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Neuwoja lapsen luettajalle:
mielii lasta opettaa selwästi lukemaan, ottakoon seu-

laawista neuwoista tarkan waarin: »

1.-ksi Puustawia lapselle opettaissa, ncuwotaan häntä
tuntemaan ja ääntämään esinnä ääntäwät, sitten äänty-
wät suomalaiset, ja wiimeksi wieiaat puustawit. (Kat-so tämän liljan lehtien ylälaitaa, ja mitä 3:nella ja seu-raamilla lehtipuolilla puustawista ncuwotaan.)

2:ksi Niin pian kuin lapsi tuntee kaikki suomalaiset
puustawit, paitsi d:tä ja g.tä, rumetaan lasta tammitta-
maan; ja wasta sitten kuin lapsi selwästi tawna kaikki ta-
waus-esimerkit, joissa ei löndy h-.tä eikä g:tä eikä wie-
raita puustawia, opetetaan häntä tuntemaan, ääntämään ja
tawauksissa käyttämään myös niitä.

3:ksi Jos luettaja itsekkään ei woi l>:tä ääntää pch-
miästi Ruotsalaisten eli Turun-Suomalaisten tawalla, ja
sitä niin eroittaa; jättäköön sen, suomalaisia sanoja lu-
keissaan, (niinkuin Pohjalaiset, Sawolaiset ja Karjalaiset pu-
huessaan,) kokonansa pois, ja lukekoon: esim. MK-^öN
niinkuin ma-on, pe-don niink. pe-on, we-den niink.
We-eN, pahUU-dM niink. pahlM-eN, ja e! suinkaan
ma-ton, pe-ton, we-ten, pahuu-ten. Ia tämän
neuwon antakoon lapsellenki. ~

4:ksi Jos luettaja ei taida Atä yksinänsä äännettynä
Asta eroittaa; ääntäköön sen, niinkuin se suomalaisissa sanois-
sa aina löytyyki, ltmän kanssa yhdistettynä, ja nimittäköön
sen NgKksi, se on, niinkuin se kuuluu, esimerkiksi, sanoissa:
hangen, hengen, länget, penger, sangen.
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s:!si Tawaus-esimerkkien luettua, ja ennen kuin lapsi
pannwn mitään ulkoa lukemaan, opetetaan hän ei ainoas-
taan selwasti sisältä lukemaan maan myös ymmärrystänsä
myöden sydämeensä kätkemään Pyhän Raamatun sanat, jot-
ka tässä kirjassa tawaus-esimerkkien perästä tulewat. Sen

eli muuta huokiasti ymmärrettäwää ja huwittawaa
ainetta luettaissa, neuwotaan lasta wä.imerkistaki waari»
ottamaan.

6:ksi Sekä puustawia tuntemaan «ttä lamaamaan o-
petetään lasta wähitellen ja houkuttelemalla, ett'ei hän kos-
kaan ennättäisi lukemiseen kyllästyä, waan tottuisi opistansa,
waikka wäyästäki, ilon saamaan.

7:ksi Mitä tässä nyt wielä puustawista ja rasva-
uksista erittäin neuwotaan, siitä antakoon luettaja suusa-
nalla lapselle wähitellen niin paljon tietoa, kuin tarpeelliseksi
.näkeesaavaksensa lasta tarkka-lukuiseksi.

Puustawista:
MAntäwiä puustaMa <V«HIe«Z, joita yksinänsä

ääntää saatetaan, owat: N/ t, i, 0, U, y, ä, 0,
AäntZWiH (t!ul»»«n2nt«:»), joita ainoastaan aäntäwien

kanssa yhdistettynä kuulumaan saadaan, owat (h), (t), 0,
<f), g, h, l, k, l, m, n, p, <q), r, s «li s, t,
w, (x), (z).

NaKst-ääniöitii, se on, kaksi perätysten olemaa ään-
lawää puustawia, jotka molemmat yhteen ainoastaan yhden
tawauksen tekewät, owat Suomen kielessä: M, KU, tt,
eu, ie, iu, oi, ou, ui, uo, yi, yö, ai, ay,
oi, oy.

Edellä mainitut ääntäwät puustawit ja ääntywien seassa
5, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s (eli s), t, w
owat Suomalaisia, se on, suomalaisissa sanoissa käytetiä-
wiä; mutta b, t, f, q, x, z NNieraita, eli ainoas-
taan wieraita sanoja ja nimiä kirjoittaissa tarpeellisia.
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D ja a, waikka suomalaiset puustawit, eiwät kuiten-
kaan koskaan alota eiwätkä lopeta suomalaista sanaa, waan
löytywät ainoastaan sanan sisässä, tawauksen alussa, ja on

d luettawa paljoa pehmiämmästi kuin r, eli suomalai-
sissa sanoissa ääntämättä jätettäwa, esim. sanasta Mato
tulee MadoN eli Mil'oN, waan ei suinkaan MatoN;

g äännettäwä niinkuin pehmia k,, ja kaytettäwä suomen
kielessä ainoastaan sanan sisässä N:n perästä, usiammasti
suljetun Harmoin awoimen tawauksen alussa, esim. heN«
gen, kangas, rangan; hengetön, wingutan;

v luetaan melkein kuin p, waikka pehmiämmästi;
t tawauksen alussa, äantawien puustawien t, t, h, a

ja » edellä, niinkuin s, muissa kohtauksissa niinkuin k,
esim. Cilicia, Casar, Colossus, Clara, lm:
Silisia, Säsar, KoloZsus, Klara;

f melkein niinkuin W tahi wh, waikka jäykemmästi;
Ts (jota aina W eli wcksi ääunettawä U seuraa) lue-

taan niinkuin k, esim. Quirinus, Quintus, lue:
Kwirinus, Kwintus;

x niinkuin ks, esim. MM, lue.- Aleksis;
z niinkuin ts eli ds, esim. Zipvra, lue: Tsipora;
H äännettäwä oikeutta myöden niinkuin hywin jäykkä h,

luetaan usiammasti melkein niinkuin k, esim. EhrislUs,
lue- Kristus;

ph niinkuin f (jäykkä w eli wh), esim. PlMppUs,
lue: Filippus;

th melkein niinkuin t, esim. TheophilUs, lue:
Ne?silus;

niinkuin ös eli 3, H, niinkuin ts.
Katso mitä lälestäpäin tawauksista neuwota«n.
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Tawauksisw.
Ilman äantawää puustawia lawausta ei synny; mutta

ääntäwä puustawi saattaa tawauksen tehdä taikka yksinänsä,
yhdesti tahi kahdesti kirjoitettuna (11-pu, taikka toi-
sen ääntämän kanssa yhdistettynä (<tt-ka), taikka yksi eli
usiampi ääntywä edellänsä (ktt-ltt, kra-wi), eli perässänsä
(llNsa, Mtti), eli molemmin puolin (kttt-sON, ktrs«
kaan).

Nwoin on tawaus, joka päättyy ääntämällä, sul-
jettu, joka päättyy ääntymällä puristamilla.

MtKästi eli witämällä äännetään suomenkielessä
ainoastaan tawaus, jossa yksi ja sama ääntäwä puustawi
on kaksinkertaisesti kirjoitettu, esim. aa-NMUN, htt»recN,
huu«toon, pyy, saas°töön. ' il

NtafNl-.muilen tawauksen, se on, jossa löytyy faksi
erinäistä aantäwää puustawia, tekemät ainoastaan edellä
mainitut kaksi-ääniöt, esim. <tt°koi, häi-lyi, tit, silo.

, Jos kaksi muuta ääntäwää puustawia, kuin semmoisia,
jotka yhdistettynä kaksi-ääniön tekemät, sattumat sanassa pe-
rätysten tulemaan, owat ne erittäin tawattawat, esim. Wt!»
je<a, lau'pi>as, muu ruai-nen, us-ko-en, si-
nua.

Wälista eroitetaan eri tawauksiin myös semmoiset ään-
täwät puustawit, jotka saattamat yhdistettynä kaksi-ääniön
tehdä; mutta tämä eroittaminen tapahtuu ainoastaan sanain
mmret-tawauksissa (se on, sanan sisässä eli loppu-puolella), ei
koskaan tywi- (eli alku-) tawauksessa, esim. Mk-ktt-Us/ kttU-
ne-us, kapno.us.

Peri-suomalaisen sanan ja tawauksen alussa ei koskaan
ole usiampaa, kuin yksi ääntywä puustawi. Jos siis sa-
nan sisässä kaksi eli kolme ääntywää perätysten tulee, lue-
taan niistä edellinen, eli kaksi edellistä, edelliseen, ja ainoasi
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taan wiimeinen jälkimäisten tawauksten, esim. I<N-M<l,
was-ki, myrs-ky, ci ka-lma/ wa-ffi, myr-ffy.

Muukalaisissa sanoissa- jn nimissä luetaan tawalliststi
perätysten tulemista ääntymistä puustawista jälkimäiseen
tawauksten niin monta kuin tawauksen alussa ääntää woi-
daan, esim. Carl-stad, Qwick-ström.

Wäli-merkit:
«eli - Tawau s -merkki, myös Yhdistys-merM.
, (tlomm»), lyhywimmän Pysäykstn merkkiä
; (Semikolon), pitemmän Pysäykscn merkki.

(Itnlon), Seuraus-merkki, (myös pitemmän Pysäylsen
merkki).

(Pune»»»,)) pisimmän Pysäykstn, eli lauseen loppuman
merkki.

? Kysy my s-merkki.
> Toiwotus-, Kutsumus- ja Kummastus-merkklV
()eli sl Sulut, Hakaiset eli Wälisanain merkit.

Lainaus-merkki.
' eli ' Puustawin poisjattö-merkki.

Ajatus-merkki.
§ Pykälä, eli Osa-merkki

Osoitus-merkki.
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Tawaus-esimerkkiä:
Acho, aa-nm, ai-ta, au-ra, ah-ma, aal-

to, aitta, auk-ko; G-10, ei, Gu-ra, en-si, euk-
ko; I-sa, il-ma, lit-ti; D-wi, oi-wa, ou-to,
op pi, ot-sa, ois-to; U-ni, ui-ma, ur-
pa. uur-ret; Y-li, yö, yk-si; H-ly, aä-ni, äi-
mä, ay-ri, am-ma, aän-taa, ayh-kaä; Di-ta,
öh-kaa, öyh-kaä.

Ha-ka, haa-paan, hai-su, hau-ta, hak-
kaan, haas-tan, hais-tan, haus-ka; Her-ra,
hei-nä, her-ran, heit-to; Hi-tu, hii-reen, hie-
ta, hiu-kaa, hir-ren, hiis-kun, hiek-ka, hiuk-
ka; Ho-wi, hoi-to, hou-raan, homma, hoik-
ka, houk-ka; Hu-pa, hun-toon, hui-wi, huo-
net, hul-lun, huis-kin, huys-taan; Hy-wa,
hyy-töön, hyö-tyy, hyl-ky, hyis; Ha-ta, haä-
laan, häi-lyy, hän-nan; Hö-pi-see, höp-sä,
höys-tän.

la-no, jaa-rin, jau-ho, jat-kan; 10-ki,
joi< jou-kon, jos-kus; Fu-10, juu-reen, juo-
tan, lus-si, juus-to, juok-sen; Iy-wä, jys-
kän; Jätän, jaa, jäi, jal-leen, jaäl-len,
jäyk-ka.

Ka-tu, kaa-tuu, kaimo, kau-ka, kar-kuun,
kaar-raN' kaiö-la, kaup-pa; Ke la, kei-la keu-
la, ken-ka, keit-toon, keuh-koon; Ki-wi, kii-
maan, kie-ro> kiu-as, kir-wes, kiis-tan, kier-
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rän, kiuk-ku; Ko-wa, koi-wu, kouran, kor-
peen, koit-to, kouk-kuun; Ku-po, kuu-si, kui-
wa. kuolen,kup-piin,kuus-ta,kuis-kun, kuol-
leen; Kymä, kyy-ryyn, kyn-nän, kyyt-tö;
Kä-py, kää-pä, käy-ra, kär-ryyn, käär-ryn;
Köchä, köy hän, köm-pii.

La-tu, laa-tuun, lai-ha, lau-maan, lat-
wan, lais-kan, laukckaan; 3e-pyn, lei-pä, leu-
ka, lep-pään, leik-kaan; Li-ka, lii-ka, lie-teen,
liuckas, liis-tin, liit-to, lies-ka, liuk-kaan;
Lo-hi, loi-mi, lou-nas, loh-koon, lois-to, louk-
koon; Lu-ja, luu, lui-suun, luo-tan, lun-ta,
luullaan, luis-tan, luon-toon; Ly-ly, lyy-
haan, lyö tan, lyp-sän, lyöt-tää; Lä-pi, läa-
wään, läikyn, län-nen, läät<ti, laikckyy; Lö-
tö, löi, löyly, löyh-kä.

Ma-haan, maa-han, mai-to, mau«ru,
mah-ti, maalta, maistan; Mela, mei-kaan,
meu-ret, mellon,meis-kaan; Minä,mie-lin,
minne, miel-lyn; Moni, moitin, mou-het,
monta, moit-teet, mouk-kaan; Mu-ra,muu-
raan, mui-noin, muo-to, mur-ran, muut-tuu,
muis-tan, muok-kaan; My-ri-na, myy-rä,
myötään, myr-ryn, myön; Mä-ki, mää-kii,
mäihään, mäy-rä, mäs-kin, mäis-kään; Mö-
kä, möi, möy-kyn, mökkun, möin, möyk-
kään.
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Na-pa, naa-ras, nainen, nau-ris, nappi,
naarmu, nain; Ne-wa, nei ti, neula,nestet;
Nisu, nii-si, nielen, niu-ha, niskaan, niis-
tän; Noki,noita, nousen,notkoon,nouk kii;
Nurin, nuu-ruu, nuija, nuolen, nurmeen,
nuokkuu; Nysä, nyy-lään, nyö-kyn, nyr-kin;
Nä-kö, näätä, näin, nain, näy-kin, näl-
kä, näykkii; Nöckö, nöy-rä.

Pano, paanuun, paita, pau-la, pan-
nun, paar-ma, pais-tet, paukkuu; Peto,
peili, peu-ra, pet-to, pen-sas, peip-poon; Pi-
la, pii-loon, pieni, piu-wi, pis-tos, piek-san;
Poro, poika,pouta, potkin, poistan; Pu-
roon, puuron, pui-ta,puo li,pur-ren.puistan,
puosckin; Py-syn, pyy, pyi ta, pyö-rään, pys-
syyn, pyör-ryn; Päret, pää, päi-wä, passi,
pääs-tän.päis-tar; Pö-ly, pöytään, pöllön.

Raju, raa-waan, raitis, rau-ta, raskas,
raippa, raukka; Recki, reikä, reuma, ret-
ken; Risu, ripsuu,rietas,riutuu,risti,riis-
ta, ries-ka; Ro-mu, roima, routa, ros wot,
roisto; Ru-ma, ruusuun, ruoho, runsas,
ruok-ko; Rysä, ryy-syt, Rys-sä; Rä-mä,rää-
syt, rääk-kään,rän-tä, räystäs; Rö-sö,röijy.

Salin, saaliin, sairas, sau-na, sallin,
saap-paat, saukko;Se-tä, sei-nä,sm-lon,sel-
wääw seik-ka; Sicka, siikaan, sie-men, siu-naan,
silmä, siir-ryn, sieppaan, siuk-ku; Soma,soi-
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mi, sou-toon, som man, soitto, soukka;
suurus, suihin, suo, sur-maan, suut-tuu/
suistan, suostun; Syli, syy, syi-tä, syötän,
syl-jen, syyt-täa, syöstän; Sä-kä, saa, säi-
lyn, saymäjä, särjen, säästöön, saistan.

Tapa, taasen, taika, taulaan, tap-
paa, taatto, taikka; Teko, tei-ni, teuras,
tempaan; Tili, tiiliin, tie-to, tiuku, til-
kun, tiistai, tietty, tiubkaan; To-ra, toi-
won. toukoon, torkun, toinnun, touk-ka;
Tuli, tuuli, tui ma, tuohi, tul-lut, tuul-
lut, tuiskuun, tuohta; Ty-wi, tyyneen,työ,
tyhjään, työntää; Tämä, tää, täi, täy-
teen, tallen, täältä, täMää; Tö-ro, töy-
räs, tör-ky.

Wara, waa-ra, wai-puu, waunut, War-
ren waak-sa, waip pa; We-sa, wei, wemmel,
weik-ko; Wika, wii-si, wie-ras, wiulu, wis-
siin, wiikcko, wicr-mn; Wo-ro, woi, wou-ti;
Wuo-hi, Wyh-ti' wyö; Wäcki,
Wää-ra, wäiwet; Wöi-tä,wöy-räs,wöt-ta-let.

Helppo, horsma; Iyrk°ka; Konsti,
kont-ti. kärp-pa; Myrscky; Duls ta, pank-
ko, pilkka, pirt ti; Rämp-M; Silp-pu; Tark-
ka; Welska.

Alainen, En-nus-tan, Irsckai-suus, Ok-sa ton, Upo tan, Ylpei-len, H-ly-käs, Dl-jyi-
nen, Ha-lulli-nen, lu-ma-la-ton, Kelwot^to-
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muus, Le-wobli nen, Muukalaiset' Na-pis te-
len, Paistamaton^ Rip pvi ja, Saman-las-
ku, Ta-wal-li-nen, Wää-ryy-del-laan, Awsi-
ol li-nen,V-ri-usckoinen, It<ewal-ti-as, Dn-
net-to muut-ta. Hlyt-töMäs KylWäckisckoi-
nen, le-ru-sa<le-mis-ta, Ta-pwtur-mai-ses-ti,
I<janckaikckisuuteen, M-te-li ai suuttan-sa,
Tot-wle-mat-to-muut tan-sa.

Ma-to, ma-don, peto,pe-don, packa,pa-
dan, hywyy-den, ywstch-den, wan-hurscka-u-
-den, ar-:m-liai suu-des-ta, ur hol-lisuu-del-
lan-sa.

Han.ki, hangen, hencki, hen-gen, honcka,
hongan, kan-gas, kanckaan, lan-ra, langan,
rancka, rangan, fancka, san-gan, hen-gel-li-
nen, win-ku-a, wingut-taa, finkoan, singo-

Hel-sin-ki, Hel-siwgin, Hel-sin-kiin.
Bach Ba-bel, Va-rabchas, l-

oab.
Ce-dri-puu, Cy-prus, Ca-sa-rea,
Chabde-a, Che-ru-bim, Cho-ra-san, Chris-
tus. Da-wid, De-bo.ra, Di-na, Do-ra,
silla. Felix, Fesckus, For-tu-na-tus. Ga-
bri-el, Gad, Gil-gal, Go-sen, Gwkan-maa.
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Quiwtus, Qui-ri-nus, Qwensel. Xerxes,
A-xel, A-le-xawder, Sex-tus. Zacharias,
Zebe-de-us, Zecha-oth, Zion. Pha-rao,
Phari-se-us, Phi-lippus, Phoi-be. Tha-
bor, Thes sa-lomi-ca, Tim-nath, Tho-mas.

Py-hän Raa-ma-tun Sa-no-ja:
Lap-set kuulckaat mimu-a: Her-ran pel-

won minä teille o-pe-tan. Herran pelcko
on lvii-sa-mden al-ku; tyhMät hyljää-wät
wii-sa u-den ja o-vin. Au-tu-as on jockai-
nen kuin pelckää Her-raa, ja Ha-nenjan-sä sangen himoitsee.

Jumala on Henki: ja Hän-täru koi-le-wat, nii-den pitää hengessä ja to-
tuu-des-sa Häntä rukoileman. Pa-ka-nain echäjumm-lat owat ho-pi-a ja kulta,
ih-mis-ten kä-sil-lä tehdyt: heillä on smt,
ja ei-wät pu-hu: heillä owat.D-mät, ja
eiwät nä-e: heillä o<wat ja ei-wät
kuule: ei-ka o-le hen-ke-ä suus-scm-sa: jotcka niitä te-ke«wät, he o-watniitten
kal-taiset; ja kaikki jotcka heihin usckal-
ta-wat. Hä-wetckään kaik-ki jotcka ku-
wi-a pal-we-le-wat, ja kers-kaa-wat hep
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tän-sa e-pa-ju-ma-lis-ta. Her-ra mei-dän
lu-ma-lam-me on M-si ai-no-a Her-ra.

Her-ra I-jan-kaik-ki-nen lu-ma-la,
jo-ka maan ää-ret on luo-nut, ei wä-sy ei-
kä naan-ny. Suu-ri on mei-dän Her-ram-
ine, ja suuri Hä-nen Woi-man-sa; ja
Ha-nen Wii-sa-u-ten-sa on mää-rä-töin.
Ha-nen Vm-mar-ryk-sen-sa on tut-ki-
ma-toin. Her-ra on Kaik-ki-tie-tä-wä
lu-ma-la. Ei o-le Si-nul-ta (Her-ra:) yk-
si-kään a-ja-tus pei-tet-ty. Gn-kö Mi-nä
o-le st lu-ma-la, jo-ka Läs-nä o-len? sa-
noo Her-ra. Luu-let-kos, et-ta jo-ku tai-
taa ha-nen-sa niin sa-lai-ses-ti kät-ke-ä, ett'-en
Mi-nä han-ta na-e? sa-noo Her-ra. Jo-ka
kor-wan on is-tut-ta-nut, ei-kö Hän kuu-le?
e li jo-ka sil-män loi, ei-kö Hän nä-e? Mi-
nä o-len Her-ra, jo-ka G n muu-tu. Mi-
nä o-len lu-ma-la Kaik-ki-wal-ti-as,
wa-cl-la Mi-nun e-des-sä-ni ja o-le
(sanoo Herra).

Ku-ka ei pel-kää Si-nu-a, Her-ra! ja
Si-nun Ni-me-äs y-lis-tä? Sil-lä Si-nä
yk-si-näs Py-hä o-let. Her-ra on Wan-
hurs-kas, ja ra-kas-taa wan-hurs-ka-ut-ta.
Wan-hurs-kaal-le koit-taa wal-ke-us, ja i-lo
hurs-kail-le sy-dä-mil-le. Mut-ta jo-ka waä?
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rin teh-nyt on, sen pi-tää saa-man sen jäl-
keen kuin hän wää-rln teh-nyt on; ja ei pi-
dä muo-to-a kat-sot-ta-man. Her-ran sa-na
on To-tuus, ja mi ta Hän lu-paa, sen
Hän wah.wa»na pitää. Su-loi<nen on
Herra kaickible, ja ar°mah»taa kaikki a te-
ko»jawsa. Lau-pi-as ja Armollinen
on Her-ra, Kär-si-wäi-nen ja ai«wan
Hywa. Niin-kuin isä ar-mah-taa lap.si-
an-sa, niin Her-rackin armahtaa pel-kää-
wi-är-sä.

Jumala on Rak-ka-us, ja jo-ka rak-
ka-u des-sa py syy, hän py syy lu-ma-las-sa
ia lu-ma la Hämeenä. Niin on lu-ma>la
maailmaa ra kas ta>nut, että Hän an-toi
ai-no-an Poi-kan-sa, että jokainen, kuin
uskoo Hänen pääl-len-sä, ei pidä hukku-
man, mut ta i-janckaik-ki-sen elämän saa-
man. Te o let-te Minun ys-tä-wä-ni, jos
te teet-te mitä Mi-nä käs-ken (sa-noo Her-
ra). Ia ta mä on Hä-nen käsckyn-sä, että
me Hä-nen Poi-kan-sa le-suk,sen Chris-tuk-sen Ni-men päälle us-koi-sim me ja ra-kas-
tai-sim-me toi nen tois tam me niin kuin hän
meille käskyn an-toi. Silla rak ka-us on
La-in täyt-tä-mys. Rakcka-us on kär-si-'
wäi-nen ja lau<pi-as. Ei rak-ka-us ka-deh-
di, ei rak-ka-us o-le ty-ly, ei hän paisu.
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Ei hän käy-tä it-se-än-sä so-pi-mat-toMas-
ti, ei hän o-maan-sa et-si, ei hän wi-haan
sy-ty, ei hän pa-haa a-jat-te-le. Ei hän
wää-ryy-des-tä i-loit-se, mut-ta hän i-loit-see to-tuu-des-ta. Kaik-ki hän peit-tää,
kaik-ki hän us-koo, kaik-ki hän toi-woo, kaik-
ki hän kär-sii. Ei rak-ka-us kos-kaan wä»
sy. Jos jo-ku sa-noo: lni-nä ra-kas-tan
lu-ma-la«ta, ja wi-haa wel-je-än-sä, se on
wa-leh-te-li-a. Lap-su-kai-seni! äl-kääm»me
ra-kas-ta-ko sa-nal-la e-li kie-lel-lä, waan
työl-lä ja to tuu-del-la.

Lap-set! 01-kaat kuu-li-ai-set Wan- h em-
mil-len-ne kai-kis-fa; sillä se on Her-ral-
le hy-win o-tol-li-nen. 10-ka Her-raa pel-
kää/ se kun-ni-oit-taa myös i-sään-sä ja pal-
we-lee wan-hem-pi-an-sa, ja pi-tää hei-tä
Her-ra-nan-sa. Poi-ka-ni! kuu-le i-säs ku-ri-
tus-ta, ja ä-la hyl-käa äi-tis käs-ky-ä. Kun-
ni-oi-ta i-sääs ja äi-ti-äs työl-lä, pu-heel-la
ja kär-si-wäl-li-syy-del-lä, et-tä hei-dän siu-
na-uk-sen-sa tu-lis si-nun pääl-les: sil-lä i-
sän siu-na-us ra-ken-taa lap-sil-le huo-neet;
mut-ta äi-din ki-ro-us ne maa-han ku-kis-
taa. 10-ka ku-ri-tuk-sen hyl-kää, hä-nel-la
on köy-hyys ja hä-pi-ä; waan jo-ka an-taa
it-se-än-sä ran-gais-ta, hän tu-lee kun-ni-aan.
Hul-ln poi-ka on i-sän-sä murhe. Ra-kab
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lap-si! . kor-jaa i-sääs hä-nen wan-hal-la i-
jäl-län-sa; ja ä-lä saa-ta hän-ta mur-heel-li-
stk-si niin kau-an kuin hän e-lää. Kär-si
hän-tä, jos hän tu-lee lap-sel-li-sek-si, ja ä-
lä kat-so hän-tä y-lön, waik-ka si-nä o-lct
ja-lom-pi. Sil-lä se hy-wä kuin wan-hem-
mil-le teh-dään, ei i-kä-nän-sa u-noh-de-ta.

D-pi en-sin it-se, ennen kuin si-nä
mui-ta o-pe-tat. Nuh-te-le en-sin it-se-äs,
en-nen kuin si-nä mui-ta tuc<mit-stt. Ä-jat-
te-le Luo-jaas nuo-ruu-des-sas, en-nen kuin
pa-hat päi-wät tu-le-wat ja wuodet lä-hes-
ty-wät. Jos et si-nä nuo-re-na ko-koo, mi-
täs tah-dot löy-tää IMN-hal-la i-jäl-las?
Kai-kil-la on mää-rät-ty ai-ka; jakai-kil-la,
mi-tä tai-waan al-la al-je-taan, on hei-dän
het-ken-sä. Ä-lä ke-hu huo-me-nes-ta päi-
wäs-tä; sil-lä et si-nä tie-dä mi-tä tä-nä
M-wä-nä ta-pah-tuu.

Her-ran pel-ko on ku-ri-tus Wii-sa-u-
--teen; ja kun-ni-an e-del-lä käy nöy-ryys.
Kuu-le neu-wo-a, ja o-ta ku-ri-tus was-taan,
tul-lak-ses wih-doin wii-saak-si. Köychä ja
wii-sas lap-si on pa-rem-pi wah-waa ku-nin-
gas-ta, jo-ka Tyh mä on ja ei tai-da ot-
taa neu-wo-a. Ih-mi-sen tyh-myys ek-syt-täa
hä-nen, niin et-tä hän sy-dä-mes-san-fä wi-



haö-tuu Hcr-raan. Tyh-män mie-les-tä on
hä-nen ticn-sä otol-li-nen; mut ta wiisas ot-
taa neu-won. Ra-kas lap-si! jos si-na tot-
telet, niins tulet wii-saak-si,. ja jos s-nä
panet sy-dämces, niins tulet toi-mebli-sek-
si. D-le mie-lel-las wan-hain jouckos<a, ja
kussa wii-sas mies on, niin c-lehänenseu-
räs-san<a. Kuu-le mie-lelläs lu-malansa-naa, ja o-ta waa-ri wii-sa-u den fa-nan-
lasckuis-ta. D! kuin-ka suu-ri se on, jo-ka
wii-sas on; mutta jo-ka lu-ma-la-ta pel-
kää, ei sen y-lempä-nä o-le ken-kään. Tut-
ki ai-na lu-ma-lan käs-ky-jä ja muis-ta hä-
nen sa-naan-sa; se wah-wis-taa sychä-mes ja
an taa simul-le wii-sa-u-den, jotas hi-mowset.

Mut-ta se Wii-sa-us jokayl-hääl-
tä on, se on en-sis-ti to-den puh-das, sit-te
rauhal-li-nen, si-wi-a, us-ko-wa, täynnälau-
peuvta ja hywiä he-del-mpä, eriseura-
toin ja ul-ko-kul-la-toin. Kus-sa wii-sas ja
tai-ta-wa on tei-dän se-as-san-ne, se o-sot-
ta-koon hy-wal-lä me-nol-lan-sa hä-nen työn-
sä wii-sa-u-den si-we-y-des-sä. Sil-lä jo-ka
tai-taa hy-wää teh-dä ja ei tee, niin se on
hä-nel-le syn-nik-si.

Jo-ka Wan-hurs-ka-ut-ta ja Hy-
wyyt-tä nou-dat-taa, hän löy-tää e-lä-
män, wan-hurs-ka-u-den jakun-ni-an. Wan-
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hurs-ka-us war-je-lee nuh-teet-to-man; mut-
ta ju-ma-la-toin me-no ku-kis-taa syn-ti-sen.
Her-ran Ni-mi on wah-wa lin-na: wan-hurs-
kas juok-fee sin-ne ja tu-lee war-jel-luk-si.
Wan-hurs-kas on roh-ki-a.
Wan-hurs-kaan muis-to py-syy siu-na-uk-ses>
sa; waan ju-ma-lat-to-main ni-men pi-taa
ma-tä-ne-man. 10-kai-nen kuin ei tee wan-
hurs-ka-ut-ta, ei se o-le lu-ma-las-ta, ja lo-
ka ei ra-kas-ta wel-je-an-sa.

El Yk-si-kaän wii-sa-us, e-li ym-mar-rys,
ei-ka neu-wo au-ta Her-raa was-taan. lu-
ma-lat-to-man työ on tur-ha; waan
ka wan-hurs-ka-ut-ta kyl-waa, sil-la on hy-
wä palk-ka. Ju-ma-lat-to-main kers-ka-us
ei u-10-tu kau-as, ja Ul-ko-kul-lat-tuin
i-lo on fil-man ra-pa-yk-stk-si. lu-ma-lat-
to-man huo-nees-sa on Her-ran ki-ro-us;
mut-ta wan-hurs-kaan ma-ja siu-na-taan.
lu-ma-lat-to-mat saa-wat pa-han lopun;
mut-ta hyl-ja-ta syn-ti-a on pabwe-lus jo-
ka Her-ral-le kel-paa.

Poi-ka-nil pa-ke-ne Syn-ti-a niin-kuin
kaar-met-tä; sil-lä jos si-na tu-let han-talä-hes, niin hän pis-taa si-nu-a. 10-kai-nen
syn-ti on niin-kuin kak-si-te-rai-nen miekcka,
/a te-kee sen-kal-tai-sen haa-wan, jo-ta ei
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ken-kään (ih mi-nen) pa rantaa tai da. Jos
pa-han-juo-ni set simu-a houckut-te-le-wat; niin
ala heihin suostu. Ala luota si-nuas
siihen, että st jouk-ko suuri on, jonka
kanssa sinä pahaa teet; mut-ta muista,
ett' ei ran-gais-tus o4e kaucka-na. 10-ka
pachan te-kon-sa kiebtää, ei hän me»nes-ty;
waan joka sen tunnustaa,ha-nel-letapah-
tuu laupeus.

Dn nii-täkin jotka luu-le-wat it-si-an-sa puh-taibsi; ja ei-wät o-le kui-ten-kaan
saasM-suu-des-tan-sa pestyt. Mut-ta Her-
ra tut-kis-wlee sydämet. A-lä ole wii-sas
mie-les-täs; waan pelkää Her-raa ja mal-
ta pachaa. An-na toisen si-nu-as kiittää,
ja ei sinun o-man suus. Kos kas näet
jonkun, joka luulee itseänsä wii-saak-si;
e-nem-pi on silloin toi-wo-a tyh-mäs-tä kuin
hä-nes-tä. Hlckäät itsestänne paljo pi-
tä-kö; waan pi-tä-käät tei-tan-ne nöyräin
kal«tais-na.

Yl-pe-ys on aima lancke-muk-sen e°del-
lä. W-pe-ys ku-kis°taa ih-mi<en; waan
kun>ni>a korottaa Nöy-rän. Kus°sa yl-
pe>ys on, siimä on myös y-lönckat-se; mut»
ta wii-sa'Us on nöy-räin tyckömä. H»lä tee
wi»ras-sas o-man pääs pe»räan, ja ä-la yl-
peile koscka si-nu-a tar°wi-taan. lo»tasimä
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o«let korckbam-pi, si-ta e-nem-pi nöy»ryy'ta
si«nu-as; niin on Her-ra si-nul-le armi-as.
Sibla Her>ra on kaik-kein korcke-in, jocka
teckee suu»ri>a töi«tä nöy-rain kautcka. Im
ma°la ja ih°mi'set wichaa-wat ybpeicka; sil-
la he te-kc»wat wäa>rin mo»lem'pi-a was-
taan. 10-ka pal-jo ko-replee, se saa sii-tä
wachin>gon; mutcka jocka it-stn-sä a-lentaa,
se y>leN'Ne'taan.

H-la pu>hu To»tuut'ta was'taan,
mut-ta an»na hä'ppan tul-la päal»les, jos
si°na wi«al°li«nen o»let. Mut>ta was taa to<
tuu°den puo-lescka kuo4e«maan as-ti, niin
Her-ra lu-ma-la onso-ti-wasi-nunechcs-tas.
Waa-ran to-dis-ta-jan ei pi°da paä-st.'
män ja jocka rohcki°as>ti
wackeh-te-lee, se ka-docketaan.

10-ka suun-sa ja Kie-len-sa hil-lit<see, han war-jeckee sie-lun-sa ah-dis'tuk<ses-
ta, Mo-ni tu-lee suu-reen wa-hinckoon o<
man suun>sa kaut-ta. Hlä se-koicka si-nu-as sen kans-sa, jocka sa'lai-suu'den ilmoit-
taa, jo°ka pa«net te>lee, ja jol.la pe-tol-li-
nen suu on. Jocka pal.jo pu-huu ja wa-
han pickäa, hän on niin-kuin tuucki ja pil-
wi ibman sa«tee°ta. 10-kai-ses/ta tur-has-ta
sa«nas-ta kuin ih.mi-stt pu-hu-wat, pi-taa
hei-dän lu-wun teckc«man tuo-mi-o pai-wä-nä.
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Ka-wa-luus ei o-le wil-sa-us, ja ju-
ma-lat-to-main Pe-to s ei ole toi-mel-li-
fuus. Ka-wa-la ihminen tulee wichatta-
wak si. Pe-toblimen sy-dän on kau-his tus
Her-ral-le; waan wi-at-to-man tie on Ha-
nel-le otol-li-nen. Ei pe-tol-limen a-si-a
me-nes-ty; mut-ta ah-ke-ra saa hy-wan ta-
waran. Joka waa-ryyt-tä kyl-waa, se niit-
taa wai-wan; ja ha-nen pa-huu-tensa huk-
kuu wit-sal-la.

Kar-si-wal-li-nen on pa-rem-pi kuin
wä'ke-wa; ja joka hil-lit-ste mie-len«sa, on
pa-rem>pi kuin se, zo-ka kawpun-gin woit-
taa. Po>ka«ni! a»lä Her.ran ku»ri>tus-ta
hybkää, ja ä-la o»le kar'si»mä'töin, koscka
Hän si»nu-a ran-kai see: Sll-la jc»ta Her»ra
ra»kas>taa, si>ta Hän ranckavsee, ja on HH«
nel>le c«tol-!i-nen niinkuin poicka i«sal'le^sä.

locka He»ku-ma«ta ra<kas-taa, se tu-
lee köphak-si, ja jocka wiimaa ja öbjy-a ra«
kas«taa, ei hän tu»le ribkaabsi. Älä o«le
luo-ma Syö-ma»rit«tenseas-
sa; sil»lä juo«ma-rit ja syö-mäntköyh>ty>wät
ja u>ni'keko tU'lee ryy-syis.sa kay°mään.
Wii«na teckee pilkckaa-jabsi, ja wäcke-wät
juomat te«ke°wät tyh'Mäk°si; jocka nii»ta ra»
kas taa, ei han ickamansa wii'saak-si tu»le.
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Iccka Hau-re°u»des-ta on syt ty-nyt,
se on niin-kuin pa-la-wa tn li, eickä lakckaa
sn«hen as'ti kuin hän it-sen-sä polt«taa. Port-
toin suu on sy-wä kuop-pa; jo«ka ei Her-
ran suo-si'os'sa o-le, hän lanckee sii-hen.

Lais-ka pyy-tää ja ei saa; mut.ta
Wi-ri-at saa-wat yl.täckyl-lä. Ahke-ra
ka<i saa hallita; waan laisckan täytyy
we-ron a4ai sebsi tul-!a. 10-ka laiscka on
työs sän-sä, hän on sen we li, jo ka wachin-
koa tekee. Me-ne lais ka muu ri ai°sen ty-
kö; katso hä-nen me no-an sa ja opi. Hän
walmistaa elatuksensa suwella, ja ko-
koo ruo kan-sa e lon ai ka na. Ra°kas lap-
si! o ta a-jas ta waa ri, ja wäl tä wää-ri-a
asioita.

Moni on Köy-hä suu rik-kau-
des-sa, ja mo ni on
ssänsä. Wanhurs-kaan huoneeösa on yl-
tä-kyl°lä; waan ju ma-lat-to man saa-lis on
hä wintö. Pa rem pi on wä hä wan hurs-
ka u des sa, kuin suu°ri saaliswää°ryy°des-
sä. Pa rem pi on wä-ha Her-ran pel-wos-
sa, kuin suuri tawara ilman le wota.
Älä lennätä silmiäs sen jälkeen, jota
et si nä taida saada.

(Te köy-hät! pankaat mieleenne, mi-
tä Tobi as sa-noi:) H lä mur hehdi, poi-
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ka<ni, me o«lem-me to«sin köychat, mnt-ta
me saamme pal-jo hy<wää, jos me Juma-
laa pel-kääm-me, wäl<täm«me syn°ti<ä ja
teem.me hy«wäa> Jos si-na siis' työ laas-
ti e-la-tubsts saat, min ä°la si«ta pa-ne pa-
hak-ses, sil-lä lU'Ma«la on niin säätä-
nyt. Kaibki Herran työt owat san»gen
hy<wät. Ei lh-mi-sen pi-dä sa-no<man:mi-
hinkä ta»mä? sil-lä Hän on luo nut jo-kai<
sen, niin et°ta ne jo°honcku<hun kel-paa-wat.
O-le iloinen hy wi-nä päi'wi-nä, ja o-ta
myös pacha.kin Mwä hy«wäk°ses; sil-läsen on lu-ma-la luo«nut toi°sen kans-sa.
An-na ties Her.ran habtuun ja toi°wo Ha»
nen päällensä.

Jos me ra kas-tam>me toi«nentois-
tam'me, niin lu-ma-la py»syy meissä, ja
Hä-nen mk-ka'U°ten-sa on täy-debli-nen meis-
ft. Kasckyn päätös on rak-ka<us puh-
taassa sy-dä»mes-ta, ja hy-wäs-ta o'Mas ta
tun»nos«ta, ja wil-pwtö°mas'tä usckos-ta/
Abkaan jo°kai«nen o°maa pa.ras-tan°sa kat-
so-ko, waan myös toi-sen pa-rascka. Ra-
kas-ta la-him mäis-tas niin-kuin wse äs.
Dl-koon rak-kams wilchi-töin. Wichatckaat
pa-haa, ja ripchu<kaat kiin-ni hy°was-sä.
M pidä teichän Wää-ryyt-tä te-ke-män

5
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tuo-mi-01-la, kyy-nä-räl-la, waa-'al-la ja mi-
tal-la. Wel-jel-li-nen ol-koon sy-
dä-mel-li-nen tei-dän kes-ke-nän-ne. Kat-so«
kaatetteijo-kupa-haapa-hal-lakos-ta. Siu-
nat-kaat wai-nol-li-si-an-ne: siu-nat-kaat ja
al-käät sa-da-tel-ko. 10-ka (toi-sel-le) kuo-
pan kai-waa, hän lan-kee sii-hen. Jos si-
nun wi-ha-mie-hes i-soo, niin ra-wit-se
ta; jos hän ja-noo, niin juo-ta hän-tä. H-
lä sa-no: niin-kuin hän te-ki mi-nul-le, niin
mi-nä teen hä-nel-le; mi-nä kos-tan jo-kai-
sel-le työn-sä jäl-keen. Tie-dä, et-tä lu-
ma-la kaik-kein näiden täh-den si-nun tuo-
mi-on e-teen a-set-taa. Dl-kaat ys-tä-wäl.'
li-set ja lau-pi-aat, ja an-teek-si an-ta-kaat
toi-nen toi-sel-len-ne; niin-kuin lu-ma-la
teil len-kin. Chris-tuk-sen kaut-ta an-teek-si
all-ta-nut on.

Su-loi-nen was-ta-us hil-lit-ste Wi-
han; mut-ta ko-wa sa-na saat-taa nne-len
kar-waak-si. Wi-hai-nen mies saat-taa To-
ran mat-kaan; mut-ta kär-si-wäl-li-nen a-
set-taa rii-dan. 10-ka to-raa ra-kas-taa,se ra-kas-taa syn-ti-a. H-lä o-le y-lön pi-
kai-nen wi-haan; sil-la wi-ha le-pää hul-luinsy-da-mes-sa. Mie-hen kun-ni-a on 01-la rii-
da-ta; waan jotka mie-lel»län-sä rii-te-le-
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wät, o-wat kaik-ki tyh-mat. H-kil-li-nen ih-
mi-nen te-kee hul-lun töi-tä.

H-lä hyl-käa Ys-tä-wa-tas ka-lun
täh-den, ja si-nun us-kol-lis-ta Wel-je-äs
par-haan kul-lan täh-den. D-le us-kol-li-nen
ys-ta-wäl-les ha-nen köy-hyy-des-sän-sä, et-
täs ha-nen kans-san-sa i-loit-si-sit, kos-ka
ha-nen hy-win käy. Kol-me on kau-nis-ta
kap-pa-let-ta, jot-ka lu-ma-lal-le ja ih-mi-
sil-le kel-paa-wat: Kos-ka wel-jek-set o-wat
yk-si-mie-li-set, ky-län mie-het m-kas-ta-wat
toi-nen tois-tan-sa, ja mies ja wai-mo kes-
ke-nän-sä hy-win so-pi-wat.

Ä-lä kat-so Wan-huut-ta y-lön, sil-
la me ai-wom-me myös wan-hak-si tul-la.
H-la hyl-kaa wan-hain pu-het-ta, sil-lä he
o-wat myös op-pi-neet i-sil-tän-sa, ja si-na
tai-dat heis-tä op-pi-a kuin-ka si-nun pi-taa
was-taa-man, kos-ka tar-wi-taan.

H-la hä-wäi-se Mur-heel-lis-ta; sil-
la chk-si on, jo-ka tai-taa a-len-taa ja y-
len-tää. Mm-heel-lis-ta sy-dan-ta ä-lä tee
e-nem-min mur-heel-li-sebsi, ja ä-lä wii-wy-
tä lah-jaa köy-häl-tä. Sil-la Se, jo-ka
ha-nen teh-nyt on, kuu-lee ha-nen ru-ko-uk-
sen-sa, kos-ka hän mur-heel-li-sel-la sy-dä-
mel-la si-nun Y-lit-ses wa-lit-taa. Loh-du-
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ta it-ke-wäi-si-ä ja mur-heh-di mur-heh-ti-
wais-ten kans-sa. U-la wä-sy Sai-rai-ta
op-pi-mas-ta, sil-la nai-den tah-den si-nu-a

ra-kas-te-taan.
H-la Köy-hää hä-täy-tä, ja ä-lä o-le

ko-wa Tar-wit-se-wal-le. Jo-ka köy-
hää syl-jes-ke-lee, st hä-wäi-see hä-nen Luo-
jan-sa; ja jo-ka i-loit-see toi-sen wa-hin-gos-
ta, ei se pää-st ran-kai-se-ma-ta. Jo-ka
köy-hää ar-mah-taa, hän lai-naa Her-ral-le,
jo-ka hä-nen hy-wän työn-sa jäl-leen mak-sa-wa on. Ä-lä u-noh-da köy-hää, kos-ka
si-nul-la on i-loi-nen päi-wä. Si-nun täy-
tyy km-ten-kin wai-wa-loi-sen hi-kes muil-le
jät-tää, ja si-nun työs pe-ril-li-sil-le an-taa.
Jo-ka lä-him-mäi-sel-le lai-naa, hän te-ree
lau-pe-u-oen työn; ja jol-la ta-wa-ra-ta on,
hä-nen tu-lee se teh-dä. Niin-kuin sa-de on
pou-dal-la tavpeel-li-nen; niin myös lau-
pe-us tu-lee ha-däs-sa oi-ki-aan ai-kaan.

TNanchursbas armahtaa Juv-taan-fa;
mutta jumalat to man fVdäu on armo toin.
Joa sl-nul Ia on nar jaa, niin hol-ho niitä, ia
joa ne o-wat sinulle tarpeelliset, niin xi-dä
niitä.
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HOr-i-t! Xy-dll-olli! on 86 in^llii-nsn,
5l-nuun UB'li3l'tll3. o-Vill, 116

iil-mi'36t, Bi-nu-cl pi-tti-Vcit VÄ-Ks-nun-
«ii, Bv-ciä'MSs-t»N'Bci VÄ-61-t»-vat Bi'Nun
1<668. Ii«l-!is-W mi-nnn Bi-nun 1,0-

«HiB-luli-BiiB, ei 1111-ns U'6sn puu-Issn. li. tilin-
NN minun sil-Mli-ni POIB llat-3S-16-lNÄB't<l lur-
nuut'w; V23N vir-vo-w mi-nu 3 Bi-nun ti6-nos.
3i-NUN llä-t6B o'Vclt minun 1«N-N66t vai'
miB-W-N66t: 2N-N3 mi-nul-ly )M-mäl s)B'tä ON'
pi'»li-86-ni Binun O-potc! mi-nul-
-16, It6l-s2l Bi-nun säti tl6, 6t-lii mi-NÄ
«6N iop-vuun ÄB-ti Kät-lli-Bin. o V6'l3 mi-nu-Ä
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6t-tH mi'NH 6r-li2-n6n tliäl-tÄ. Int-lii
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lnj-nug, su-M2-l»! 110-61-t6-l6 lui-nun B^-
llst-808, mi-n» P3-Ngl-Ia tiel-

lii lio-nsn; niin 8»a-w mi-nu-3
361->6 tl6l-16. Ner-ril! Bi-nun lau-V6-U-W«
on i-^n-ll»ill-Ili-n«n: ä-lii 3i-nun llä-Bi-»-
I»38 nvl-lliiä. O-80-ta Mlnl-ltz 2r-m«8, M Bi-
nun 2U-tUU-t6B 2N-NÄ Mkil-ly, Bi-nun ?oi—-
1138, )6-Bull-86N onriB-Wll-86N, m«i-6iin Ner-
INIU-M6, Il2Ut-w! H-M6N.

t. O Herra! nuoruuteni ajan
Sinulle tahdon uhrata,
Ia suloisimman Armahtajan
Myös pyhää mieltä noudattaa.
Siis ota mua suojahas,
Niin pysyn aina omanas.

2. Jo hywyydellas awaralla
Toit minun muinen maailmaan;
Siis anna että warjos alla
Wakaana aina waellan.
Jaa, Sinuun turwaan, Isäni!
Mun luit kaikki päiwäni.

3. Suo mua, saamatointa wielä,
Sun Henkes aina johdattaa,
Niin ett'en turmellutsen tiellä
Sun armoos mahtais kadottaa;
Waan lahjas oikein käyttäisin,
Ia pyhän tahtos täyttäisin.

4. Jos maailmalta petetyksi,
Ia kiusausten »vaaroissa
Mun näet syntiin »vietellyksi,
Ia surutointen «seuroissa;
Niin saata mua neuwoillas,
Ia wahwista Sun awullas.
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5. Suo tyhmin ajattele,
Niin pettäin raukka itseni,
Woiwani wanhuudessa wiela
Parantaa monet wirheeni.
En ymmärtää woi waiwainen,
Jos näen päiwän huomisen.

6. Suo että armos oikein käytän>
Ia pyhää mieltäs noudatan,
Ia tehdyn malani niin täytän
Ia pidän liittos ainian;
Niin, laupeutees turwaten,
Ijaisen perin autuuden.

1. O taivaallinen Isämme!
Me köyhät lapses tulemme
Suir laupeutees turwaamaan,
Ia tarpeitamme anomaan;
Ah! kuule huokauksemme.
Ia anna rukouksemme.

2. Pyhänä Nimes pysyköön.
Ia waltakuntas lewitköön
Maailman kaiken äarihin:
Sun tahtos tapahtukoon niin.
Alati, täällä ajassa,
Kum tapahtuu se taiwaassa.

3. Myös joka paiwä leipämme
Suo meille, rakas Isämme!
Anteeksi anna welkamme,
Kuin me sen muille annamme;
Ia kiusausten »vaaroista,
Pahasta meitä pelasta.

4. Sun waltakuntas kunnia
On kiitettäwa, korkia,
Niin olet kaikkiwaltias,
Kuin waiwaisille armias;
Siis puolchemme
Ia lapsiasi «mahda.
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Herran Rukous.
Isä meidän, joka olet taiwaissa!Pyhitetty olkoon Sinnn Mmes.Lähes tulkoon Sinun waltHmtas.

Tapahtukoon Sinun tahtos niinmaassa kuin taiwaassa. Anna meil-
le tänä päiwänä meidän jokapäiväi-
nen leipämme. Ia anna meille mei-
dän syntimme anteeksi, niinkuin me-
kin anteeksi annamme meidän wel-
wollistemme. Ia älä johdata mei-
tä kiusaukseen. Mutta päästä meitä
pahasta. Sillä Sinun on Valta-
kunta ja woima ja kunnia ian-kaikkisesti. Amen.

Uskon-Tunnustus.
Minä uskon Jumalan päälle, Isan

kaikkiwaltiaan, taiwaan ja maan Luo-
jan.
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Minä uskon lesnklen tshristuksen
päälle, Hänen ainoan Poikansa, meidän
Herramme, joka sikisi Pyhästä Henges-
tä, syntyi Neitsestä Mariasta, piinat-
tiin Pontius Pilatuksen alla, ristin
päälle naulittiin, kuoletettiin ja hau-
dattiin; astui alas helwettiin, kolman-
tena päiwänä nousi ylös kuolleista, as-
tui ylös taiwaaseen, istuu Isän Ju-
malan kaikkiwaltiaan oikialla kädellä,
sieltä on tulewa tuomitsemaan eläwitä
ja kuolleita.

Minä uskon Pyhän Hengen pääl-
le, yhden pyhän Christillisen Seura-
kunnan, pyhäin ihmisten yhteyden, syn-
tein anteeksi saamisen, runmiin ylös-
nousemisen, ja ijankaikkisen elämän.
Amen.

Jumalan Kymmenen Käskyä.
Ensimmäinen Käsky:

Minä olen Herra sinun lumalas;
Gi sinun pidä muita Jumalia pitämän
minun edessäni.

Toinen:
Ei sinun pidä turhaan lausuman
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sinun Herras lumalas Nimeä, sillä
ei Herra pidä sitä rankaisemata, joka
Hänen Nimensä turhaan lausuu.

Kolmas:
Muista Lepopälwää, ettäs sen py-

hittäisit.
Neljäs:

Sinun pitää kunnioittaman Isääs
ja Nitiäs, ettäs menestyisit ja kauan
eläisit maan päällä.

Wiides:
Ei sinun pidä tappaman.

Kuudes:
Gi sinun pidä huorin tekemän.

Seitsemäs:
Ei sinun pidä warastaman.

Kahdeksas:
Ei sinun pidä määrää todistusta

sanoman lähimmäistäs wastaan.
Yhdeksäs:

Gi sinun pidä pyytämän lähim-
mäises huonetta.
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Kymmenes:
Ei sinun pidä himoitseman lähim-

mäises emäntää, eikä hänen palwelia-
tansa, eikä piikaansa, eikä hänen här-
käänsä, eikä hänen juhtaansa, eikä mi-
tään, kuin lähimmäises oma on.
Kaikki Käskyt suljetaan näihin sanoihin:

Sinun pitää rakastaman Herraa lumalatas
kaikesta sydämestäs, ja kaikesta sielustas, ja kai»
kesta mteleStäS, ja kaikesta woimastas: Ia sinun
pitää rakastaman lähimmäiStäS niinkuin itseäs.

KaiM fiis mitä te tahdotte, eltä ihmisten vi»
tää teille tekemän, se tehtaat te myös heille: sillä
tämä on Laki ja Prophetal.

Pelkää Jumalala, ja pidä Hänen Käskynsä'
sillä fitä tulee taittein ihmisten tehdä.

Kasteen Sakramentti.
(jonka Herramme lesus Christus sääti, näin sanoen Ope>

tuslapsillensa:)

Menkäät kaikkeen maailmaan, ja
saarnatkaat Gvangeliumia kaikille luo-
duille. Joka uskoo ja kastetaan, se tu-
lee autuaaksi, mutta joka ei usko, se
kadotetaan. Minulle on annettu kaikki
woima taiwaaSsa ja maan päällä. Men-
käät siiS ja opettakaat kaikkea kansaa,
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ja kastakaat heitä Nimeen Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen. Ia opetta-
kaat heitä pitämään kaikki, kuin Minä
olen teille käskenyt. Ia katso! Minä
olen teidän kanssanne jokapäiwä maail-
man loppuun asti. Ellei joku synny
Wedestä ja Hengestä, ei hän taida Ju-
malan waltakuntaan sisälle tulla. Mi-
tä lihasta syntynyt on, se on liha, ja
mitä Hengestä syntynyt on, se on henki.
Rippi eli synnin päästö.

(Näin sanoi Herra lesus Chnstus Pyhälle Pietarille ja
muille Opetuslapsillensa:)

Minä annan sinulle taiwaan walta-
kunnan awaimet: ja mitä sinä sidot maan
päällä, sen pitää oleman sidotun taiwais-sa: ja mitä sinä päästät maan päällä, sen
pitää oleman päästetyn taiwaissa. Dtta-
kaat Pyhä Henki; joille te synnit anteeksi
annatte, niille ne anteeksi annetaan; ja joil-
le te ne pidätte, niille ne owat pidetyt.

Herran Ehtoollinen.
Meidän Herra lesus Christus si-

nä yönä, jona Hän petettiin, otti Lei-
wän, kiitti, mursi ja antoi Opetuslap-
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sillensa ja sanoi: Ottakaat ja shökäat,
tämä on Minun Ruumiini, joka tei-
dän edestänne annetaan; se <tehkäät te
Minun muistokseni.

Samalla muotoa Ehtoollisen jäl-
keen otti Hän myös Kalkin, kiitti, an-
to i heille ja sanoi: Ottakaat ja juo-
kaat tästä kaikki, tämä on Uuden Tes-
tamentin Kalkki Minun Weressäni, jo-
ka teidän ja monen edestä wuodatetaan
syntein anteeeksi antamiseksi; se tehkäät,
niin usein kuin te juotte, Minun muis-
tokseni.

Ruoka-Lukuja.
1. Ruoalle käydessä:

Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua,
Herra! ja Sinä annat heille ruoan ajal-
lansa. Sinä awaat kätes ja rawitset kaik-
ki, kuin eläwät, suosiolla. Kunnia olkoon
Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niinkuin alusta on ollut ja nyt ja aina i-
jankaikkisesta ijankaikkisten! Dnen.

Isä meidän, joka olet taiwaissa! j. n. e.
Herra Jumala, taiwaallinen Isä! siu-

naa meitä ja näitä Sinun lahjojas, jotkas
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meille ruumiin rawinnoksi armollisesti suo-
nut olet! Ia anna pyhä armos, että me
kohtuullisesti ja Sinun mieltäs rikkomata
niitä naulitsisimme ja tykömme ottaisim-
me! Sinun Poikas, lesuksen Christuksen,
meidän Herramme, kautta. Amen.

Hywyyttä Herran Aina lausukaamme!
Rawinnon, juoman Häneltä me saamme.
Huolen Hän meistä Joka päiwä kantaa;
Tarpeemme meille Armiasti antaa.

2. Ruoalta päästyä:
Knttäkäät Herraa, sillä Hän on hy-

wa ja Hänen laupeutensa pysyy ijankaikki--
sesti; joka ruoan antaa jokaiselle hengelle,
joka eläimille antaa heidän ruokansa ja
kaarneen pojille, jotka Häntä awuksensa
huutamat! Kunnia olkoon Isälle ja Pojal-
le ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta on
ollut, ja nyt ja aina iankaikkisesta ijan-
kaikkiseen! Amen.

lsä meidän, joka olet taiwaissa! j. n. e.
Me kiitämme Sinua, rakas talwaalli-

nen Isä! lesuksen Christuksen, meidän Her-
ramme, kautta, kaikkein Sinun hywäin te-
kois ja liiatenkin näiden Sinun lahjais e-
destä, jotka me nyt Sinun laupeudestas
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nautinneet olemme; ja rukoilemme Sinun
pyhää armoas, että niinkuin ruumis on
rawintonsa saanut, mahtais myös sielu Si-
nun pyhällä sanallas aina wirwoitetuksi
tulla, Sinun rakkaan Poikas, lesuksen
Christuksen, kautta. Amen.

Kiitos olkoon Jumalalle, Ruumiin,
sielun ruokkialle! Armostansa auttakohon,
Neuwokoon ja saattakohon, Suloisesti suo-
jelkohon, Esiwallan warjelkohon, Rauhanaina antakohon, Wiimein iloon kantakohont

Aamu-Rukouksia
Sinun pyhään Rimees, Sinä ristin-

naulittu Herra lesu Christel minä nyt
nousen. Sinä, joka minun kalliilla werel-
läs lunastit, Sinä minua tänä päiwäna
ja joka hetki hallitse, auta, warjele, siunaa;
ja anna hywä onni ja jumalinen meno mi-
nun asioissani ja töissäni, että minun elä-
mäni ja aiwoitukseni Sinun kiitoksekses ja
kunniakses tulis! Wahwista minua myös
kaikkiin hywiin töihin tänä päiwäna ja jo-
ka päiwä, ja tämän onnettoman elämän
perästä johdata minua ijankaikkiseen elä-
mään! Amen.

Minä kiitän Sinua, minun taiwaalli-
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nen Isäni! lesuksen Christuksen, Sinun
rakkaan Poikas, kautta, ettäs minua tänä
yönä kaikesta waarasta ja wahingosta ar-
mollisesti warjellut olet; ja rukoilen Sinua,
ettäs minulle anteeksi antaisit kaikki minun
syntini, joilla minä tänä yönä Sinun mie-
les rikkonut olen, ja myös tänä päiwänä
warjelisit minua kaikesta synnistä ja pa-
huudesta, että minun elämäni jakaikki mi-
nun työni mahtais Sinulle kelwata; sillä
minä annan itseni, sieluni, ruumiini jakaik-
ki tyyni, kuin minulla on, Sinun haltuus
ja huomaas. Sinun Pyhät Enkelis olkoot
minun kanssani ja älkööt kuhunkaan mi-
nusta luopuko! Sinun Pyhä Henkes wa-
laiskoon ja hallitkoon minua, ettei se paha
wihamies, Perkele, minusta mitäkaän woit-
taisi! Amen.

Ehtoo-Rukouksia.
Minä kiitän Sinua, minun taiwaalli-

nen Isäni! lesuksen, Christuksen Sinun
rakkaan Poikas, kautta, ettäs minua tänä
päiwänä kaikesta waarasta ja wahingosta
armollisesti warjellut olet; ja rukoilen Pi-
nna ettäs minulle anteeksi antaisit kaikki
minun syntini, joilla minä tänä päiwänä
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sinun mieles rikkonut olen, ja ettäs tänä
yönä minua armollisesti warjelisit ja mi-
nusta murheen pitäisit; sillä minä annan
itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki tyyni,
kuin minulla on, Sinun huomaas jakäsiis.
Sinun Pyhät Gnkelis olkoot minun kans-
sani ja älkööt kuhunkaan minusta luopu-
ko! Sinun Pyhä Henkes walaiskoon mi-
nua, ettei se paha wihamies, Perkele, mi-
nusta mitäkaan woittaisi! Amen.

Walwo Herra, rakas taiwaallinen I-
sa! meidän ylitsemme, ja warjele meitä sil-
tä kamalalta kiusaajalta, joka aina ympä-
ri käy, etsein ketä hän sais hukuttaa: anna
meille armojas, että me wahwalla uskolla
miehuullisesti häntä wastustaisimme, ja tä-
nä yönä Sinun pyhän warjelukses alla mur-
heetoinna lepäisimme, Sinun rakkaan Poi-
kas, lesuksen Christuksen,' meidän Herram-
me, kautta. Amen.

Katso Herra! jos me makaamme eli
walwomme, niin me olemme Sinun omas;
jos me elämme eli kuolemme, niin Sinä o-
let meidän Jumalamme, joka meidät luo-
nut olet. Sentähden rukoilen minä Sinua:
älä anna apus olla kaukana minusta; war-
jele minua kilwelläs, ja tue minua woi-
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mallas! että minä rauhallisesti lepäisin, hy.
win makaisin, ja sitte kaikkena elinaikana-
ni Sinua pyhyydessä ja wanhurskandessa
palwclisin; Sinun rakkaan Poikas, lesuV«sen Christuksen, meidän Herramme, kaut«
ta. Amen.

Lasten Rukous.
Herra Jumala taiwaallinen Isä! me rukoi-

lemme Sinua: Siuun rakkaan Poikas, lesuksen
Christuksen, tähden lainaa meille pyhä annos, että
me oikiassa uskossa, hywissä lamoissa ja opissa pai»
wä päiwältä taswaisimme ja lisääntyisimme; ja että
Sinä meitä, meidän wanhempiannNe ja esiwaltaam«
me tänä päiwänä kaikesta pahuudesta armollifes»
ti warjella ja suojella tahtoisit. Ameu.

Orpolapsen Rukous.
O laupias Jumala! joka olet isättömäin tur>

wa ja auttaja ja oikia Isä kaikille, jotka lap<
siksi kutsutaan taiwaassa ja maassa, armahda mi»
nua »viheliäistä orpolasta, joka siihen waiwaloi»sren tilaan joutunut olen, ettei minulla, paitsi Si>
nua, ketään ole, joka todella minun parastani kat»
sois! Sinä olet Isäni, turmani ja auttajani;
opeta minua oikein Sinua ja ijaukaikkiseu clämän
tietä tuntemaan! Kedotta jumalisia ihmisiä minua
oikein johdattamaan, että minä kaikissa kunnialli»
sissa ja luivallisissa menoissa kaswaisin! Wariels

kaikista pahoista ja jumalattomista kanssa»
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käymisistä ja kaikesta kuin minua pahentaa taitai.
Si! Auta että minä taikkiuaista kiusausta oitialla
uskolla wastaan seisoisin, ja Sinua oikiassa ju»
malisuudessa tässä maailmassa palwelisin, ja sit«
te Siuun tykönäs ijankaitkisesti eläisin! lesntsen
Christutsen, meidän Herramme, kautta. Amen.

Rukous Rauhasta.
O Herra Jumala! jolta pyhät halut, oikiat

neuwot ja »vanhurskaat työt tulewat, anna Si»
nun palwelioilles se rauha, jota maailma ei antaa
taida, että meidän sydämemme Sinun käskys al«
le annetut olisiwat, ja laitti wihamiestcl. neuwot sär«
je, että meidän elämämme Sinun warjelukses al«
la lewossa olisi! lesuksen Christuksen, meidän
Herramme, kautta. Amen.

Suo, Herra! rauhaa kansalles,
Pois »viholliset poista,
Suo rauhaa Seurakunnalles;
Ei löydy ketään toista,
Kuin riidat estää taitaa.

Anna, Herra! rauha kaikille maaknnnille, on-
ni ja terweys itseknllenlin säädylle.

Yhteisiä Rukouksia.
Auta meitä walwoissamme, Herra! kätke mei-

tä maatessamme, että me walwotsimme Christut»sen kanssa, ja rauhassa lepäisimme. Sinun val-
tuus Herra Jumala minä annan minun henkeni
ja sieluni, ettäs häntä Christuksessa, joka on meidän
elämämme ja ylösnousemisemme, siitä tjankaittisesta
kuolemasta »varjelisit. Ia rukoilemme Sinua, että
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Sinä, joka se totinen walteus olet, Sinun armos
paisteen minun pimiään sydämeeni »vuodattaisit.
Sinun rattaan Poitas, lesutsen Christutsen, mei«
dän Herramme, tantta. Ame».

Laupias Jumala, ratas taiwaalliuen Isä,
jonka laupeudella ei yhtään loppua ole! Sinä jo»
la olet tärjnväinen, piltämielinen, ja suuresta ar«
mosta anleetsi annat laitti pahanteot, rikokset ja
synnit! Me olemme (sen pahempi) tehneet syntiä
isäimme kanssa; me olemme wääriu tehneet ja ol«
leet jumalattomat ja Sinun mieles rikkoneet: Si,
nulle ainoalle olemma me syntiä tehneet, ja Si-
nun edessäs pahoin tehneet; mutta älä muistele
meidän entisiä pahoja tekojamme: armahda meitä
nopiasti; sillä me olemme sangen »viheliäisiksi jou«
tuneet: auta meitä Jumala, meidän Vapahtaja»»,
me; Sinun Nimes kunnian tähden: wapahda mei«
ta ja anna meille laitti syntimme anteeksi, ja an<
na meille Sinun Pyhän Henges armya, paran-
taaksemme syntistä elämätämme, ja saadaksemme
Sinun lanssas ijankaittisen elämän, Sinun Poi«
kas, lesutsen Christutsen, meidän Herramme,
lautta. Amen>

Herra siunatkoon meitä M warjelkoon
meitä, Herra waliötakoon kaswonsa meidän
päällemme ia'olkoon meille armollinen, Her-
ra kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme
ja antakoon meille ijankaikkisen ranhan!
Nimeen Isän ja Pojan ja Pahan Hengen.
Amen.
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Icsukstn Christukstn maallisesta elämästä:
lesuksen Christuksen, Jumalan Pojan, meidän Wapah.

tajamme, tulemisesta maailmaan antoi armias Jumala lu-
pauksen jo kohta sen jälkeen, koska ihmiskunnan ensimäisetesi-wanhemmat, Adami ja Ewa, oliwat wiattomuuden au«
luaasta tilasta, johon Jumala oli heidät luonut, langenneet
synnin ja kuolewaisuuden wiheliäisyyleen. Tämän lupauk«sen uudisti Jumala Abiamille, Israelin (eli ludan) kansan
osi-isälle, jonka kanssa Hän teki sen liiton, että Christuksen,
lihansa puolesta, piti syntymän hänen sumustansa; ja pyhäin
Prophetainsa kautta piti Jumala edelleen lupauksensa Abra»
min sukukunnan muistossa siihen <rkaan asti, jonka Hänoli Mcssian (Christukstn) tulemiselle katsonut. Noin 40UO
wuotta maailman luomisen jälkeen, koska Nomalaisten ja
heidän Keisarinsa, Augustuksen, walta oli ylimmälläan, ja
koska Kuningas Herodes heidän ylimaitansa alla hallitsi
ludan maata, tuli tämä Jumalan lupaus täytetyksi, ja le-
suksen Christukstn, Lunastajamme, maallisen elämän waiheet
omat, lyhykäisesti kertoen, nämät:

Hän syntyi Bethlehemin kaupungissa, ludan maassa.
(Hänen syntymä-päiwänsa muistoksi wiettawät kaikki Chris<
tityt pyhää luolujuhlaa). Jo 12 wuolistna, koska Hän
maallisten wanhempainsa, Marian ja Josephin, kanssa oli
Nazarethista, jossa he asuiwat, tullut Jerusalemiin, ludan«
maan pääkaupunkiin, Pääsiäisjuhlaa »viettämään, opetti Hän
siellä Templissä (Kirkossa), ja "kaikki, jotka Häntä kuuli»
wat, hämmästyiwät Hänen ymmärrystänsä ja wastauksian»
sa." Kolmen kymmenen wuoden wanhana wihitti Hän
kasteen kautta itsensä Lunastajaksemme. Kaste toimitettiin
Johannes Kastajalta, joka saarnaten ja kastaen oli pyytä«
nyt walmistaa ludan kansaa Christusta wastaan ottamaan.
Kasteensa jälkeen waelsi lesusChristus Opetuslastensa kanssa
jvka paikoin ludean ja Galilean maissa, saarnasi Lunastuksen
Ewangeliumia (se on, iloista sanomaa), oli ihmisille pyhänä
esikumana, ja teki monta ihmettyötä. Aina Hänen synty»
mastänsä asti pelkäsiwät ja rvainosiwat Häntä ludalaisten
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ylimmäiset; ja yhden oman Opetuslapsensa, ludas Ischa-
riothin, petoksen kautta joutui Hän wiimein näiden wihollis-
tensa käsiin. Niin wietiin Hän Juvalaisten korkeimman
Oikeuden istuimen eteen, ja sekä siinä, sekä jälestäpäin Ro«
malaisen Maanherran, Pontius Pilatuksen, edessä tehtiin
Häntä wastaan määriä kanteita ja todistuksia, ja niiden pe«
rästä tuomittiin Hän ristinnaulittawaksi. Tuomio täytettiin
perjantaina ennen Pääsiäistä, Golgatha-nimisessä rangaistus
paikassa; ja oli silloin lesus 33 wuoden iässä. Hän kuoli
ja haudattiin; mutta nousi ylös kolmantena paiwänä; ja nou-
sunsa muistoksi wietämme me pyhää Päasiäis-juhlaa. Wie«
lä wiipyi Hän, näkymässä muodossa, 40 päiwää Opetus-
lastensa luona, puhuen heille Jumalan waltakunnasta. Sit«
te astui Hän ylös taiwaascen, josta Hän, omain sanainsa
mukaan, on kerran tulema tuomitsamaan elämiä ja kuolleita.

Armollisin Armahtaja,
Langenneitten Lunastaja!
Sinuun totta turmaamme;
Asu, lesu! kanssamme.

Armoos ehkä mahdottomat,
Kuitenkin me kelwottomat
Ansiohos luotamme;
Asu, lesu! kanssamme.

Pahasta Sun kansas päästä,
Synnin petoksista säästä!
lälkiäs jos seuraamme.
Asut, lesu! kanssamme.

Ole läsnä menoissamme,
Läsnä ajatuksissamme!
Apuas kuin anomme,
Asu, lesu! kanssamme.

Ia kuin »viimeiseltä tästä
Snrkiasta elämästä
Taiwaan taloon muutamme;
Asu, lesu! kanssamme.
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Suomalaiset ja Latinaiset Numeroi,
ja muut

Luwunlasku-merkit:
« 2. 3. H. 8. 6. 7. 8. 9. 10. 11. «2.
/ II 111 IV. VI VII VIII IX X XI XII

15 14. 16. 16. 17. 18. 19 20.
XIII XIV XV. XVI XVII XVIII. XIX XX.
21. 22 25. 50. 40. 80. 60. 70.

XXI XXII XXIII xxx XI. I.X I.XX.

80. 90. 100. 209. 500 400 500, 600 700.
I.XXX. X6. o. W 5c6 cu i). IIK. VSL.
800. 900. 1000. 2000 5000, 4000.

«00,000. 1000,000. 1847 (HI»<I^XI.VII).

-j- spln») Lisäys-merkki, joka pannaan yhteen lasketta-
wien numeroin eli lukuin wälille, esim. 6-7-4, se on:
6 za 4 owat yhteen laskettawat.

(H!!»!,») Wähennys-merkki, joka pannaan pois-otet-
tawan eli lukua wähentäwän numeron eli luwun edel-
le, esim. 20-7, se on: 20 on 7:mallä wähennettä-
wä, eli 7 on otettawa 20:nestä.

X eli . Kerronta merkki, joka pannaan kahden toisillansa
kerrottawien numeroin eli luvuin wälille, esim. 5X6,
le on: 5 kertaa 6, eli 6 kertaa 5.

Jako-merkki, joka pannaan kahden numeron eli luwun
wälille, joista edellinen on jacttawa niin moneen osaan,
kuin toinen näyttää, esim. 20 : 5, se on: 20 laittakoon
6:teen osaan.
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Tasa- eli Yhtäläisyys-merkki, M merkitsee, että lu-
wut kahden puolen tekewät yhden werran, esim.se on: 3 ja 7 yhteen laskettuna tekemät
10; 11—6—6, se on: 11, 6:della wähennetty, eli jos-
ta 6 on otettu, tekee 6; 6X7 eli 7X6-42, se on:
6 kertaa 7, eli 7 kertaa 6, tekee 42; 24 : 3-8, s«
on: 24 jaettuna 3:meen osaan, antaa 8 joka osalle.

Kerto- ja Jako-taulu.
2 kertaa 2 tekee 4 4 kertaa 4 tekee 16 ? kertaa 7 tekee 49
2X3— 64X5 20 7 g 56
2x4-84X6 24? x 9 63
2 x 2 w 4 X 7 28 7 x t<> 70
2 x 6 —l2 4 X 8 32
2 x 7 144 X 9 36 g kertaa 8 tekee 64
2 xB <6 4 XlO— 40 8 X 9 72
~ o kertaa 3 tekee 2,
" ' '

?. >< 9 kertaa 9 tekee 81
o X7— 9y
g X 8 403 kertaa 3 tekee 9 3 X 9 43 io kertaa 10 tekee 1003 X 4 —l2 3 xlO 30 io X 1W 1000

3 X 5 l3
3 X 6 lB 6 kertaa 6 tekee 36 '

'

3 x 7 '1 6 x 7 4? <OO kertaa 100 tekee 10.000
3 X 8 24 6 xB-48 "" X IMO - 100.000
3 X 9-276 x s4'
3 X 10 —3O 6 x <« 60 1000 X I«X> —lOOO.OOO.

l-.nen Muistutus: Kertoessa on yhtäkaikki kumpasella lu-
wulla toinen kerrotaan, esim. 3X6 eli 6X3—13.

Imen Muistutus: Kertoessa on yhtäkaikki kumpasella lu-
wulla toinen kerrotaan, esim. 3X6 eli 6X3—18.
4><s eli 5X4—20, se on 3 kertaa 6, eli 6 kertaa
3 tekee 18. j. n. e.

2men Muistutus: Jos luku, joka kahden luwun kerronnas-
ta on tullut ssyntynyt), jaetaan niin moneen osaan,
kuin yksi niistä näyttää; niin karttuu niin monta jo-
ka osalle kuin toinen niistä näyttää, esim. 18 : 6—3,
se on- 18 jaettuna 6:teen osaan antaa 3 osalle, eli
18 jaettuna 3:meen osaan antaa 6 osalle.
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