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Äänelliset puustawit (Vocaies), jotkft
yksinänsä äänen antamat:

aouei y a ö.
Äänettömät puustawit (Ooi^on^ntes),

jotka ei yksinänsä, waan yhdistettynä aa'
nellistenpuustawienkanssa, äänenantawat:
p (b) w (f) t (d) j k (g) h lm n r s s (c)

B.aksi-äanelliset (Dlp^t!li)n^),owatkaksi
äänellistä yhdistettynä, jotka kuitenkaan
molemmat yhteen ei tee tuin yhden tawa-
uksen:
au, ai, ou, oi, vo, ui, eu, ei, iv, ie, yi, yö,
ai, ay, oi, oy.
Pa-no, pan-nun, paa-nuun, po-ro, por-kan.
pu-ku, put-ken, puu-roon, pe-so, pensas,
pi-to, pin-nan, pii-naan, py-sy, Pys-syn,

PYY, syyn.
pä-re, päs-sin, pää-see, po-ly, pöl-lym

wa-ha, wah-wan, waaraan, wo-ro, wok-ran.
we-li, wel-jen. wika, wim-man, wii-maan.
wä-li, wäl-lyn, wää-raän.
ta-pa, tar-wis, taa-riin, to-ru, tor-kun,
tu-li, tul-len, tuu-leen, te-ki, tel-kin.
ti-li, til-lin, tii-liin, ty-wi,tyl-syn,tyy-NM.
tä-mä, täl-len, tää-nyyn, tö-rö,töl-kin.



ja-10, jak-san, jaa-haan, jo-ka, jos-kos,
ju-le, juh-lan, juu-reen, jy-rä, jhr-kän,
jä-ri, jäl-len, jää-tyy.

kgcha, kannan, kaa-teen, ko-wa, kor-wan,
ku-ja, kmn-man, kuu-maan, ke-rä, ker-ran,
ki-wi, kir-wes, kii-waan, ky-nä, kyn-nän,

kyy-ryyn,
ka-si, kär-rin, kää-riin, kö-nö,kön-tys.

ha-lu, har-wan, haa-raan, ho-wi, hor-iun,
hu-la, hul-lun, huu-liin, he-ra, her-ran,
hi-ki, hir-ren, hii-xeen, hywä, hyl-jyn,

hyy-töön,
hä-ly, här-män, hää-lään, hö-lö,hovmän.

la-ki, las-km, laa-jaan, 10-hi, loh-ten,
lu-ja, lus-tin, luu-taan, le-po, les-ken,
li-ha, lin-nan, lii-naan, ly-hy, lyh-lven,

lyy-hään.
Iapi, län-nen, laämiin, lö-ka, löl-lin.

ma-li, mal-lon, maa-liin, mo-ni, mon-nin,
mu-ra, mur-ran, muu-raan, mc-ri, mer-kin,
mi-lä, mir-rin, mii-luun, wy-sy, mys-syn,

myy-syyn,
mä-ki, mäs-kin, mää-kiin, mö-lä,mök-sin.
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na-pa, nav-san, naa-maan, no-ki, not-kon,
nu-ha, nuh-jan, nuu-haan, ne-wa, net-kan,
ni-su, nir-sun, nii-suun, ny-sä, nyr-kin,

nyh-lään,
Nä-kä, Näl-jän, nää-lään.

ra-ja, ras-wan, raa-waan, ro-mu, ros-mon,
ru-sa, run-sas, ruu-suun, re-ki, ret-ken,
n-sa, ris-tin, rii-taan, ry-sä, rys-kän,

ryy-syhn,
rä-mä, rän-nän, rää-syyn, rö-sö,rön-shn.

sa-li, sal-lin, saa-liin, so-ma, fom-man,
su-ru, sur-won, suu-ruus, se-ka, sel-wan,
si-ka, sil-kin, sii-woon,sy-li, syn-nin,syy-lään,
sä-kä, sät-kän.
a-pu, o-ma, u-ro, e-tu, i-sä, y-li, ä-lä.
al-ku, ot-sa, uk-ko, es-te, in-ho, yk-si, as-ken,
öl-jy.

au-ma, ai-ta, ou-to, oi-nas, ui-ta, euk-ko, ei-
ne, yö-tä, äi-ti, äy-räs, öi-nen.

sau-na, kai-ta, pou-ta, hoi-wa, tuo-mi, kui-
wa, neu-la, kei-no, kiu-ru, wie-no, pyi-tä,
pyö-rä, päi-wä, täy-si, töi-tä,pöy-ta.
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laut-ta, pais-te, louk-ku, woit-to, kuol-lut,
nmis-to, kenh-ko, keit-to, kiuk-ku, kiel-to,
syis-tä, myön-nyn, läik-ky, räys-täs, töis-
tä, röyk-ky.

palk-ka, hors-ma, purs-to, merkcki, pilk-ka,
myrs-ky, särk-ka, könt-ti.

a-wu-kas, o-sa-toin, u-po-tan, e-päi-len, i-ho-
kas, y-le-tän, ä-ly-kas, öl-jy-nen,sä-pä-leen,
wa-hin-koon, lei-wis-kaän, le-pis-töön,pa-
net-tc-len, wil-pit-tö-myys, ta-10-poi-la, ja-
lo-peu-ra, kel-wol-li-nen, huo-li-ma-toin, le-
wot-to-muus,muu-ka-lai-nen, nuo-ru-kai-nen,
rip-pi-i-sa, sa-nan-las-ku, seu-ra-kun-ta, mak-
set-ta-wa, u-si-as-ti.
a-wi-o-wai-mo, or-jan-tap-pu-ra, us-ko-mat«
to-muus, e-ri-seu-rai-nen, it-se-wal-ti-as, yk-
sin-ker-tai-nen, ä-lyt-tö-mas-ti, öl-jy-mä-el-
lä, e-ri-us-koi-nen, li-ha-as-tl-a.

le-ru-sa-le-mis-ta, wan-hurs-ka-u-des-ta,
maa-il-mal-li-si-a, i-jan-kaik-ki-suu-teen, ta-
pa-tur-mai-ses-ti, le-re-mi-ak-sel-le.
a-wuk-si-huu-ta-mi-nen, an-te-li-ai-suu-des-ta,
syn-tiin-lan-kee-mi-sel-la.
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Ba-bel, Bib-li-a,Baal,Ba-rab-bas,Be-li-al,
Fa.se-lis, Fes-tus, For-tu-na-tus.
Da-gon, Da-mas-kus, Da-wid, De-met-ri-us,
täh-den, mei-dän, to-tuu-den, hh-den.
Gab-ri-el, Gad, Ga-li-le-a, Go-seN/ hen-gen,
lan-gan, ken-gän, hon-gan.
Ced-ri-puu, Ce-sa-re-a, Ci-li-ci-a, Cyp-rus,
Ca-bul, Car-mel, Co-los-sus, Clau-di-us.
Cha-bor, Che-ru-bim, Chi-le-ab, Chris-tus.
Xe-ni-us, Xer-xes.
Za-cha-ri-as, Ze-be-de-us, Zi-on, Zo-ra, Ze^
ba-oth, Tha-bor, Thes-sa-10-ni-ka, Tho-mas,
Ge-ne-sa^reth, Pha-ra-o, Pha-ri-sems, Phi-
lip-pus, Phi-lis-te-a, Se-ra-phim.

Lap-set! kuul-kaat mi-nu-a;Her-ran pel-
won mi-nä teil-le o-pe-tan. Ik-si on tar?
peel-li-nen. Et-si-käät en-sin lu-ma-lan wal--
ta-kun-taa ja Hä-nen wan-hurs-ka-ut-tan-sa.
lu-ma-la on rak-ka-us. Ra-kas-ta-kaam-me
Hän-tä, sil-lä Hän ra-kas-ti mei-ta en-sin.
(Kuul-kaam-me Han-tä kos-ka Hän sa-noo:)
Te o-let-te mi-nun ys-tä-wa-ni, jos te teet?
te mi-tä mi-nä tei-dän kas-ken; ja nai-tä
mi-nä käs-ken teil-le, et-tä te toi-nen tois-
tan-ne ra-kas-tai-sit-te. Sil-lä rak-ka-us on
la-in täyt-tä-mys. Si-nun pi-tää ra-kas-ta-
man Her-raa si-nun lu-ma-la-tas kai-kes-ta
sy-dä-mcs-tas, ja kai-kes-ta sie-lus-tas, ja
kai-kes-ta woi-mtts-tas, ja si-nun pi-tää ra-
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kas-ta-man si-nun lä-him-mäis-tas niin-kuin
it-st fi-nu-as. Nak-ka-us on kär-fi-wäi-nen
ja lau-pi-as. Gi rak-ka-us ka-deh-ti, ci rak-
ka-us o-le ty-ly, eihänpai-su. Gihänkäy-tä
it-si-an-sä so-pi-mat-to-mas-ti,cihän o-maan-sa et-si, ci hän wi-haan sy-ty, ei hän pa-
haa a-jat-te-le. Gi hän waä-ryy-des-tä i-
loit-se, mut-ta hän i-loit-see to-tuu-des-ta.
Kaikki hän peit-täa, kaikki hän us-koo,
kaik-ki hän toi-woo, kaik-ki hän kär-sii. Ei
rak-ka-us kos-kaan wä-sy.

Her-ra tah-too et-ta lap-set i-sään-si
kun-ni-oit-ta-wat, ja mi-tä äi-ti käs-kee lap-
sil-le, si-tä Hän tah-too pi-det-tää. 10-ka
Her-raa pel-kää, se kun-ni-oit-taa mvös i-
saän-sa ja pal-we-lee wan-hem-pi-an-sa ja
pi-tää hei-tä Her-ra-nan-sa. Kun-ni-oi-ta i-
säas ja ai-ti-as työl-lä, pu-heel-la ja kar-
si-wäl-li-syy-del-lä, et-ta hei-dän fiu-na-uk-sen-sa tu-lis si-nun pääl-les; sil-la i-san siu-na-us ra-ken-taa lap-sil-le huo-neet, mut-ta
äi-din ki-ro-us ne maä-hau ku-kis-taa. Kun-
ni-oit-taa i-sääs on si-nun o-ma kun-nias, ja
kat-so-a Y-lön äi-ti-äs on si-nun o-ma hä-pi-
äs. Ra-kas lap-si! Kor-jaa i-saäs ha-nen
wan-hal-la i-jal-län-sa; ja a-lä saa-ta han-ta
mur-heel-li-sek-si niin kau-wan kuin hän e-
lää. Kär-si han-ta, jos hän tu-lee lap-stb
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li-sek-si, ja ä-la kat-so hän-tä y-lön, waik-ka
si-nä o-let ja-lom-pi. Sil-lä se hy-wä, kuin
wan-hem-mil-le teh-daän, et i-kä-nän-sa un-
hoh-de-ta.

Ra-kas lap-si! jos si-nä tot-te-let, mins
tu-let wii-saak-si, ja jos si-nä pa-net sy-dä-
mees, mins tu-let toi-mel-li-sek-si. Jos si-
nä mie-lel-läs kuu-let, niins saat ym-mär-
ryk-sen, ja jos si-na kor-was kal-lis-tat,
niins tu-let wii-saak-si. D-le mie-lel-las
wan-hain jou-kos-sa, ja kus-sa wii-sas mies
on, niin o-le hä-nen seu-ras-san-sa. Kuu-le
mie-lel-läs lu-ina-lan sa-naa, ja o-ta waa-
ri wii-sa-u-den sa-nan-las-kuis-ta. Kus-sas
na-et toi-mel-li-sen mie-hen, niin rien-nä hä-
nen ty-kön-sa, ja käy jo-ka pai-kas-sa u-los
ja si-sal-le hä-nen kans-san-sa. Tut-ki ai-na
lu-ma-lan kas-kh-jä ja muis-ta Hä-nen sa-naan-sa; se wah-wis-taa si-nun sy-dä-mes,
ja an-taa! si-nul-le wii-sa-u-den, jo-tas hi-
moit-set.

Her-ran pel-ko on wii-sa-u-den al-ku.
Ei yk-si-kään ri-kas ei-ka köy-hä, ei suu-ri
ei-ka pie-ni pi-da muus-ta kers-kaa-man kuin
sii-ta, et-tä hän pel-kää lu-ma-la-ta. O!
kuinka suu-ri se on, jo-ka wii-sas on, mut-
ta jo ka lu-ma-la-ta pel-kää, ei hän-tä y-
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lem-pa-nä o-le ken-kään. Wan-hurs-kaan
muis-to py-syy siu-na-uk-ses-sa; waan ju-ma-
lat-to-mainni-mipi-täämä-tä-ne-mäm Wan-
hurs-kas on kuo-le-mas-sa-kin roh-ki-a.

H-lä kat-so wan-huut-ta y-lön, sil-lä
me ai-wom-me myös wan-hak-si tul-la. A-lä
hyl-käa wan-hain pu-het-ta, sil-la he o-wat
myös op-pi-neet i-sil-tän-sä, ja si-nä tai-dat
heis-tä op-pi-a kuin-ka si-nun^ pi-tää was-
taa-man, kos-ka tar-wi-taan. A-la kabso y-
lön mi-tä wii-saat pu-hu-wat, mut-ta a-se-
ta si-nu-as hei-dän sa-nan-las-kun-sa jäl-
keen; sil-lä fi-na tai-dat heil-ta op-pi-a hy-
wää neu-wo-a. Har-maathiuk-set o-wat kun-
ni-an kruu-nu, jo-ka löy-täan wan-hurs-ka-
u-den tiel-la.

Ul-pF-ys on ai-na lan-kee-muk-stn e-del-
lä. Nl-pe-ys ku-kis-taa ih-mi-sen, waankun-
ni-a ko-rot-taa nöy-rän. Jo-ta si-nä o-let
kor-ki-am-pi, si-tä e-nam-pi nöy-ryy-täsi-nu-as, niin on Her-ra si-nul-le ar-mi-as. Sil-
lä Her-ra on kaik-k.in kor-kein, jo-ka te-kee
suu-ri-a töi-tä nöy-räin kaut-ta. Jo-ka pal-
jo ko-rei-lee, se saa sii-tä wa-hin-gon; mut-
ta jo-ka it-sen-sä a-len-taa, se y-le-tään.
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lu-ma-lat-to-mat saa-wat pa-han lo-

pun;mut-ta hyl-ja-tä syn-ti-a on pal-we-lus,
jo-ka Her-ral-le kel-paa. Poi-ka-ni! pa-ke-
ne syn-ti-a niin-kuin kär-met-tä; sil-lä jos
si-nä tu-let hän-tä lä-hes, niin hän pis-tää
si-nu-a. 10-kai-nen syn-ti on niinkuin kak-
si-te-rai-nen miek-ka, ja te-kee sen-kal-tai-sen
haa-wan, jo-ta ei ken-käan pa-ra-ta tai-da.
H-Iä sen syn-ti-a soi-maa, jo-ka hä-nen-sä
pa-ran-taa; mut-ta muissa, et-tä me kaik-
ki wie-lä nyt o-lem-me wi-al-li-set. Ä-lä
luota si-nu-as fn-hen, et-tä se jouk-ko on
suu-ri, jon-ka kans-sa si-nä pa-haa teet; mut-
ta muis-ta, ett-ei ran-gais-tus o-le kau-ka-
na si-nus-ta. Jo-ka pa-han te-kon-sa kiel-
tää, ei hän me-nes-ty; waan jo-ka sen tun-
nus-taa ja hyl-kää, hä-nel-le ta-pah-tun
lau-pe-us.

Se on pa-rem-pi ett-es lu-paa, kuin se
ett-es tay-ta mi-täs lu-wan-nut o-let.

Ä-la HU-kää ys-tä-wä-tas ka-lun täh-
den, ja si-nun us-kol-lis-ta wel-je-ätz par-
haan kul-lan täh-den.

Ä-Iä köy-häähä-tä-y-tä, ja ä-lä o-leko-
wa tar-wit-se-wal-le. Jo-ka köy-hää ar-



mah-taa, hän lai-naa Her-ral-le, jo-ka hä-
nen hy-wän työn-sä häneble jäl-leen mak-
sa-wa on. Mur-heel-lis-ta sy-dän-tä ä-lH
tee e-näm-min mur-heel-li-sek-si, ja i-lä wii-
wy-tä lah-jaa köy-hal-tä. Sil-lä se, jo-ka
hä-nen teh-nyt on, kuu-lee hä-nen ru-ko-uk-
sen-sa, kos-ka hän mur-heel-li-sel-la sy-dä-
mel-lä si-nun y-lit-ses wa-lit-taa. Loh-du-
ta it-ke-wai-fi-ä ja mur-heh-di mm-heh-ti-
wais-ten kans-sa. A-la wä-sy sai-rai-ta op-
pi-mas-ta, fil-la näi-den tah-den fi-nu-a ra-
kas-te-taan. A-la un-hoh-da köy-häakos-ka
si-nul-la on i-loi-nen pai-wä. Si-nun täy-
tyy kui-ten-kin wai-wa-loisen hi-kes muil-Ie
jät-taa, ja si-nun työs pe-ril-li-sil-le an-taa.
Jo-ka lä-him-mäi-sel-le lai-naa, hän te-kee
lau-pe-u-den työn; ja jol-la ta-wa-ra-ta on,
hä-nen tu-lee se teh-dä. Niin-kuin sa-de on
pou-dal-la tar-peel-!i-nen, niin myös lau-pe-
uS tu-lee hä-das-sä oi-ki-aan ai-kaan.

(Te köy-hät pan-kaat mie-le-hen-ne, mi-
tä To-bi-as sa-noi:) Ä-lä mmcheh-di, poi-
ka-ni, me o-lem-me to-sin köy-hät, mut-ta
me saam-me pal-jo hy-wäa, jos me lu-ma-
la-ta pel-kaäm-me, wal-täm-me syn ti-ä ja
teem-me hy-wää. Jos si-nä siis työ-laäs-ti
e-la-tuk-ses saat, niin ä-lä si-ta pa-ne pa-
hak-ses, sil-lä lu-ma-la on niin säät-tä-nyt.

tmnopqrsst uwxy z a o. is
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Kaik-ki Her-ran työt o-wat san-gen hy-wät.
Ei ih-mi-sen pi-dä sa-no-man: mi-hin-kä^ tä-
mä? sil-lä Hän on luo-nut jo-kai-sen, niin
et-tä ne jo-hon-ku-hun kel-pa-wat. D-le i-
loi-nen hy-wi-nä päi-wi-nä, ja o-ta myös
pa-ha-kin pai-wä hy-wäkses; sil-la sen on
lu-ma-la luo-nut toi-sen kans-sa. An-na ties
Her-ran hal-tuun ja toi-wo Hä-nen pääl-
len-sä.

Wää-rin saa-tu ta-wa-ra ei o-le hyö-
dyl-li-nen. Pa-rem-pi on wa-ha wan-hurs-
ka-u-des-sa, kuin suu-ri saa-lis wää-ryy-des-
sä. Pa-rem-pi on wä-hä Her-ran pel-wos-
sa, kuin suu-ri ta-wa-ra il-man le-wo-ta.

H-lä hä-wai-se mur-heel-lis-ta; sil-lä yk-
si on, jo-ka tai-taa y-len-taä ja a-len-taa.
10-ka köy-haä syl-jes-ke-lee, se ha-wai-see
hä-nen luo-jan-sa; ja jo-la i-loit-see toi-sen
lva-hin-gos-ta, ei se pää-se ran-kai-se-ma-ta.

H-la o-Ie pi-kai-nenrii-te-le-maän, waan
wäl-tä rii-ta, niin mon-ta syn-ti-ä jää ta-
ka-pe-rin.

10-ka kuo-pan kai-waa, hän lan-kee
sii-hen. Jos si-nun wi-ha-mie-hes i-soo, niin
ra-wit-se han-tä; jos hän ja-noo, niin juo-
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ta hän-tä. A-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 te-kon-sa jal-keen. Tie-
dä et-tä lu-ma-Ia kaik-kein näit-ten tah-den
si-nun tuo-mi-on e-teen a-set-taa.

0-P1 ON-BIN it-O<3^ VNU6N kuin Binä
inui ta opetat. en-Bin it-81-
NB, ennenkuin81-nä inui-tkl^ tuo init-86t.

-Mt-t6»iS 81-NUN I<UO nuo-ruu-6eB-
-BNB, VN-NVN-kuin z)li-liNt plii^vtit tu-ie-

Ili-li6B-t^->viit. «lttB St
81-nä nuorena ko-koo, ini-tliB tak-äot
löytää i-^äl-1li8? X^i-liil-ig.
on miiä-ilit-t^ Ni-K^; M kkli-kii la, mi-
tä taigaan »1-Ia ai on kei-tlän
N6t-li«N-Bä. Xlä K6NU BINU-N8 NUO-
!N6-N6B-ta päi->väB-tä; Bil-1ä St 81-nä tiS-
tlä mitä tänä päi->vä-nä ta pan-tuu.

laiB-lia on t^ÖB-Btln Bä, lian
ON 86N >V6-1i) >^a-nin-liO-a t«-k6S.
Nle-NS laiB-ka m^-ri tiilen t^-kö;kat-
»o nä-NSN inS-no an-8a M opi. Hän

S-la-tulc-86n-8a 8u
ko-koo ruokansa S-lon aika ua.



An-113. toi O6N 81-NU as kiit-tää)
SI 81NUN o-inan BUUSS.

ZiurB KaB ar inan taa taan^
»N, inut-ta Hu-ina-iat-to-inan on
na-iu toin. «soB 81-nui-111. on li^r NIIN
lioi no niitä, ZOB N6o >VNt Bi-nul-1«
tar-z)66l li-86t, niin pi-äki. niitä.

aina iiu-ri-tuk stm al-1», et-tä lian sit-to 8»a ilon
liä-N6B-tä. 0-p6tkl lasta Ha 3-13 an»na Ilä-nen
Huil-ti-ias-na käellä, ett-63 tv lis K3pi-33n K3nen
t3li-llen sä. »10-lia säästää, lian >vi-
Ilaa ias-tlln-82; Ho-liH liän-tä ra-li2B-tÄa, lian
Äi-liÄ-N!tN-8H 8i ta ku-rit-ta». Niinkuin 81-nä 1»^"
86N to-tuu tat nua-luu-668-ta niin ei lian Biit«l
luu-^vu, I«)8-Iia ltän

»lu-m»-iÄ! Bi-nä n-let mi-nu-a nuo-ruu-^es-ta^
ni v Ben-täli^66nminä sinun
i!i-M6i-täB. »lit mi nun >van-nuu1163-8ani w»n-
liak-8i tui-tu-a-ni älä mi-nu-a Il^i-kää!
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Jumalan Kymmenet Käsky-Sanat.
Ensimmäinen Käsky: Minä olenHerra

sinun lumalaS; Ei sinun pidä muita lumalita
pitämän minun edessäni.

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

Kolmas: Muista Sabbathin päitvaä/ ettässen pyhittäisit.

Neljäs: Sinun pitää kunnioittaman Isääs
ja Hitiäs, ettäs kauwan eläisit maan päällä.

Wiio es: Ei sinun pidä tappaman.

Kuudes: Ei sinun pidä huorin tekemän.
Seitsemäs: Ei sinun pidä waraötaman.

Kahdeksas: Ei sinun pidä wääraä todis-
tusta sanoman sinun lähimmaistäs wastaan.

Ihdek fäs: Ei sinun pidä pyytämän sinun
lahimmäises huonetta.

Kymmenes: Ei sinun pidä himoitseman
sinun lähimmäiset Emäntää, eikä hänen paltve-
liatansa, eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä,
eikä hänen aasiansa, eikä mitään^ kuin sinun la,
himmäises on.



Aabcdef g h ijk l18

Uskon-Tunnustus.
Minä uskon Jumalan päälle, Isatt kaikki-

waltian, taiwaan ja Maan Luojan.

Minä uskon lesuksen Christuksen päälle,
Hänen ainoan Poikansa meidän Herramme, joka
sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsestä Ma-
riasta, piinattiin PvntiusPilatuksen alla, ristin
päälle naulittiin, kuoletettiin ja haudattiin, astui
alas helwettiin, kolmantena paiwäna nousi ylös
kuolleista, astui ylös taiwaaseen, istuu Isän Ju-
malan kaikkiwaltian oikialla kädellä, sieltä on tu-
lewa tuomitsemaan eläwitä ja kuolleita..

Minä uskon Pyhän Hengen päälle, yhden
pyhän Christillisen Seurakunnan, pyhäin ihmis-
ten yhteyden, syntein anteeksi saamisen, ruumiin
ylösnousemisen, ja ijankaikkisen elämän. Amen.

Kasteen Sakramentti.
Menkäät kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaat

Ewangeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja
kastetaan, se tulee autuaksi, mutta joka ei usko,
se kadotetaan. Minulle on annettu kaikki woima
taiwaassa ja maan päällä. Menkäät siis ja
opettakaat kaikkea kansaa ja kastakaat heitä Ni-
meen Isän, ja Pojan ja Pyhän Hengen. Ia
opettakaat heitä pitämään kaikki, kuin minä olen
teille käskenyt. Iakatso! minä olen teidänkans-
sanne joka päiwä maailman loppuun asti. Ell-
ei joku synny wedesta ja hengestä, ei hän taida
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Jumalan waltakuntaan sisälle tulla. Mitä li-
hasta syntynyt on, se on liba, ja mitä hengestä
syntynyt on, se on henki.

Herran Ehtollinen.
Meidän Herra Jesus Christus sinä yönä,

jona Hän petettiin, otti leitvän, kiitti, mursi ja
antoi Opetuslapsillensa ja sanoi: Dttakaat ja
syökäät, tämä on minun Nuumini, joka teidän
edestänne annetaan, se tehkaät te minun muis-
tokseni.

Samallamuotoa Ehtollisen jälkeen ottiHän
myös kalkin, kiitti, antoi heille ja sanot: Dtta-
kaat ja juokaat tästä kaikki, tämä on sen Uuden
Testamentin kalkki minun weressäni, joka teidän
ja moyen edestä wuodatetaan syntein anteeksi
antamiseksi; se tehkaät, min usein kuin te juotte,
minun muistokseni.

Niin rukoilkaat nyt lumalata, että Hän
armahtais teidän päällenne. Kiittakäät aina lu-
malata ja rukoilkaat, että Hän teitä hallitsis,
ja että te kaikissa töissänne seuraisitte Hänensanaansa. (Hän on itse käskenyt:) Awukseshuuda
minua hädaösäs, niin minä tahdon auttaa sinua,
jaAnun pitää kunnioittaman minua. Rukoilkaat
siis lakkaamata. Ia kaikki mitä te anotte ruko-
uksessa, uskoen, sen te saatte.
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Herran Rukous.
Isä meidän, joka olet tailvaissa! Pyhitetty

olkoon sinun Nimes. Lähestyköön sinun lvalta-
kuntas. Olkoon sinun tahtos niin maassa kuin
tailvaissa. Anna meille tänä paiwänä meidän
jokapäiwäinen leipämme. Ia anna meille mei-
dän welkamme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi
annamme meidän welwollistemme. Ja älä joh-
data meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pa-
hasta. Sillä sinun on waltakunta/ ja woima,
ja kunnia ijankaikkisesti. Amen.

Ruoka-Luwut.
Kaikkein silmät wartioitsewat sinua, Herra,

jasinä annat heille ruoan ajallansa. Sinäawaat
kätes ja rawitset kaikki, kuin elämät, suosiolla.
Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle ja Pyhälle
Hengelle, niinkuin alusta on ollut ja nyt ja aina
«iankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.

Herra Jumala taiwaallinen Isä! siunaa
meitä ja näitä sinun lahjojas, jotkas meille ruu-
miin rawinnoksi armollisesti suonut olet. Ia
anna pyhä annos, että me kohtuullisesti ja il-
man sinun mieles rikkomata niitä naulitsisimme
ja thkömme ottaisimme. Sinun Poikas lesuk-
fenChristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Kiitos ruoan jälkeen.
Kiittäkäät Herraa, sillä Hän on hywä ja

Hänen hywyydensä pysyy ijankaikkisesti; joka
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ruoan antaa jokaiselle hengelle, joka eläimille an-
taa heidän ruokansa ja kaarneen pojille, jotka
Häntä awuksensa huutawat. Kunnia olkoon I-
salle, ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin
alusta on ollut, ja nyt ja aina iankaikkisesta
ijankaikkiseen. Amen.

Me kiitämme sinua, rakas taiwaallinenIsä!
lesuksen Christuksen meidän Herramme kautta,
kaikkein sinun hywäin tekos ja liiatenkin näiden
sinun lahjas edestä, jotka me nyt sinun laupeu-
destas nautinneet olemme; ja rukoilemme sinun
pyhää armoas, että niinkuin ruumis on rawin-
tonsa saanut, mahtais myös sielu sinun pyhällä
sanallas aina wirwoitetuksi tulla; Sinun rakkaan
Poikas lesuksen Christuksen kautta. Amen.

Aamu-Rukoukset.
Sinun pyhään Nimees, sinä ristinnaulittu

Herra Jesu Christel minä nyt nousen, Sinä/
joka minun kalliilla werelläs lunastit, sinä mi-
nua tänä paiwänä ja joka hetki hallitse, auta,
lvarjele, siunaa ja anna hywa onni ja jumalinen
meno minun asioissani ja töissäni, että minun
elämäni ja aiwoitukseni sinun kiitoksekses ja kun-
niakses tulis. Wahwista minua myös kaikkiin
hywiin töihin tänä päiwänä ja joka paiwä, ja
tämän onnettoman elämän perästä johdata mi-
nua ijankaikkiseen elämään. Amen.

Minä kiitän sinua, minun taiwaallinen Isä-
ui.' lesuksen Christuksen sinun rakkaan Poikas
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kautta, ettäs minua tänä yönäkaikesta maarasta
ja tvahingosta armollisesti warjellut olet, ja ru-
koilen sinua, ettäs minulle anteeksi antaisit kaikki
minun syntini, joilla minä tänä yönä sinun mie-
les rikkonut olen, ja myös tänä päiwänä tvarje-
lisit minua kaikesta synnistä ja pahuudesta, että
minun elämäni ja kaikki minun työnimahtais si-
nulle kelwata; Sillä minä annan itseni, sieluni,
ruumini ja kaikki tyyni kuin minulla on, sinun
haltuuö ja huomaatz. Sinun Pyhä Engelis ol-
koot minun kanssani ja älköötkudunkaan mi-
nusta luopukoo. Sinun Pyhä Henkes tvalais-
koon ja hallitkoon minua, ettei se paha wihannes,
perkele, minusta mitäkään woittaisi. Amen..

Ehto-Rukoukset.
Minä kiitän Sinua, minun taiwaallinen

Isäni! lesuksen Christuksen, sinun rakkaan
Poikas kautta, ettäs minua tänä päiwanä kai-
kesta waarasta ja wahingosta armollisesti war-
jellut olet; ja rukoilen sinua, ettäs minulle an-
teeksi antaisit kaikki minun syntini, joilla minä
tänä päiwänä sinun mieles rikkonut olen, ja et-
täs tänä yönä minua armollisesti warjelisit ja
minusta murheen pitäisit. Sillä minä annan
itseni, ruumini ja sieluni ja kaikki tyyni kuin
minulla on, Sinun huomaas ja käsiis. Sinun
pyhät Engelis olkoot minun kanssani ja älkööt
kuhunkaan minusta luopukoo, SinunPyhä Hen-
kes walaiskoon ja hallitkoon minua, ettei se
paha wihamies, perkele, minusta mitäkään woit-
taisi.' Amen.
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Katso Herra! jos me makaamme eli wal-
lvomme, niin me olemme Sinun omas; jos me
elämme eli kuolemme, niin sinä olet meidän Ju-
malamme, joka meidän luonut olet. Sen tähden
rukoilen minä sinua, älä anna apus olla kaukana
minusta. Warjele minua kilwelläs, ylöspidämi-
nua woimallas, että minä rauhallisesti lepäisin,
hywin makaisin ja terweenä heräisin ja sitte
kaikkena elinaikanani sinua pyhyydessä ja wan-
burskaudessa palwelisin. Sinun.rakkaan Poikas,
lesuksen Christuksen meidän Herramme kautta.
Ämen.

Lasten Rukous.
Herra Jumala taiwaallinen Isä! me rukoi-

lemme Sinua, sinun rakkaan Poikas, lesuksen
Christuksen tähden, lainaa meille pyhä annos,
että me oiiiassa uskossa, hywissä tawoissa ja
opissa paiwä paiwaltä kaswaisimme ja lisäntyi-
simme; ja että sinä meitä, meidän wanhempam-
me ja esiwaltamme tänä paiwanä kaikesta pa-
huudesta armollisesti warjella ja suojella tah-
toisit. Amen.

Orpolapsen Rukous.
O laupias Jumala! joka olet isättömäin

edeswaötaaja, ja se oikia Isa kaikkein ylitse, jotka
lapsiksi kutsutaan taiwaaösa ja maassa, armahda
sinuas minun tviheliaisen orpolapsen päälleni,
joka siihen waiwaloiseen tilaan joutunut olen,
ettei minulla, paitsi Sinua, ketään ole, joka to-
della! minun parastani katsois. Sinä olet mi-
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nun Isäni ja edeswaötaajani/ opeta minua oi-
kein Sinua ja ijankaikkisen elämän tietä tunte-
maan. Kehoita jumalisia ihmisiä minua oikein
johdattamaan, että minä kaikissa kunniallisissa
ja luwallisissa menoissa kaswaisin. Warjele mi-
nua kaikista pahoista ja jumalattomista kanssa-
käymisistä ja kaikista kuin minua pahentaa tai-
taisit. Auta että minä kaikkinaista kiusausta
oikialla uskolla wastaan seisoisin, ja sinua oiki-assa jumallisuudessa tässä maailmassa palweli-
sin, ja sitte sinun tykönäs ijankaikkisesti eläisin.
lesuksen Christuksen meidän Herramme kautta.
Amen.

Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon mei-
tä; Herra walistakoon kaswonsa meidän pääl-
lemme ja olkoon meille armollinen; Herra kään-
täköönkaswonsa meidän puoleemme ja antakoon
meille ijankaikkisen rauhan. Nimeen Isan/ ja
Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.

Wäli-merkki (,)
Eroitus-merkki (;)
Seuraus-merkki (:)
Päätös-merkki (.)
Tawaus-merkki (- eli >)
Kysymysmerkki (?)
Toiwotus-merkki (!)!
Walisanain merkki taikka Sulkiat () eli li
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Lainaus-merkki (")
Puustawien poisjättö-merkki (')
Ajatus-merkki (— )
Luwun jako-merkki (8)
Osoitus-merkki (* eli 5)

H,

12 3 4 6 6 7
yksi, kaksi, kolme, neljä, lviifi, kuusi, seitsemän,

8 9 10
kahdeksan, yhdeksän, kymmenen.

>

11 12 13

Yksi toista (kymmentä), kaksi toista, kolme toista,

20 30 40
kaksi kymmentä,kolme kymmentä, neljä kymmentä,

60 60 70
kiisi kymmentä, kuusi kymmentä, seitsemän kym-

8y ! 90
mentä, kahdeksan kymmentä, yhdeksän kymmentä,

100 105 115 200105 115 200
sata, säta wiisi, sata wiisi toista, kaksi sataa,

300 1000 2000 1000,000

kolme sataa, tuhans, kaksi tuhatta, miljona.
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Selitys.
Tämä taulunäyttää ensiksi,kuinkapaljo kak-

si lukua toinen toisensakanssa kerrottuna, tekewät
yhteen. Jos kaksi ensimmäistä rinnatusten seiso-
wata lukua kerrotaan toinen toisella, niin tvii-
meinen luku näyttää, mitä se tekee yhteen. Esi-
merkiksi 2 kertaa 3 tekee 6; 2 kertaa 9 tekee 18;
4 kertaa 5 tekee 20; 6 kertaa 8 tekee 48.

Toiseksi nähdään samasta taulusta,kuinka
paljo joku luku, jaettuna määrättyin osiin, te-
kee kunkin osan päälle; sillä jos wiimeinen eli
kolmas luku jaetaan niin moneen osaan, kuin
keskimäinen näyttää, niin ensimmäinen luku osot-
taa kunkin osan suuruuden. Esimerkiksi joS
16 jaetaan 2:teen osaan, niin kumpanenkin osa
tekee 8; 27 jaettuna 3:melle, antaa 9 kullekin;
Z6 jaettuna 8 osaan tekee 7 kullekin osalle.
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