEA* Tc&OH) COTKQ]IH)(X.
Ml<o A 4 UinjIdBAHUJHCA EO

CAOKtc£)CX TEOH)C& ,
H PO-

KNfr,v» Tm.
Gf KO Efc KC33dl<6N'iH)("s 3<l-

- «Mi ,
H EO rjlictjfl

|OAH MA MdTH MOA. Gf EO

HCTHNi? EO3AMKHAX «Hj El -

E'kCTNdA H T4HN4A nj)f.\\i?A-
JOCTH TeOJA AEHAX MH (CM.

UJujionHaiH ma vc:6noAV£ h

amii_|jS'cA : Cva\m{i±ih a\a
,

?!

n<ne CNira cyßiAwcA. Ga<?-
J(S' &ACH JMOCTA H

EECfYIC ,
KOCTH

CA\HJ)£NNMA. G) EjIdTH AHI-Jt
T&oe CC rfßjcz. h

ECA Et33ä«Q«'lA MOA UHH-

CTH. IHCTO

EO KfKE , H AX* njIA&X

UJENOEH RO MOEH.

He CDE£Ji?KH M6NE CC AHLJd
TeoetOu h T&ocru> G-ra-
ru> H( CChmh CC Bo3-

edesäni. Sinua, Sinua ai-
noata mafiaan minä syndia
tein, ja pahasti tein Sinun
edesäs: ettäs olisit olkia sa-
noisas ja puhdas tuomi-
tefas. Katzo, minä olen syn-
nisä syndynyt, ja minun
äitini on minun synnisä siit-
tänyt. Katzo, Sinä halajat
totuutta, joka salaudesa on,
ja ilmoitat salatun wiisauden
minulle.Puhdista minua iso-
pilla, että m>nä puhdistui-
sin ; pese minua, .että mi-
nä lumiwalkiaxi tulisin. Anna
minun kuulla iloa ja rie-
mua, että ne luut ihastuisit,
jotkas särkenyt olet. Peitä
kaswos minun synneistäni
ja pyhi pois kaikki pahat
tekoni. Jumala, luo minuun
puhdas sydän ja anna mi-
niille uusi wahwa hengi. Ala
heitä minua pois kaswois
edestä ja älä minulta ota
pois Sinun pyhää hengeäs.
Anna minulle taas Sinun
autuuden ilo, ja sillä hywal-
lä hengellas tue minua.
Minä tahdon määrille opet-
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A&WJ\i. Mfi CnåCin"[A

Teoetuj, h SAA/yA—-

VNHMX (fyTGEfAH MA.

KE33dKUIHNMA l\%TtMh TkO-
HMJ H HCIECTHSm K"L TeE'E
CIEjJATATCA. H3K<\6!l MA CC'

kjioeeh Eä-6 ; Ti>ki fruceViA
MOtro, 603ji<y$ereA rasMK^'

/ \J / | TTT / O TTT*mo h lkoeh. lah '
£ *

-
' -> !

«yCTNt A\OH UJB.fj)3CLUH H

OyCTd MOA 503E1CTATX
a? Teow. Mko Sljjeem eoc-

JfOTiAX EC H SKEj)TEM ,

OyEW, K«3OfIWK£VIA NE

Ei\roEOAHUJH. HvEfTßd KTis

LUENNO H CMHjIENHO Hra HE

Oy-NHMHTCHTX. F^H
KArÖKOÅEVifMft Tkohavx Gio-
Ul\ il A'* cHINU
IfjIfodAHMCIUA. Tcr,\4 EiUO-

EOAHLUH *K£J>Tlii> RfdKAM, KO3-

NOLUeViE H ECECOKErdEMdA ,

T'OrAd EO3AOÄATS Hå OA-

Trtjli TEO H TEAÄLJM.

taa Sinun tieZ, että syndi-
set S>nun tykdo palajaisit.
Päästä minua weren wioista,
Jumala, minun auluudeni
Jumala: että minun kieleni
ylistäisi Sinun wanhurskaut-
tas. ?lwaa, Herra, minun

että minun suuni
Ilmoittaisi Sinun kiitcxes.

! Sillä ei Sinulle kelpaa uhri,
cltä minä sen annaisin: ja
polttouhri Sinulle ei ensin-
gän kelpaa. Re uhrit, jotka
Jumalalle kelpaawat, owat
murhellinen hengi: ahdistet-
tua ja särjettyä sydändä et
Sinä, Jumala, hyljää. Tee
Zionille hywasti Sinun ar-
mos jäikeen, rakenna le-
cusalemin muurit. Silloin
Sinulle kelpaawat wanhurs-
kauden uhrit, polttouhrit ja
muut uhrit; 'silloin Sinun
altarillas härkiä uhrataan.
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Ei'fS'lo bo Erd
COlfd T&Clr \l}KHTi\A , TeOj)-
l\& HkS> H 3E,\UH 7

«e liC'ki\\Z. H N£&HAHMM.WS :

H BO

XjJTd , GnA KhT/a, 6f \HNO-

- COGOqd px-
AfNNdro n|EKr \ £ E:i'x"a
G&tTd CC öuiVa ; Erd HC-

THNNd CC Erd HCTHNNd,

|O«KA6NN4 , Hi COTEOjIENNd;

ECA EMUJA. Hd£% }å,\H IfAO-

H NdUUrO Cnd«-

n'|A CLUEAUJArO C£ NECX H

EOnAOTHBLUdrOCA CG

G/Vd > H MjTIH , H EO-

NAEtILLIdCA. PdCIIATdrO -tKE

3d NM (IJIH
7 H ; H

nOrptEENNd, H ROCKfKUJdrO
KK TpETIH A£Ni no riHCd-

Symboli oikein kun-
niallisen Uskon.

Minä uskon yhden luma-
lan päälle, Ijän Kaikcnval-
tian, Taiwaan ja maan lue-

'jan, kaikkein nakywaisten
ja näkylnätidmäili Tckiän;
Ia yhden Herran päälle,
Icsuxen Christuxen luma-
lan ainoan Pojan, ennen
kaikkia aikoja Isästä syndy-
neen,WalkeudenWalkeudesta,
totisen Jumalan totisesta lu-
malasta, syndyneen, ei teh-
dyn, Isanpa kanssa yhdesa
olcmisesa,longakautta kaikki
tehdyt owat. Joka me.dan
ihmisten lahden ja meidän
auiuudemme lahden alas as-
tui taiwaista ja otti miehuu-
den Pyhä n Hangen kautta
Neitzesta Mariasta ja tuli
ihmisexi. Meidän myös edes-
tamme ristinnaulitiiinPontius
Pilatuxen alla, piinattiin ja
haudattiin, ja kolmantena
paiwana on ylosnosnut kir-
joitusten jälkeen. Ia yld,»
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öijd. H ndKH rpA^qjdro
co CAdKOM, cSSr \HTH 4KH6MAVX

H Me'|T&fvlMX ; 6ro«£ IJjITBIW

GTdrO, T&& ■'/KHEOTEOjiA-
H«e Cu GOqd

AALpdTO, HiKE £0 GDljeays h

GnOAVX CfIOKAdNAfMd H CAd-

ehavi ; rAdroAdBLUAro njio-
j>OKH. H KO Gt#M
GoEOjIN<?K)

CrVIHO K|LjJ£N'l£
BO OCTdEAfNU *lm
EOCKjJNfA AMjITEMJfS H -SKH3NH

Es/\Si>4JdrO EtKd. ÅMHNA.

ÄAaTZA ErOAMTepH-

AdTNdA MjTia, e% To-
EOW ! KAPOCAOEENNd Tm Kh

«;{Hd')e& h RArocAO&eHX r\\6b%

astui taiwaseen ia istuu siellä
Isans oikialla kädellä. Ia
sieltä taas tulema on suu-
rella kunnialla tuomitze-
maan elawita ja kuolleita,
longa waltakunnalle ei lop-
pua ole. Ia Pyhän Hen-
gen paalle, Herran wirwoit-
tajan, Joka uloskaypi Isa-
sta, Jota ynnä Isan ja Po-
jan kansia kumarretaan ja
kunnioitetaan,loka Pcofetain
kautta puhunut on. Ia yh-
den Pyhän Phteisen ja Apo-
stollisenSeurakunnan päälle.
Minä tunnustan yhden Ka-
steen syndein andeexi saam!-
sepi; odotan kuolluitten yldö-
nousemista ja tulewaisen ajan
elamala. Amen.

Rukous Jumalan
Äitin tykö.

Jumalan Synnyttäjä Nei-
tzyt, riemuitze, armoitettu
Maria, Herra sinun kanssas!
siunattu olet Sinä waimoin
seasa ja siunattu on kohtus
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>

i jcka T&otru;, bko Ghc&
x V ~, ,

" H

Sinun hedelmä: silla sinä olet
synnyttänyt Vapahtajan sie-
lumme meidän.

Mojbwnea eocma&b orm>
cua.

TocnoAH,
pio Teon orn-b Bcero

lino Tm 3,4pa-
Ba h BO-

3 omi CHa,
h, pa3orHaßi> miuy houi-

hjk> ,
ociajvb pa^ocrn-

HblflTb CBI3IIIOMT> fttVl
cero. Te6a y-

Moeio bi> Te-
6fl BfipOK), pa3roHn
rneMHOiny
Moero h crnpacmeii mo-
l\Xb, 11 npocßßmu MOH

yaii» II BOJIIO CBtJraOMTj

Bce/v&Hcmßjioniifl
Taoen. /l,apyö

Mirß pa6y TeoeMy,

Aamu ruftous.

Herra, minå kiitän
Sinua kaikesta minun
sydåmeståni, että Sinä
minua terweenå ja wa-
hingotta unesta herät-
tänyt olet, ja, hajottain
yön pimeyden,walaisit
ihanalla tåmän pai-
wåriwalolla. Minå ru-
koilen Sinua palaavalla
uskalluksellani påål-
les: hajota minun
tunnottomuuteni ja
himoini pimeys, jawa-
laise minun ymmärry-
kseni ja tahtoni Si-
nun pyhållå kaikki
waikuttawaisella ar-
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6m n Ha omi> Te-
-6a mhß Ha3HaqeHHbia

}

ci> no«uioH) oxomoio

luoeio h

i]3biCKHßajii> co rauha-
niemi) coKpwinMii bi>

CBflrnoMi. ZailonN Tbo-
eMi> rnåHHßi, co Aep3-
HOBeHieMi> rrpn-
3WBaH CBflraoe kmh

Tuoe.

mollas. Suo palweli-
alles, ettå minå tåy-
dellå halullani pyrki-
sin niihin töihin, kuin
Sinå minulle måårån-
nyt olet) ja etsisin wr-
reydellå Sinun pyhän
lakis salaisuutta, ja
aina kiiwaasti auksi-
huutaisin Sinun pyhåå
nimeås.

Mo*mmea ko

cny.
Ru/tous maata

menneså.

BeeMOrynjiu Bojkc !

Tbohmtj.
ITpoMbic.iOMT) ceror iiionpiaro
naca, 3a bob 6.aaro-,
Ähnmn , nai<ia a bi» ceu
Aeiib orat pv-
kh Tboch npuHH^ii.,
6jiaro,],apHoe; a 2a npe- i

Kaikkrwattias Juma-
i la! Sinun edeskatsomi-
i. ses kautta tåhän yöhet-
keen pååstyani, tuon

| Sinun etees kaikista
hywistå, mitåminå ta-
nå påiwånå Sinun
awarasta kådestås saa-
nut olen, kiitollisen,
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rpßineHia moh Kaio-

rqeecH npuHOUiy Teöfc
cep,4iie; ii Te-
6n, ko CHy Mena orn-
xoÄHiijaro noKpoä cbh-

idwmTj Tbohmi» ocßHe-

Hieivrb n

a nanamohajib BljgHbiu

ohmii noKOH, Konio-

pbiil Tm yroniOßa.Ai)

•/noGHIIIHMi Te 6)1, Bb

IHCTB KOmopblXb H M-

hh, rocno.a.Hi ycirjpou.

ja kaikista synneis-
täni katuwaisen sydä-
men, jarukoilen Sinua,
suojele minuatasa maa-
ta mermesåni Sinun
pyhållå suojeluksellas,
jaanna eitä minä mui-
stelisin sitä ijankaikki-
sta lepoa, jonga Sinä

, oletSinun
i rakastawaisilles, joi-
• denga yhteyteen mi-
nuakin, o Herra, saata.

Mojinmea npeflb o6d-
ftOMb.

Rukous rualle men-
neså.

OIH BC'BX2> Ha Ta,
Focno^u, yrroßaiomb,
h Tw naib ira-

m,y bo öUaroßpeMeHiu;
omßepZaemu Tw
pyio pyi<y Tboio, h hc-

noanflemn BCHKoe jkh-

BOmHoe 6c/iaroßoaeHiH.

Kaikkein siimat war-
tiotsewat Sinua, Her-
ra, ja Sinä annat heille
ruan ajallansa; Sinä
awaat awaran kåtes ja.
rawitset kaikki, kuin
elåwåt, suosiolla.
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MoMtmea o6d Rukous ruan jäl-
keen.

Tn, Xpa-
cnie BojKe moh, hko
uachimvjAi, mh. ecH 3eM-
Mbixt Tbohxi 6jiari>:

116 m/i h Heöec-
Haro TBoero Ljapcmßia.

Minå kiitän Sinua,

o Christe minun Ju-
malani, ettås rawitsit
minun maallisilla lah-
joillas: ala myös sulje
minua pois Sinun tai-
waallisesta waltakun-
nastas.

3Anovan Bomm. '

Tlepaan aanoößflb.
Ä3X «Mi TocnoAi Kori

tkoh : A d Hi TCE/k

KO3H HnVh pA3R4 (VLiHt.

Bmopan.
H« COTKOjIH Tf&i Kb'.\\H-

)d , HH RCA Kd ro nOAO&IA ,

Jumaian KåsoT.

Ensimåinen käsky.

Minä olen Herra Sinun
lumalas: ei Smun pidä
muita jumalita pitämän
Minun edesäni»

Toinen
Ei sinun pidä tekemän

sinulleS kuwaa, eikä jongun
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>

t\HK& HA NfKKH rOft, H CAH-

Kd NA 3£MAH HH3&
?

H fAHKd

Kfc KOAAJfÄ. HOAX 36MAEK) I

fi,A N£ nOKAOHHLUHCA HiWX H

M H( HM7S.

Tpemin.
Ht n/JEJAAH HA\(N« TOC-

y^emeepman.
lIOMNH fi,(H&. G&KBOTHMH,

CBÅTHTH £TO : LIJfCTA a n£"

,H COTKO|HLUH KZ.

NH)(i KCA A"t'\d tkoa; A a«hä

Jlnman.

OTLJd TBOCTO H fAA-

TJjIÄ. TKOH) , Aä KAATO TH

H Z.%~
ACLUH HA 3CMAH.

JUecman.

Hl oy-RiM.

muotoa, niiden kuin ylhallä
taiwaasa omat, eli niiden,
jotka alhalla owat maan
paallä, eikä niiden, jotka
wesisä maan alla owat.
Ei sinun pidä kumartaman
eikä palweleman niitä.

Kolmas.
Ei sinun pidä turhaan

lausuman sinun HerraS
lumalas nimeä.

Neljäs.

Muista Sabbathin paiwäa,
ettäs sen pyhittäisit: kuusi
paiwää pitää sinun työtä
tekemän ja kaikki askarees
toimittaman; mutta seitst-
mäs päiwa on Herran ji=
nun lumalas Sabbathi.

Wiides.
Sinun pitää kuumottaman

ifääs ja äitiäs, ettäs me-
nestyisit ja kauwan eläisit
maan päällä.

Kuudes.
Ei sinun pidä tappaman.
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»

Ce#Mcui.
He niCAWB.O.vfcHCTIstfH.

ÖCMUH.

He oyKj>Mn.

/^eenman.
Ht nOCASIJJECTK&M H& frfi-

t& TBoero CEHr ytTeAiCTEa
AOSKNd.

fiecnmafi.
He noweAaS «chu

nato TEoero, «e now(\åii

£OA\S EAHJKNAfO TEOffO ; N H

ceAH ero, hh jiaea ero, nh

jkxemnh ero
, H H EOA4 ero ,

n h o:aa ero, n h Bcero c ko-

ta ero, hh E«ro, eAHKO eahjk

HAro TEoero.

Seitsemäs.
Ei sinun pidä huorin te-

kemän.

Kahdeksas.
Ei sinun pidä warasia-

man.

Yhdeksäs.
Ei sinun pidä wäärää to-

distusta sanoman sinun lä-
himäistäs wastaan.

Kymmenes.
Ei sinun pidä himoitse-

man sinun lahimaises emän-

data, ei sinun pidä pyytä-
man sinun lahimaises huo-
netta, eikä hänen peltoansa,
eikä hänen palweliatansa,
eikä hänen piikaansa, eikä
hänen, härkäänsä, eikä ha-
nen aasiatansa, eikä hänen
karjaansa, eikä mitä, kuin
sinun lahimaises on.
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Kpamme Hpaeoyzenie.

llomhh miio-

Bon> He

ko Ha fibaa. BCjncaro ne-
ho h Ha CaMblfl

MbICVIH H HaM^peHlH
CMorapHmii.

Oni) 4apoßa,Tb me6b
■AimSHb, xpaHHmb ee; h,
Kai<oe mw hh HinßeiHb

bi> /KH3HH mßOeid 6Ua-
rono^jqie, Bce onra
Hero npOHexo^Hmb.

A nornoiny
pn Ero bchkoh iaci>

3a ec 6 Ero kt> me6b
MHaocmn , Aw6a Ero
BCbaib cep^iieMb, no-

bhhjhch Eaiy BO Bcemt,
npH3bißaii Ero Bb no-

MOUJb BO BCHKOMb

Lyhykäinen hywåin
tapain opetus.

Nuorukainen, pidå
aina mielesås, ettå Ju-
mala katsoo ei ainoa-
stans jokaitsen ihmi-
sen tekoja, waan aja-
tuksiakin ja aiwotu-
lisia.

Hån lahjotti sinulle
elåmån, ettå holhoa
sitå; ja mitå ikånå
hywåå sinulle elåisås
tapahtuu, se kaikki
Hånestå on.

Sentåhden kiitåHån-
då joka aikaa kaiken
Hån en hywyydenså
edestä sinua kohtaan;
rakasta Hån da kaike-
sta Sinun sydåmestås,
ole Hånelle kaikisa
kuuliainen ja a uksi
huuda Håndå kaikki-
naisesa asiasa.
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A

CBoero no-
qarnaH

, Kaui omi

E ora
h nOßHHyacfl

Eary bo BceMi.

IlacrnbTpeii
HMXb, mßoero,

nami», Ha^iajibHHKOßi)

lITBOHXb, H BCBXb upe-
crnapßjibixTj u
ÄBmejibHbixb

uoiumau h c/iB,4yH
hxi Hac-

maß^ieHiiiMi).

llomhh *uno

mbi fI.AH moro bi> CBBnrb
iiuoVi me&B

808 Ml) CKOJIbKO BO3MO-
- BO bckkomi cay-
iaß Abjiamb.

Ak>6u He mcubKO
Gawkhhxt» h

ma/ieö, ho h caMbixt

Bparoßi) raBOHXb. Chm^
mu HXb MOHjeiHb yCMH-

Kunnioita Keisari-
tas, niin kuin Juma-
lalta asetettua esiwal-
taa, ja ole Hänelle
kaikisa alimmainen.

Seurakunnan wal-
wojita, sinun isåås,
åitiås, ylimåisiå esi-
waltojas, ja kaikkia
wanhoja ja hywiå
ihmisia kunnioita, ja
noudata heidån hyö-
dyllisiä neuwomisian-
sa.

Muista aina, ettäs
sitä varten olet sinä
maailmaan syndynyt ,

että sinun pitää, woi-
maas jälkeen, kaikille
jokatilasahywåå tehdä.

Rakasta ei ainoa-
stans låhimåisiåsjahy-
wåntekijöitås , mutta
myös wihollisiaskin.
Sen kautta taidat sinå
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pwnib, ncnpaßHnib u
/T,()6pbIMH C^fc-
aamb.

Hh Cb K&Wb ne HMBÖ
ccopbi h BpaatAbi; axo-
mfl6i> Krno nre&i h o-
Baxbjvb, cHecu bc/lhko-

.aynino.

Mhjijh H CKOm'b; KO-

mopbiö
onrb E ora na yc/iyme-
nie.

Hniero qyacaro ne
Hiedan,

Kpa/i,H, h ne omnHMafi
napero hh y Koro, a

nrßari,
inio ecmb y me6n.

Bi) eace-TiH

He Moacemb qero chh-

CKarnb npo-
ch: npn-
JIH.

niitäkin lepyttää, pa-
rantaa ja kelwollisi-
ksi ihmisiksi saattaa.

Ålå pidå kennengån
kanssa riitaa jawihaa,
ja jos joku sinullewåå-
ryttåkin tekis, karsi se
waalla sydämellä.

Armahda elåimitå-
kin, jotka owat Ju-
malalta annetut ihmi-
selle palvelukseksi.

Ålå himoitse mitåån
toisen omaa, sitå wå-
hemmin warasta taik-
ka ryowåå, mutta tydy
siihen, initå sinulla
on.

Koyhydesås, koska
et sinå woi työn te-
kemisellä tarpeitas
saada, niin ano : kuin
annetaan, ota was-
taan.
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He Bcero, imo bh-

Avmib, JKe^au.

ByAb
h yGßrau*

6ie h Bory
h raeöß caino-

My Bceiyja noAe?uo ; a
rrpa34HOCini) Hanpo-
niNßT, rnoro, Kain> hc-

ihoiihhki. BCiiKaro

ecnib rpßxi» Becaia

nporaHßHLiii Eory.

HuKOiyja He Jim, a
roiiopH npaß^y;
HÖO AOIKb MAU OÖMaiTb
ecmb H3i>

bcbxi> nopoKOBi). Eevin

11 He

rae6s B^pamb.

He Bce, *nno 3Haeuib ;

rOßopu, ho mo,
hjjkho.

Ålå halaja kaikkia,
mitå nået.

Ole työhön rakas
ja karta joutilaisuut-
ta. Työn tekeminen
on Jumalalle otolli-
nen ja itse sinulles
aina hyödyllinen ;

mutta joutilaisuus sitå
wastaan, niin kuin
kaiken pahuuden juu-
ri, on Jumalan edeså
sangen kauhistawa
synti.

Ålå walhettele kos-
kaan, waan aina sa-
no totuutta: silla wal-
het eli petos on pahin
kaikista pahuuksista.
Jos sinä kerran wal-
hettelet, niin edespäin
ei sinua uskota.

Ålå kaikkea, mitås
tiedät, puhu, waan
se, kuin tarpe on.
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He SHaeuib ,
He

h ne ora-
pni^aH.

Koiyja kiho nZb craap-
uinxb rae6ij roßopnmb,
MO./raH h uiaii.

roßopnmb xo-
ienib, rao
cnepßa, o leini» Hawfb-

peßaeinbCfl roßopamb.

KpomoKt, a He

npo4ep3JiHß,b,
jihbi. Heaceaa

rOBOp^IHBb.

He 6yAb rop,a,b; ko

BCBMTj ,

Kb HHJKHHMb ceÖH
rOCIUIOHCHb, KTj 6bH-
HblMb MH^OCmHBT».

E(vih Koro

xn6o ocKop6Huib,raoni-
vact npHMnpncH ci»
HHMb.

Mitå et tiedå, ålå
todista, elikkä kiel-
lä.

Jos sinufle wanhempi
puhuu, ole wai, japa-
rempi on, ettås kuun-
telet.

Koskas puhua tah-
dot, ajattele perään
ensin, mitäs puhua
mielit.

Ole siwiå, ei ylty-
wå, paremmin wait-
olewainen, kuin pu-
helias.

Ålå ole korea; ole
kaikkia kohtaan ystå-
wållinen, alimmaisille
sinua ole suosiollinen,
köyhille laupias.

Jos ketåkån sinå
millä* katkeroitset, so-
vi hånen kans-
sansa.
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f

Ecth 6yfl,euih
bEkcvhoöhbT)

, rao 6y-
h caarb omi) Äpy-

HaKOMy He

HO BCHKOMy
aarae^ibcmßyH.

ycayaviHßb h

bcbmtj

pblMb

cbo-
JäWb, HacraaßHHKaMi. H

yiHme.7iJiM2> 6yj\h no-

c^iymeHi».

Bepernca
ca He moKino Ha cmap-
muxji ceöa, ho h Ha ko-

to ÖM HIO HET 6bIAO.

ITbimHblMH HapK^aMH
hh He 3aHHMaHca,
a «ayqme hktßh Bceiyja 1
HyJKHJK) BO BCeMTi O- !

nparaHocmb. Eoramoel

Jos sinulla on ih-
miillinen rakkaus, niin
sinä tulet itsekin toi-
silta rakastetuksi.

Ålå katehdi ketåån,
mutta suo jokaitselle
hywåå.

Ole noyrå ja tee
hywin kaikille hywil-
le ihmisille.

Sinun ylimåisilles,
neuwon andailles, o-
pettailles ole kuuliai-
nen.

Katso, ettes wiha-
stuisi, ei ainoastans
wanhempain sinua,
waan ei myös ken-
nengån påalle.

Ålå pidå yhtåkån
surua ylpioista waat-
teista; waan parem-
min katso aina niiså
tärp eilinen nåtteys.
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h nhituHoe He

yin-
Hbiwb, a eiije 6ortbe no-

esiy Bb no-
CMBHHie.

Ko Bceiwy ceMy craa-
paHCH npußßiKHymb btj

MaAblXb CBOHXT» «715-

maxij, imo6t>i 6bimb
maKHKTb H 40 craapo-
craH. H Koiyia Bce cie
coxpaHHiub, rao Haßfcp-
ho

newb, Bory h aKviflsn»
nprameirb.

Ylpiå ja kallis puku
ei hullua tie taidolli-
semmaksi, mutta pi-
kemmin saattaa hånen
nauron ale.

Kaikkiin nåihin ota
waari harjoittaa sinuas
aikain nuoruudestas ,

ettås wanhuuteen asti
niiså pysyisit. Ja kos-
kas kaikki nåmåt kät-
ket, niin tulet wissisti
onnelliseksi, Jumalalle
ia ihmisille otolliseksi.

K o H E u; b.
















