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Nlsulauss.
Tämä aapinen on tarpeen synnyttämä. Kun omat

pienokaiseni rupesiroat aloittamaan luLuharjoituWansa,
huomasin, että aapisista niin hhwiä
kuin ne muissa suhteissa otvatAn oli melMn tyys-
tin karsittu uskonnollinen sisältö. QXe oliwat lasten
loruja, satuja ja tarinoita täynnä. Korkeintaan kirjan
lopusta löysi muutamia rukouksia ja omaatuntoakin
koskettelemia kappaleita. lUjeat uskonweljet toalittiwat
aiwan samaa ja kehoittiwat minua ryhtymään aapis-
kirjan laadintaan.

Kirjaa suunnitellessani olen koettanut ottaa warteen
myöskin opetusopillisia seikkoja, mutta siinä suhteessa
woinetvat warsinaiset ammattimiehet löytää heikkouk-
sia. Tämä koskee roarsinkin kirjasen ensimmäistä ojaa.
Olen koettanut sen saada mahdollisimman suppeaksi.

Toinen osa on tarkoitettu kodin ensimmäiseksi luku-
kirjaksi. 6<z tähtää nimenomaan kahteen päämäärään.
Ensinnäkin se pyrkii siunaawasti ja kehittäroästi wai-
kutiamaan pienokaisen uskonelämään. Olen tässä
tarkoituksessa kirjoittanut tosipohjaisia kertomuksia las-
ten elämästä ja niiden yhteyteen liittänyt melkein koko
Lutherin Wähän Katekismuksen, muutamia raamatun
kertomuksia sekä tvirsiä, lauluja ja rukouksia. Täten
on tahdottu myös isille ja äideille osoittaa, miten joka-
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päitväijistä asLarteluista ja tapahtumista tvoidaan
ottaa aihe autuuden asiain koruttomaan leltvittelemi-
seen tai raamattuun tutustumiseen. Nimenomaan Ka-

kappaleissa on yhtä ja toista sellaistaNn,
mitä lapjullaiset eiwät wielä täysin ymmärrä, mutta
tällaisetÄn whdat painuwat sopiwissa yhtehMsjä piWu
luNjain muistiin. Elämän LoettelemuUisja ne sitten
saawat tuletvat hmmärrethiUi ja ustzo-
finlji. Ääin on „wanhanaiilainen" ultzoluLuNn juureLji
siunauUeUi. OiLsi toiwon, että täsjä aapijesja olewat
KateNsmMen kohdat lapsilta ultzoaNn waadittaisiin.

ToiseLsi olen kirjasessani tahtonut herättää cal-
Hautta työhön. Täten on ohjeenani ollut wanha
Lehoitus: „3Moile ja tee työtä!"

TarNaaja panee helposti merAlle, että Arja on
warsinaisesti tarkoitettu maalaisiloteihin. Maaseudun
elämä on yleensä esitysten pohjana.

Tämä aapinen tahtoo siis olla usLowaisten toan-
hempain apuna kotoisessa Laswatustyössä. EHNpä
se tulee Nytäntöön myösNn LiertoLouluopetutz'
jessa.

humala siunatkoon meitä isiä ja äitejä tvaitzeassa
laswatustehtäroässämme! Hän suokoon armonsa Jo-
deillemme, että niissä tänä tvaiHeana aikana Jaswaisi
wiljaa taiwasta warten!

Kuwat on piirtänyt taiteilija "). O. 3iaja-Nho.
Painatustyön on waiwojaan säästämättä huoltanut
Nrjapainonjohtaja *}. Mantere.

Merijärwellä l5 p:nä 1930.

MäinöHawas.
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Isä ja äiti! £uMaa tämä ennen tawausharjoi-
tusten alkamista lapsillenne.

ZRaMaat pienokaiset! Vanhempanne owat
kantaneet teidät taitvaallisen Isän siunauksen alle
pyhässä ilasteessa. He tahtoijitvat teitä Laswattaa
taiwasta Marten. He opettawat teitä tuntemaan hywää
humalaa, teidän omaa Isäänne ja Jeesusta, lasten
ystäwää. He waroittawat teitä l?ail?ssta synnistä.
He puhuwat teille humalan mittaamattomasta rak-
kaudesta. He tzertowat teille hymistä enkeleistä,
jotka warjelewat teitä LaiNssa waaroissa ja pahoista
enkeleistä, jotka kiusaamat ja houkuttelemat riitele-
mään, tottelemattomuuteen ja muuhun pahaan. He
laulawat teille taiwaasta, johon pikku pojat ja tytöt
kuoltuansa pääsewät ja jossa on parempi olla kuin
yhdessäkään kodissa maan päällä. Tässä työssä
tämä pikku aapinen tahtoisi auttaa teidän isiänne ja
äitejänne. Ne emme lupaa tässä kirjasessa ahkerille
lukijoille «aapiskukon munia", mutta me toiwotamme
kaikille uutterille pikku tawaajille rakkaan taitoaan
Isän siunausta!





I

Kirjaimet ja tawaus-
harjoituksia
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M
MUM-MU MiM-MI

AA-MU
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N
NAN-NI. U-NL

NAN-NIN U-NI.

NAN-NI UI-NUU.
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L
LAINA. LAI-LA. LAU-LU.

LAI-NAN Lli-NA.

LAI-LA LAU-LAA LAU-LU-A.
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K
KIL, KAL, KUU-LUU

KA U-KAA.
UK-KI-NI KUK-KA KUK-KII.

UK-KI-NI KA-NA MU-NII MU-NAN.
AN-NA KA-NA MU-NI-A!

KA-NA: KAA, KAA.
MA-KI-A MU-NA.

AN-NA UK-KI MA-KI-AA MU-NA-
KAK-KU-A!

AN-NAN, MIM-MI-NI.
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T
ANT-TI TUUT-TAA TAI-NAN

TA-KA-NA:
TUU, TUU. AN-NA, TAI-NA, TUT-TI!

AN-NAN, ANT-TI, TUT-TI-NI.
TAI-NA AN-TAA TU-TIN.
TAI-NA l-M! TUT-TI-A.

KUUL-KAA, KUN ANT-TI TUUT-TAA!
AN-TA-KAA AN-TIN TUU-TA-TA!

TUUT-TAA ANT-TI!
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■■

Ää-TI. TÄ-TI. ÄÄ-NI.
ÄI-TI LAU-LAA LAU-LUN.

TÄ-TI-KIN LAU-LAA MU-KA-NA.
ÄI-TI-NI ÄÄ-NI KUU-LUU TÄÄL-LÄ-

KIN.
LAI-LA KUU-LI ÄÄ-NI-Ä.

LAULA ÄI-TI! LAU-LA-KAA TÄ-TI!
Ä-LÄ LAULA MIM-MI!
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E
EM-MI AUT-TAA ÄI-TI-Ä.

EL-LI KEIT-TÄÄ KAA-LI-A.
ME KAN-NAM-ME KUK-KI-A.

MET-TI-ÄI-NEN KAN-TAA MA-KE-AA
MET-TÄ.

TEE-MU El TEE MI-TÄÄN.
AU-TA TEE-MU ÄI-TI-Ä!
AU-TAN MIE-LEL-LÄ-NI.
ÄI-TI KIIT-TÄÄ MEI-TÄ.
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o
E-NO AN-TOI ON-NIL-LE

O-ME-NAN.
ON-NIN O-ME-NA ON MA-KE-A.

O-TA ON-NI TOI-NEN-KIN O-ME-NA!
TEE-MU-KIN OT-TA-KOON O-ME-

NAN!
ME O-TIM-ME O-MAT OMENAMME.

ME AU-TOIM-ME E-NOM-ME AU-
TOON. ME KII-TIM-ME ENOAMME.
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v
VEI K-KO ON VA-KA-VÄ.

VEIK-KO TA-VAA TA-VUN. TA-VAA-
KO VIE-NO-KIN TA-VUN? VAI-KE-A-
-TA ON VIE-NON TA-VUU. TAA-VA
El TA-VAN-NUT TA-VU-A. TAA-VA
IT-KI, VET-TÄ VUO-Tl. VIE-LÄ IL-
LAL-LA-KIN TAA-VA VA-LIT-TI: Äl-Tl r

EN VOI-NUT TUN-NIL-LA TA-VA-TA.
Ä-LÄ TAA-VA-NI IT-KE! VIE-LÄ TA-

VAAT-KIN.
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s
SA-LO-MO SA-NOO JL-LAL-

LA VUO-TEES-SAN-SA:
TAi-VAAN l-SÄ, SIU-NAA Mi-NU-A,
SIU-NAA l-SÄÄ-NI, ÄI-TI-Ä-NI, SIS-
KO-A-NI, SE-TÄÄ-NI, SAI-Ml-A.

I-SÄ ON SA-NO-NUT SA-LO-MOL-
LE: TAI-VAAS-SA ON 01-KE-Ä l-SÄ-
Sl. TAI-VAS ON 01-KE-A KO-Tl-SI.
TAI-VAAL-LI-NEN l-SÄ SIU-NAT-
KOON SI-NU-A!
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J
JEE-SUS SIU-NAA LAS-TA.

JEE-SUS LAU-SUU: LAS-TEN ON
TAI-VAAN VAL-TA-KUN-TA. JUS-SI
JA JA-LO O-VAT JU-MA-LAN O-MI-A.
Ml-NÄ JA JE-MII-NA-KIN O-LEM-ME
JU-MA-LAN O-MI-A. EN-KE-LIT SUO-
JAA-VAT JU-MA-LAN LAS-TA. JU-MA-
LA SIU-NAT-KOON KO-TI-AM-ME!
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R
RAA-MAT-TU ON KIR-JO-

JEN KIR-JA.
UK-KI-NI LU-KI SI-TÄ EN-NEN MI-NUL-LE.

MI-NÄ KAT-SE-LIN SEN SUU-RI-A KU-VI-A.
MI-NÄ LU-EN SI-TÄ JO VÄ-LIS-TÄ IT-SE-
KIN. SE ON RAK-KAIN KIR-JA-NI. SE KER-
TOO JEE-SUK-SES-TA.

JU-MA-LA ON RAK-KAUS. JEE-SUS ON
MEI-TÄ KAIK-KI-A RA-KAS-TA-NUT R!S-
TIL-LÄ.
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m
HAN-NA JA HEIK-K! LÄH-TI-VAT JU-NAL-

LA i-SÄN KANS-SA SEU-ROI-HIN. HEN-TU-
SEN HIL-MA-KIN LÄH-TI SIN-NE. SEU-RAT
O-VAT HAR-JUN KIR-KOS-SA. SIEL-LÄ ON
KOOL-LA HER-RAN KAN-SAA. HER-RAN
KAN-SA HA-LU-AA KUUL-LA HER-RAN SA-
NAA. JU-MA-LAN MiE-HET SI-TÄ LU-KE-
VAT JA SE-LIT-TÄ-VÄT. JU-MA-LAN LAS-
TEN ON HAUS-KA OLLA SEU-ROiS-SA.
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p
PAP-PI A-SUU PAP-PI-LAS-SA. HÄN PU-

HUU KIR-KOS-SA JA SEU-ROIS-SA JU-MA-
LAS-TA. HÄN KAS-TOI MI-NUT JEE-SUK-
SEN O-PE-TUS-LAP-SEK-SI, KUN MI-NÄ
O-LIN PIE-NO-KAI-NEN. HÄN O-PET-TAA
Ml-NU-A RIP-PI-KOU-LUS-SA, KUN TU-LEN
SUU-REM-MAK-SI. - KA!KK! JU-MA-LAN
LAP-SET O-VAT PAP-PE-JA. PEK-KA JA
PAA-VO-KIN O-VAT PAP-PE-JA, KUN HE PU-
HU-VAT TOI-SIL-LE PO-JIL-LE JEE-SUK-
SES-TA.
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Y
YR-JÄ-NÄ KÄY PY-HÄ-KOU-LU-A.

YP-PÄ-RIN VAA-RI PI-TÄÄ SI-TÄ PY-
HÄ-PÄI-VI-NÄ PYY-KA-RIN Y-LI-TU-
VAS-SA. YR-JÄ-NÄ YM-MÄR-TÄÄ
O-PET-TA-JAN PU-HEEN. LYY-LI El
VIE-LÄ PAL-JON YM-MÄR-RÄ. HÄN-
KIN YM-MÄR-TÄÄ SEN, ET-TÄ JEE-
SUS ON LAS-TEN YSTÄVÄ. YP-
PÄ-RIN VAA-RI ON HY-VÄ O-PET-
TA-JA. ME LU-EM-ME JA O-SAAM-
ME PY-HÄ-KOU-LU-LÄK-SYM-ME.
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O
ÖL-JY-LAMP-PU PA-LOI YÖL-LÄ-KIN, SIL-

LÄ YR-JÖ O-LI KI-PE-Ä. ÄI-TI O-LI SA-NO-
NUT: YR-JÖ ÄL-KÖÖN MEN-KÖ LÄ-TÄK-
KÖÖN! YR-JÖ O-LI OL-LUT TOT-TE-LE-
MA-TON. SIK-SI HÄN O-LI TUL-LUT SAI-
RAAK-SI. NYT KOR-VAT HU-MI-SI-VAT. PÄÄ-
TÄ POLT-TI. OLO O-LI TYÖ-LÄS-TÄ. YR-JÖ
O-LI-SI SYÖ-NYT-KIN, MUT-TA HÄN-TÄ YÖ-
KÖ-TYT-TI.

ÄI-TI, MI-NÄ EN MIL-LOIN-KAAN E-NÄÄ
OLE TOT-TE-LE-MA-TON, KUN VAIN TÄ-
MÄN KER-RAN AN-NAT AN-TEEK-SI, YR-JÖ
SA-NOI VA-LIT-TA-EN. ÄI-TI AN-TOI AN-
TEEK-SI JA LAU-LOI TAI-VAAS-TA, MIS-SÄ
El O-LE YÖ-TÄ EI-KÄ TUS-KIA



28

D
DAA-VI-DIN KO-DIS-SA ON VA-

RA L-LI-SU UT-TA. li-DA ON KÖY-
HÄN TYY-NE-LÄN MAN-DAN TYT-TÖ.
HÄ-NEN i-SÄN-SÄ DA-NI-EL HAU-
DAT-TIIN VUO-SI-A SIT-TEN. 11-DÅN
IVIEK-KO ON Ai-VAN Ri-SÄI-SEK-SI
PS-DET-TY. HÄN El O-LE AS-NA
SAA-N UT SYÖ-DÄ-KÄÄN KYL-LiK-



29

SEN-SÄ. Äl-DIL-LÄ El O-LE OL-LUT
LEI-PÄÄ.

DAA-VID ON HY-VÄ-SY-DÄ-MI-NEN
POI-KA. HÄN VIE TYY-NE-LÄÄN Äl-
DIL-TÄ SAA-DUN KO-RIN. KOBRIS-
SA ON VA-DIL-LI-NEN KEIT-TO-A
JA MUU-TA-KIN RUO-KAA.

JU-MA-LA SIU-NAT-KOON SI-NU-A
DAA-VID, 11-DA SA-NOO JA VE-DET
PYÖRI-VÄTHÄ-NEN SIL-MJS-TÄN-SÄ.
MAN-DA-KIN KIIT-TÄÄ SAA-DUS-TA
LAH-JÄS-TA JA KÄS-KEE VIE-MÄÄN
TER-VEI-SI-Ä KO-TIIN.



30

NK NG
IN-GAN KO-TI.

ME O-LEM-ME UUT-TE-RAA VÄ-KE-Ä.
1-SÄ VE-DÄT-TÄÄ MET-SÄS-TÄ RAN-KO-JA.
HÄN KAA-TAA PUUN, KAR-SII SII-TÄ OK-
SAT JA PA-NEE RAN-GAN RE-KEEN.

ÄI-TI KU-TOO KAN-GAS-TA. ÄI-DIN KU-
TO-MAT KAN-KAAT O-VAT KAU-NII-TA.

MI-NÄ OM-PE-LEN LAN-GAL-LA. LAN-KA
ON MUS-TAA. AA-MUL-LA TOIN TU-PAAN
SAN-GOL-LI-SEN VET-TÄ. NYT SAN-KO ON
MEL-KEIN TYH-JÄ.

LAIS-KUUS ON SUU-RI SYN-TI. JO-KA El
TYÖ-TÄ TEE, HÄ-NEN El PI-DÄ LEI-PÄÄ-
KÄÄN SYÖ-MÄN.

JU-MA-LA, SIU-NAA TYÖM-ME!
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OPI, LAPSENI, KIRJAI-
MET, SUURET JA PIENET!

ADEGHIJKLMNO
adeg.hijklmno
PRSTUVYÄÖ
prstuvyäö

JEESUS SANOO: MINÄ
OLEN A JA Ö, ALKU JA
LOPPU, ENSIMÄINEN JA
VIIMEINEN.
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VIE-RAS-TA VÄ-KE-Ä:

BCF Q X
Z Å

RAA-MAT-TU-A SA-NO-TAAN MYÖS B!B-
-LI-AK-SI. BAR-NA-BAS O-LI PAA-VA-LIN TO-
VE-RI.

COR-NE-LI-US TU-LI KRiS-TI-TYK-SI. AB-
RA-HAM ACH-RE-NI-US ON KIR-JOIT-TA-
NUT LAU-LU-JA JEE-SUK-SES-TA. AG-R!-
CO-LA ON TEH-NYT EN-SI-MÄI-SEN SUO-
MA-LAI-SEN AA-PI-SEN.
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FI-LIP-PUS SAAR-NA-SI SA-MA-RI-AS-SA.
FOI-BE O-LI US-KO-VAI-NEN NAI-NEN. F\-
LA-DEL-FI-A O-LI ON-NEL-LI-NEN SEU-RA-
KUN-TA.

QUIN-TUS ON ROO-MA-LAI-NEN NI-MI.
AU-GUST EN-GEL-BREKT AHL-QVIST O-LI
RU-NOI-LI-JA.

XER-XES O-LI MAH-TA-VA HAL-LIT-SI-JA.
JU-MA-LAA KUT-SU-TAAN VAN-HAS-SA

TES-TA-MEN-TIS-SA ZE-BA-O-TIK-SI. ZIN-
ZEN-DORF O-LI JU-MA-LAN MIES.

PI-LA-TUS KIR-JOI-TUT-TI JEE-SUK-SEN
Y-LÄ-PUO-LEL-LE RIS-TIL-LE SA-NAT: JE-
SUS NA-ZA-RE-NUS REX JU-DE-O-RUM.

AH-VE-NAN-MAA ON RUOT-SIK-SI Å-LAND.
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UUSIA KIRJAIMIA.
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AAMULLA.

Herään vuoteessani. Aurinko paistaa
uudinten raosta. Isä on jo mennyt työ-
hön. Astiain kalina kuuluu keittiöstä.
Äiti siellä puuhailee. Eero ja Valma
nukkuvat vielä.

Minä panen käteni ristiin ja rukoilen:
„01e kanssani, Herra Jeesus,
tule siunaamaan päivän työ,
tule illoin ja aamuin varhain,
tule vielä, kun joutuu yö."

Sitten minä vielä luen sen rukouksen,
jonka Jeesus itse opetti omillensa.

Senjälkeen kipuan nopeasti sängystäni,
puen vaatteet ylleni ja peseydyn.
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Kun olen valmis, kiiruhdan keittiöön
ja sanon: „Hyvää huomenta, äiti!" Äiti
vastaa: „Jeesus siunatkoon sinua, lap-
seni!"

Koko päivän minä auttelen äitiä, kan-
nan vettä ja puita, kuivailen astioita, nou-
dan lehmät haasta ja karkoitan kärpäset
Muurikin selästä äidin lypsäessä. Isä
kutsuukin minua pikku emännäksi.

HERRAN RUKOUS.

Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon Sinun nimesi!
Tulkoon Sinun valtakuntasi!
Tapahtukoon Sinun tahtosi maassakin,

niinkuin se tapahtuu taivaassa!
Anna meille tänä päivänä meidän joka-

päiväinen leipämme!
Anna meille meidän syntimme anteeksi,

niinkuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat rikkoneet meitä vastaan.

Älä johdata meitä kiusaukseen, vaan
päästä meidät pahasta!

Sillä Sinun on valtakunta, voima ja
kunnia iankaikkisesti! Amen.
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PIKKU PEKAN AAMURUKOUS,

Jeesus, lasten ystävä,
katso pientä pilttiä!
Siunaa aamu, ilta, yö,
päivän leikit, kätten työ!

Jeesus, kodin ystävä,
suojaa isää, äitiä,
maata taaton kylvämää,
että kypsyis tähkäpää!

Auta aina synnistä,
estä mieli ynseä!
Anna, että taivaaseen
tämän päivän matkaa teen.

ILLALLA.

Isä on tullut kotiin. Äiti on palannut lyp-
sämästä. Meitä pienokaisia uuvuttaa. Äiti an-
taa meille voileipää ja maitoa. Isäkin syö
kanssamme. Pientä Valmaa hän pitää pol-
vellansa.

Sitten riisumme vaatteemme ja pujahdamme
vuoteisiin peitteen alle. Äiti auttaa Valmaa.

Senjälkeen panemme kädet ristiin ja rukoi-
lemme:

„Isä armias taivahasta,
katso tätäkin pientä lasta!
Enkeli suojakseni laita,
sitten ei mua mikään haita!"
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Vielä rukoilemme Herran siunauksen.
Äiti laskee käden otsillemme ja sanoo: »Jee-

sus siunatkoon lapsukaistani!" Me vastaamme:
«Jeesus siunatkoon äitiä."

Isäkin tulee siunaamaan meitä. Me toivo-
tamme isälle taivaan Isän siunausta.

Meidän on hyvä olla. Me nukumme pian
rauhallisesti.

HERRAN SIUNAUS.

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä!
Herra valistakoon kasvonsa meidän päällem-
me ja olkoon meille armollinen! Herra kään-
täköön kasvonsa meidän puoleemme ja anta-
koon meille iankaikkisen rauhan! Nimeen Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.

ATERIALLA.
Aamupäivällä syömme aamiaisen. Iltapäivällä

syömme päivällisen.
Kun istumme pöytään, panemme kädet ristiin ja

sanomme: „Herra, siunaa ruokamme!" Pöydässä
emme paljon puhele. Äiti antaa lautasillemme keit-
toa. Me kiitämme silloin häntä. Kun haluamme
lisää, pyydämme: „Äiti, ole hyvä ja anna minulle
vielä!" Me syömme nurisematta, mitä äiti on meille
valmistanut.

Syötyämme panemme taas kätemme ristiin ja
lausumme: „ Rakas taivaan Isä, kiitos ruuasta!"
Myöskin isää ja äitiä me kiitämme pöydästä nous-
tuamme.

Aterian jälkeen isä hieman levähtää tuvan pen-
killä. Me hiivimme silloin hänen selkänsä taa.
Siellä on lämmin olla. Me olemme hiljaa kuin
hiiret.



43

SUNNUNTAINA

Isä ei ole tänään mennyt työhön. Hän on autel-
lut äitiä aamuaskareissa. Meidän kanssamme hän
on leikkinyt.

Aamiaisen syötyämme isä tuo pöydälle suuren
raamatun. Hän lukee siitä kappaleen. Sitten vei-
saamme virren.

Senjälkeen menemme isän ympärille. Hän ottaa
Valman ja Eeron syliinsä ja rupeaa näyttämään
meille kuvia raamatusta. Jokaisesta kuvasta hän
kertoo. Me saamme kuulla Samuelista, Davidista
ja pienestä Jeesus lapsesta.

Iltapäivällä käymme katsomassa sairasta Teppo-
lan mummoa. Vilho saa äidiltä ruokakorin mum-
molle vietäväksi.

Istumme mummon vuoteen ääressä. Isä puhe-
lee hänelle taivaan Isästä ja Jeesuksesta. Me lau-
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lamme lauluja. Mummon silmistä vuotavat kyy-
neleet.

Lähtiessämme sairas toivottaa meille Jumalan
rauhaa.

KOLMAS KÄSKY.
Muista pyhittää lepopäivä!

Mitä se on?
Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa

niin, ettemme ylenkatso saarnaa ja Jumalan
sanaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielelläm-
me sitä kuulemme ja opimme.

SYNTYMÄPÄIVÄ.
Ville heräsi.
Ulkona paistoi päivä. Kerttunen viserteli

koivussa ikkunan alla. Oven takaa kuului
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ensin supatusta. Sitten isä, äiti ja Matti rupe-
sivat veisaamaan suvivirttä.

Sängyn viereen oli nostettu valkein liinoin
peitetty pöytä. Pieneen maljakkoon oli ase-
tettu punaisia neilikoita. Maljakon vieressä
oli mustakantinen kirja, jonka selkämykseen
oli kultakirjaimin painettu: UUSI TESTA-
MENTTI.

Ville otti kirjan käteensä. Sen ensimmäi-
seltä lehdeltä hän luki äidin kirjoittamat sanat:
„Etsi ensin Jumalan valtakuntaa ja
Hänen vanhurskauttansa, niin kaikki
muukin sinulle sen ohessa annetaan!"

Samassa isä astui huoneeseen. Hän silitti
Villen päätä ja toivotti Jumalan siunausta.
Äiti otti oikein kaulasta kiinni. »Taivaan Isä
kahdeksanvuotiastani siunatkoon!" hän sanoi.
Mattikin ojensi kätensä. Hänkin oli oppinut
oikein juhlallisesti lausumaan: „Onnea ja Ju-
malan siunausta!"

ELONLEIKKUUSSA.

Eilen illalla isä vei minut kanssansa peltoja
katselemaan. Ruispellon pientareella hän sei-
sahtui ja koetteli tähkäpäitä. „Jopa jyvä kat-
keaa", hän sanoi, »huomenna tulemme leik-
kaamaan!"

Sitten kiipesimme pienelle mäelle pellon
laitaan ja istuimme kivelle. Aivan kultaisena
lainehti edessämme kypsä vilja. Isä risti kä-
tensä. Hän oli vakavan näköinen. »Jumala
on antanut meille hyvän sadon. Saamme
leipää talveksi", hän lausui.

Koko päivän olemme nyt olleet pellolla.
Koutosen Jenny ja Kaarnan Eliina ovat lei-
kanneet. Ville on sidellyt katkaistut korret
lyhteiksi. Minäkin olen opetellut sitelemään.
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Isä on koonnut lyhteet kuhilaiksi. Äiti ja
Valma ovat kantaneet kahvia ja ruokaa pel-
lolle. Päivä on kulunut hupaisesti.

JEESUS VILJAPELLOLLA
Leikkuuviikon sunnuntaina isä kertoi Jeesuk

sesta seuraavat kaksi pientä kertomusta:
Oli pyhäpäivä. Jeesus kulki opetuslapsineen

valjenneiden viljavainioiden läpi. Hänen seu-
raajansa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsis-
sään ja söivät. Silloin muutamat tekopyhät fari-
seukset sanoivat: „Miksi teette, mitä ei ole luval-
lista tehdä lepopäivänä?" Jeesus lausui heille:
„Lepopäivä on asetettu ihmistä varten, eikä ihmi-
nen lepopäivää varten!"

Toisen kerran Jeesus istui opetuslapsineen
eräällä Samarian kukkulalla kaivon ääressä. Hän
oli juuri keskustellut autuuden asiasta muuta-
man syntisen vaimon kanssa. Vaimo oli saa-
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nut piston sydämeensä. Lopuksi hänestä oli tul-
lut uskovainen. Sillä välin olivat opetuslapset
tuoneet Jeesukselle ruokaa läheisestä Sykarin
kaupungista. Nyt he tarjosivat sitä Hänelle. Mutta
Jeesus ei syönyt. Hän sanoi: „Minulla on syö-
tävänäni ruokaa, jota te ette tiedä." Niin oppi-
laat sanoivat keskenään: „Lieneekö joku tuonut
Hänelle syötävää?" Jeesus sanoi heille: „Minun
ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja
täytän Hänen tekonsa." Sitten hän viittasi kädel-
lään laajoihin vehnävainioihin, joita parhaillaan
valaisivat laskevan auringon säteet ja lausui:
„Ettekö sano: „Vielä on neljä kuukautta, niin elon-
leikkuu joutuu?" »Katso minä sanon teille: nos-
takaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne
ovat valkoiset leikattaviksi." lsä selitti, että Jee-
sus vertasi ihmisiä viljaksi, joka taivaan Isän siu-
naamana kypsyy taivasta varten.

Me emme oikein ymmärtäneet kaikkea, mutta
muistiimme me painoimme isän puheet. Isä lu-
pasi niitä kysellä toisella kerralla.

JEESUKSEN VERTAUS VALHE-
VEHNÄSTÄ.

Jeesus esitti kansalle tällaisen vertauksen:
Taivasten valtakunta on verrattava mieheen,

joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta
ihmisen nukkuessa hänen vihollisensa tuli ja
kylvi valhevehnää vehnän sekaan ja meni pois.
Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin valhe-
vehnäkin tuli näkyviin.
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Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoi-
vat hänelle: „Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää
siementä? Mistä siihen sitten on tullut valhe-
vehnää?" Hän sanoi heille: „Sen on vihamies
tehnyt."

Niin palvelijat sanoivat hänelle: »Tahdotko, että
menemme ja kokoamme sen?" Mutta hän sanoi:
„En, ettette valhevehnää kootessanne nyhtäisi sen
mukana vehnääkin. Antakaa molempain kasvaa
yhdessä elonaikaan asti ja elonaikana minä sanon
leikkuumiehille: »Kootkaa ensin valhevehnä ja
sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta vehnä
korjatkaa aittaani!"

Sitten Jeesus laski luotaan kansan ja meni
asuntoonsa. Opeluslapset tulivat Hänen luok-
sensa ja pyysivät: »Selitä meille vertaus pellon
valhevehnästä." Niin hän vastasi: »Hyvän sie-
menen kylväjä on Ihmisen Poika. Pelto on
maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset,
mutta valhevehnä on paholaisen lapset. Vihol-
linen, joka sen kylvi, on perkele. Elonaika on
maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit.
Niinkuin valhevehnä kootaan ja tulessa polte-
taan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmi-
sen Poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen
valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi
ja tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen
pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiris-
tys. Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valta-
kunnassa niinkuin aurinko!"
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KALASSA.

Tänä aamuna varhain isä herätti minut sikeästä
unesta. Muistin heti asian ja kavahdin ylös. Pian
olivat työvaatteet ylläni. Isä sitoi eväskontin sel-
kääni. Äiti oli siihen illalla pannut kahvipannun,
voileipiä, maitoa ja sokeria. Seinustalta otin onki-
vapani. Isä itse heitti pari verkkoa olallensa, pani
pitkänsiiman laatikon päänsä päälle ja otti mato-
astian käteensä.

Menimme rantaan. Panimme tavarat venee-
seen. Isä työnsi veneen vesille. Minä istuin
perään. Isä istahti airoihin ja rupesi soutamaan.
Vesi kohisi kokassa. Aurinko oli juuri noussut.
Oli hieman viileätä vielä. Kaste kiilsi rannan
ruohikossa. Sumua näkyi vastaisella rannalla.

Panin uistimen veteen. Äkkiä tuntui kova
nykäisy. Rupesin lappamaan siimaa veneeseen.
Mutta uistimen koukkuihin olikin tarttunut vain
ruohoa. „Pohjakaloja!" isä nauroi.

Pääsimme toiselle rannalle. Siellä on suuri
kaisloja kasvava lahti. Lahden suussa on saari.
Isä souti veneen saaren rantaan ja nosti eväs-
repun maihin. Sitten hän rupesi panemaan ma-
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toja pitkänsiiman koukkuihin, wfMinä ryhdyin
onkimaan. Panin madon koukkuun, heitin ongen
veteen ja katselin kohoa. Se kyykötti ensin aivan
hiljaa tyvenessä vedessä, mutta sitten se puikahti
veden alle. „Isä, isä!" huusin hädissäni. „Vedä,
vedä!" isä käski. Nostin ongen ylös. Se painoi
hieman. Veden pinnalle nousi pyristelevä ahven.
Sain sen veneeseen. Käteni vapisivat, kun irroi-
tin koukkua sen suupielistä. Isä otti veitsen. Hän
leikkasi ahvenen niskan poikki: „Ei saa turhaan
kiduttaa kaloja", hän selitti. Panin uuden madon
onkeen! ja heitin sen taas järveen. Kohta kala
nyppäsi. Sain nyt pienemmän ahvenen kuin
äsken. Niin vetelin veneeseen kalan toisensa
perästä. Lopuksi niitä oli jo kuusi. Sitten ei
enää nypännyt. „ Parvi pakeni pois", isä sanoi.

Sitten laskimme pitkänsiiman ja verkot. Minä
soudin. Isä heitteli siimaa veteen ja päästeli ver-
kot puikkareista. Siiman laskimme selemmäksi,
verkot aivan matalaan veteen rannemmaksi. Ver-
kon kohot jäivät kellumaan pinnalle. Kivekset
painuivat pohjaan.

„Nyt menemme rannalle", isä sanoi. Maihin
päästyämme hän viritti kahden kiven väliin nuo-
tion. Eväsrepusta hän otti pienen mustan kahvi-
pannun. Minä noudin siihen vettä ja niin kei-
timme kahvia. Kahvin kanssa söimme voileipiä.
Voi, kun ne maistuivat hyvältä!

Syötyämme isä rupesi nuotion ääressä lepää-
mään. Minä menin onkimaan rannalle.

Rupesi tuulemaan. Taivaalle nousi pilviä. Kala
söi kovasti. Sain kuusi ahventa, neljä särkeä ja
yhden pikku lahnan. Kaikki kalani tapoin ja
panin sitten kalakonttiin.

Äkkiä tipahti kädelleni vettä. „Isä, rupeaa sata-
maan!" minä huusin. Isä heräsi. Hän katsoi kel-
loansa. „Onkin jo aika lähteä siimaa kokemaan!"
hän sanoi.

Isä istui perässä ja nosti siimaa laatikkoon.
Minä huopasin, työnsin venettä perä edellä sii-
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Man suuntaan. „Nyt on suuri kala!" isä sanoi.
Venettä piti kieputtaa milloin mihinkin päin.
Aivan uuvutti. Isä veti siimaa laatikkoon, mutta
kala veti taas takaisin, niin että sirisi vain. Vii-
mein otus väsyi. Isä työnsi haavin sen alle ja
nosti veneeseen. Se oli suuri hauki. Monta
muutakin kalaa saimme. Yksi lahna pääsi kar-
kuunkin.

Kun nostimme verkkoja, satoi jo rankasti. Ver-
koissa oli vain muutamia särkiä.

Rannalle päästyämme kokosimme kalat kont-
tiin. Se tuli melkein täyteen. „Jumala antoi
meille hyvän saaliin", isä sanoi. „Sateen edellä
kala syö mainiosti. Nyt lähdemme kotiin."

Heti saaren rannasta lähdettyämme tarttui kala
uistimeeni. Se oli niin suuri, että isän täytyi tulla
vetämään. Hän sai sen veneeseen. »Sanoinhan
minä, että sinusta kalamies tulee!" isä puheli tyy-
tyväisen näköisenä.

Äiti tuli kotirantaan meitä vastaan. Minä näy-
tin hänelle saalistamme ja olin miestä.

JEESUS JA KALAMIEHET.
Kalapäivän iltana isä kertoi Jeesuksesta jakala-

miehistä.
Opetuslapset huuhtoivat verkkojansa ranta-

vedessä. Aurinko oli noussut jo korkealle. Oli
tulossa polttava helle. Miehet olivat aivan uuvuk-
sissa. He olivat koko yön tehneet työtä. Monta
apajaa he olivat vetäneet. Aina oli nuotanperä
noussut typö tyhjänä. Tyhjiä olivat olleet myös-
kin verkot aamulla koettaessa. Vain vesi oli kiil-
tänyt silmukoissa.

Pietari oli saanut työnsä tehdyksi. Hän istahti
raskaasti veneensä tuhdolle. Uuvutti sanomat-
tomasti. Kaikki näytti synkältä.



52

Silloin tuli Jeesus. Hän ilmestyi äkkiä verkko-
suojan takaa rannalle ja astui Pietarin venee-
seen. Paljon kansaa seurasi Häntä. Kohta oli
ranta ihmisiä aivan mustanaan. „ Pietari, työnnä
venheesi vesille!" Jeesus käski. Opetuslapsi nousi
hitaasti ja pian oli vene muutamia metrejä ran-
nasta. Mestari istui purjepuuhun nojaten. Hän
katseli rauhallisesti rannalle kertynyttä kansaa,
avasi suunsa ja opetti.

Pietaria nukutti. Kovin työläästi hän seurasi
Jeesuksen puhetta. Leipähuolet painoivat hänen
mieltään. Äkkiä Herra vaikeni. Hän käännähti
Pietariin päin ja sanoi: „Vie venhe syvälle ja heit-
täkää verkkonne saalista varten!" Mutta opetus-
lapsi vastasi: »Mestari, koko yön olemme työtä
tehneet emmekä mitään saaneet, mutta sinun
käskystäsi minä heitän verkot."

Sen tehtyään opetuslapset saivat kierretyksi
suuren joukon kaloja. Verkot aivan repeilivät.
Toinen vene tuotiin avuksi. Kun verkot vih-
doin oli nostettu, olivat molemmat purret täynnä
kiiltävää veden riistaa. Ne olivat aivan uppoa-
maisillaan.

Kun Pietari sen näki, heittäytyi hän Jeesuksen
polvien eteen ja sanoi: „Mene pois luotani, Herra,
sillä minä olen syntinen ihminen!" Kaikki muut-
kin olivat hämmästyksissään, mutta Jeesus sanoi
Pietarille: „Älä pelkää, tästälähin saat saaliiksi
ihmisiä!"

Opetuslapset vetivät venheet maihin, jättivät
kaikki ja seurasivat Jeesusta.

JUMALAN VALTAKUNNAN NUOTTA.
Jeesus esitti tällaisenkin vertauksen:
Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka

laskettiin mereen ja kokosi kaikenlaisia kaloja. Kun
se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja
kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he vis-
kasivat pois.
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Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät
ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät
tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten
kiristys.

VÄÄRIN KALAMATKA.
Vaari kertoo:
Siihen aikaan oli ankara nälänhätä maas-

sa. Halla oli kahtena vuotena peräkkäin
vienyt kaiken viljan. Isä oli lähtenyt jau-
hoja ostamaan kaukaa kaupungista. Äiti
oli jäänyt lasten kanssa syrjäiseen metsä-
torppaan. Minä olin joukosta vanhin, kah-
dentoistavuotias.

Eräänä iltana muut lapset nukkuivat.
Minä valvoin vuoteellani. Kuulin nyyhky-
tystä äidin sängystä. Kun kohottauduin kat-
somaan, huomasin äidin itkevän. Hiivin
hänen luoksensa ja kysyin: ~Mitä itket?"
Äiti vaikeni aluksi, mutta sitten hän kertoi,
että tänään oli syöty viimeinen leipä ja isä
viipyy vielä ainakin kaksi päivää matkal-
lansa.

En saanut unta sinä yönä. ~HyväJumala ",
huokasin, ~anna meille leipää!"

Aamulla varhain nousin vuoteeltani. Oli
kaunis kevätsää. Suuria päiviä oli jo kaik-
kialla. Rannoilla väikkyi porevesiä. Aurinko
paistoi. Silmäni sattuivat seinustalla ole-
vaan onkeen ja samalla iski mieleeni:,,K-
aloja!" Kiireesti kipaisin lantatunkiolle. Kai-
voin pienen kupposellisen matoja. Onki
käteen ja rantaan! Vaivoin sain pienen
veneemme työnnetyksi talviteloilta ranta-
sulaan. Kun pääsin veneeseen, painuin pol-
villeni ja pyysin: ~Hyvä Jumala! Meillä on
nälkä. Anna onkeeni kaloja!"

Väänsin madon koukkuun ja heitin ongen
veteen suuren pajupensaan luo. Heti tart-
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tui säynävä. Kun hetken olin onkinut, mi-
nulla oli korvollinen kauniita kaloja. Nii-
den suomut kiiltelivät auringon loisteessa.
Minun oli sanomattoman hyvä olla. Kyy-
nelet pyrkivät silmiini.

Juoksin saaliineni äidin luo. Hän keitteli
jo aamuvelliä viimeisistä jauhonrippeistä.
~Äiti hoi! Pane pata tulelle! Taivaan Isä
antoi keittämistä!"minä huusin ja rinta oli
riemusta pakahtua. Kalat nähdessään äiti
purskahti itkemään ja syleili minua.

Kun siskot ja veljet nälkäisinä heräsivät,
odotti heitä valmis kalakeitto.

NELJÄS RUKOUS.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen lei-

pämme! ~

Mitä se on?
Jumala antaa tosin ilman meidän rukoustamme joka-

päiväisen leivän kaikille ihmisille, vieläpä pahoillekin;
mutta me anomme tässä rukouksessa, että Jumala opet-
taisi meitä tuntemaan tätä hyvyyttä, ja että me niin kii-
toksella nauttisimme jokapäiväistä leipäämme.

Mitä jokapäiväinen leipä on?
Kaikki, mitä ruumiin ravintoon ja tarpeisiin kuuluu,

niinkuin ruoka ja juoma, vaatteet, koti ja kartano, pelto,
karja, raha ja tavara, hurskas puoliso, hurskaat lapset, hurs-
kaat palkolliset, hurskas ja uskollinen esivalta, hyvä hal-
litus, hyvät ilmat, rauha ja terveys, hyvät tavat, hyvä
maine, hyvät ystävät, uskolliset naapurit ja muuta sen-
kaltaista.

ENSIMMÄINEN USKONKAPPALE.
Luomisesta.

Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen, taivaan
ja maan Luojaan.
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Mitä se on?

§|Minä uskon, että Jumala on minut ja kaikki olennot
luonut, antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat
ja kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, ja että hän nämät
vielä voimassa pitää; antaa myös vaatteet, ruuan ja juo-
man, kodin, puolison ja lapset, pellon, karjan ja kaiken
omaisuuden; lahjoittaa minulle runsaasti ja joka päivä
ravinnon ja kaikki tämän elämän tarpeet, suojelee minua
kaikissa vaaroissa, varjelee ja pelastaa kaikesta pahasta;
ja että hän tekee tämän kaiken sulasta isällisestä, juma-
lallisesta hyvyydestänsä ja laupeudestansa, ilman mitään
minun ansiotani tahi mahdollisuuttani; josta kaikesta mi-
nun tulee häntä kiittää ja ylistää, häntä palvella ja hä-
nelle kuuliainen olla. Tämä on totinen tosi.

UNETON ILTA.

Aune oli ollut isälle tottelematon. Isällä
oli ollut kiire työhön. Hän oli ollut kovin
murheellisen näköinen ja sanonut lähties-
sänsä: ~Voi, voi, isälle jäi paha mieli."

Aune koetti leikkiä nukkien kanssa, mutta
se tuntui ikävältä. Oli kuin joku olisi tuon
tuostakin kuiskannut: ~ Isälle jäipaha mieli."

Aune pyysi naapuriin. Äiti päästikin hä-
net Kantolan lasten kanssa leikkimään.
Sielläkään ei ollut hupaista. Näytti kuin
setä ja tätikin olisivat tietäneet Aunen pa-
huuden. Ja mitä ne Matti ja Liisakin su-
pattelivat keskenään! Aune palasi totisena
kotia.

Ruokapöydässä oli pannukakkua ja hilloa-
kin. Se ei maistunut. ~ Oletko, lapseni,
sairas?" äiti kysyi. ~En!" Aune vastasi ja
häntä rupesi itkettämään.

Aune pantiin vuoteeseen ennen isän tu-
loa. Hän ei saanut unta. Oli vaikeata
panna käsiäänkin ristiin ja rukoilla ilta-
siunaustansa. Vuodevaatteet tuntuivat kuu-
milta. Täytyi heittelehtiä sinne ja tänne.
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Isä kuului tulevan keittiöön. Aivan Au-
nen henkeä salpasi. ~Äiti, tule tänne!"hän
vihdoin huusi. Äiti kiirehti tytön luo. ~Mikä
sinua vaivaa?" hän kysyi.,, Käske isä tänne!"
Aune pyysi.

Isä tuli vuoteen ääreen. Aune kavahti
hänen kaulaansa. ~Aune oli isälle paha
aamulla. Anna anteeksi!" hän nyyhkytti.
Isänkin silmistä putoilivat kyynelet. Hän
otti lapsen syliinsä ja siunasi häntä sanoen:
~Isä antaa sinulle anteeksi. Taivaan Isäkin
on kaiken anteeksi antanut. Saat uskoa,
lapseni, syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä
ja veressä."

Sitten isä kertoi taivaan Isästä, joka aina
antaa katuvalle lapsellensa kaikki rikko-
mukset anteeksi, ja Jeesuksesta, joka vuo-
datti Golgatan ristillä verensä meidän pa-
hojen tekojemme sovittamiseksi. Lopuksi
isä lauloi Jumalan lapsen laulun.

Aune nukkui laulun säveliin. Hänen oli
isän sylissä hyvä olla.

JUMALAN LAPSEN LAULU.
Mä olen niin pienoinen,
pienoinen aivan.
Sä suuri ja voimakas,
Isäni taivaan.

Siks' syytä ei peljätä
lapsella liene,
kun taivainen Isäni
tarpehet tiennee.

Kun voimani uupuvat,
käsilläs kannat,
ja syntini armosta
anteeksi annat.
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Oi johdata kulkuni
taivahan teitä.
Et, Isäni armahin,
lastasi heitä.

RIPPI.
Mitä rippi on?

Ripissä on kaksi kohtaa: ensimäinen, että tunnustamme
syntimme; toinen, että otamme rippi-isältä synninpäästön
eli anteeksiantamisen niinkuin itse Jumalalta, emmekä
epäile, vaan uskomme vakaasti, että synnit ovat tämän
päästön kautta Jumalan edessä taivaassa anteeksi annetut.

Mitkä synnit ovat tunnustettavat?
Jumalalle tulee meidän tunnustaa itsemme vikapäiksi

kaikkiin synteihin, niihinkin, joita emme tunne, niinkuin
teemme Isämeidän rukouksessa; mutta rippi-isälle tulee
meidän tunnustaa ainoastaan ne synnit, jotka me tie-
dämme ja sydämessämme tunnemme.

Jeesus sanoi Pietarille: Minä olen antava sinulle tai-
vasten valtakunnan avaimet; ja minkä sinä maan päällä
sidot, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät
maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.

Jeesus sanoi opetuslapsillensa: Ottakaa Pyhä Henki!
Joille te annatte synnit anteeksi, niille ne ovat anteeksi
annetut, ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.

TOINEN USKONKAPPALE.
Lunastuksesta.

Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan
Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hen-
gestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen
aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas
helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös
taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan, oikealla puo-
lella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
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Mitä se on?

Minä uskon, että Jeesus Kristus, totinen Jumala, Isästä
iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen,
syntynyt neitsyt Mariasta, on minun Herrani, joka lunasti
minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ja vapahti minut
kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, ei
kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja
viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan, että minä hä-
nen omansa olisin, hänen valtakunnassaan hänen ala-
maisenaan eläisin ja häntä iankaikkisessa vanhurskau-
dessa, viattomuudessa ja autuudessa palvelisin, niinkuin
hän on kuolleista noussut, elää ja hallitsee iankaikkisesti.
Tämä on totinen tosi.

VITSA.

Isä ja äiti olivat lähteneet kylään. ~ Ville
ja Matti", äiti oli sanonut poistuessansa,
„hoitakaa huolellisesti pikku Tyyneä. Me
emme viivy kauan."
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Pojat jäivät kätkyen luo. Tyyne nukkui
rauhallisesti.

Naapurin lapset tömistivät tupaan.,, Lä-
htekää ulos leikkimään", he kehoittivat. Matti
ja Ville katsoivat toisiinsa. ~Emme uskalla",
Matti sanoi, ~isä ja äiti käskivät katso-
maan lasta." ~Tyynehän nukkuu", naapu-
rin Taavi yllytti, ~tulkaa pieneksi hetkiseksi
vain. Siellä on niin hupaista." Ville vilkaisi
Mattiin ja lähti. Hetken perästä Mattikin
meni. Tyyne jäi yksin tupaan nukkumaan.

Pojat palasivat lumisina ja punoittavin
poskin. ~Jospa Tyyne onkin herännyt. Mi-
nulla on paha olla", Matti tuumi. ~Niin
minullakin ", Ville myönsi.

Isä ja äiti olivat jo tuvassa. Tyyne itki
äidin sylissä. Pojat seisahtivat ovisuuhun.
Me eivät saaneet sanaa suustaan. Isä ja
äitikin olivat vaiti. He olivat murheellisen
näköisiä. Poikien päät painuivat alas.

~ Tulkaa kanssani kamariin " isä käski.
Pojat tottelivat.

~Te olitte tottelemattomia. Tyyne oli he-
rännyt ja pudonnut kätkyestä. Enkelit var-
jelivat, ettei hän loukannut itseänsä. Mutta
teidän tähtenne isän ja äidin mieli on paha.
Jotta seuraavalla kerralla muistaisitte pa-
remmin velvollisuutenne, täytyy minun
teitä kurittaa", isä puheli, ja kyyneleet vie-
rivät hänen poskillensa. Pojat pillahtivat
itkemään.

Isä otti kaapin päältä koivunvarvun. Hän
asetti ensin Villen polviensa päälle ja löi
vitsalla. Se teki kipeätä. Ville huusi tus-
kasta. Sitten tuli Matin vuoro. Kovasti Mat-
tikin vaikerteli.

Pojat tarttuivat senjälkeen isää kaulasta
ja pyysivät anteeksi. Äidiltäkin he kävivät
anteeksi pyytämässä. Vanhemmat siunasi-
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vat poikiansa ja vakuuttivat taivaan Isän-
kin kaiken unohtaneen.

Tyyne oli lakannut itkemästä. Äiti oli läh-
tenyt navettaan. Isä laitteli kiuluun van-
teita. Tuvassa oli suloisen lämmintä. Matti
ja Ville nyyhkivät kotvan. Sitten he nukah-
tivat tuvan penkille.

NELJÄS KÄSKY.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan

eläisit maan päällä.
Mitä se on?

Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa niin, ettemme
halveksi emmekä vihoita vanhempiamme tai hallitus-
väkeämme, vaan pidämme heitä kunniassa, palvelemme
heitä, olemme heille kuuliaiset ja pidämme heitä rakkaina
ja kalliina.

HUONEENTAULUSTA.
Lapsille.

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä
se on oikein. Kunnioita isääsi ja äitiäsi tämä on ensi-
mainen käsky, jolla on lupaus jotta menestyisit ja
kauan eläisit maan päällä.

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä
se on otollista Herrassa.
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Omenat

Isä oli lutoannuf, että Wille ja Matti saatvat syödä
EaiM ne Lypsät omenat, jofßa tuuli rawistaa puista
maahan.

Gli aiwan thwen jää, ja aurinko paistoi kuumasti.
Pojat l?ull?iwat LäsiWäin puutarhassa. He Nersitvät
jokaisen omenapuun ja etsiwät maahan pudonneita
omenia. Äiitä ei löytynyt ainoatakaan. Mesi suussa
pojat katseliwat oksia, jotka oliwat aitvan katketa kyp-
sien hedelmien painosta. Gmenain posket loistiwat
päitvän paisteessa houkuttelewina.

„3lawistamme oikein pikkusen oksasta!" Wille esitti.
Mutta Matti katsoi totisena «Veljeänsä ja sanoi:

«Emme tee niin. Taitoaan Isä näkee."
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Pojat palasitvat hiekkakasalle IdMmään.
lonlhm ajan Luluitua Wille meni Min puutarhaan.

Hän wilLuili ympärilleen, juoksi erään omenapuun ohi
ja rawisti M. Heti putoji monta omenaa maahan.
(He Aeriwät ruohMoon. Wille roiiwana perässä!
Hän 60B0J1 kiireesti taskunsa tähteen hedelmiä ja
hiipi pois.

Wille meni latoon ja rupesi syömään saalistansa.
«Siitä ei tahtonut tulla mitään. Willestä tuntui iluin
hampaiden narskunta olisi kuulunut hywin LauaM.
Hänen tuli yhä tukalampi olla. LopuM hän heitti
omenat nuMaan ja juoksi äidin luo. «Niti, anna an-
teeksi! Winä warastin", hän nyyhkytti. Öitten hän
kertoi kaiken. Niti antoi anteeksi ja wakuutti, että
humalakin oli kaiken anteeksi suonut. Hän kietoi kä-
det poikansa kaulaan ja siunasi häntä.

Koskaan omenat eiwät tämän jälkeen punoittaneet
niin kauniisti, että Wille olisi niitä luwatta ottanut.

Ositjsmäs tzäsLy.
Nlä warasta!

Niitä js on?
Meidän tulee peljätä ja rahastaa Jumalaa niin,

ettemme ota lähimmäisemme rahaa tahi omaisuutta,
emmekä sitä petollisella laupalla tahi wääryydellä
itsellemme jaata, waan autamme häntä enentämään
ja warjelemaan tawaraanja ja elatustansa.
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Linnun poilla.
Wille ja Matti Lätoeliwät tzäsi kädessä tietä myö-

ten. Suuressa tzoiwussa tien warrella oli peipon pesä.
Siitä oli pieni linnun poil?a pudonnut maahan. 6e
autzoi suutansa ja piipitti surkeasti. Pojat huomasi-
wat sen.

Linnun poil?a oli heteen aitoan hiljaa. «Silloin Matti
heitti sitä Nwensirulla. Taas keltainen suu aukeni
ammolleen, ja kuului surkea piipitys. <Se hutvitti poi-
Na. He jattzoitvat heittelemistä, Lunnes linnun poiki
oli aitoan hiekkaan peittymäisillään.

Täti MK ohi. Hän pysähtyi poiNen luo.
„Mifä te poiLaset teetteLaän?" hän sanoi, «jokai-

nen Nwensiru LosLee lintuun kipeästi. öiksi se tuolla
tawoin Mee!"

Täti puhdisti hiedan linnun pojan ympäriltä.
„%\ntasaa sen olla rauhassa. Ehkäpä emo ruokkii

sitä tuohon maahankin. Toiwomme, ettei kissa sitä
löydä eiwätkä ilkeät pojat", täti sanoi ja lähti pois
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Pojat tzatjoitvat noloina foijimfa.
Willellä oli Mo päitvän olla. Wielä illal

laNn uniwuoteella tuntui peipon surkeasti pii
pittäwän Lorwisja. Mille päätti, ettei enää milloin
Laan teAji pahaa luontokappaleille.

humalan turwisja.

lonIT on turwa Jumalassa,
iurwasja on parsmmasja.
Luin on tähti taiwahalla,
lintu emon siiwen alla.

Herra hoitaa omianja
Oiionisja armollansa.
Nina heille tarpeet antaa,
Läsillänjä heitä Lantaa.

Äiit' ei Hänen Lädestänjä
tempaa LenLään iLänänjä,
jotLa omakjsen Hän osti,
Luolost' elämähän nosti.

Heit' ei kohtaa puute, hätä
LosLaan Herran tistämätä.
lßuuan Hän ja werhon juopi,
jurun jumust' ilon luopi.

Iloitje siis auttajastas,
pieni lauma, Jumalastas!
Sanallaan Hän LaiW jaattaa
toastustajat maahan Laataa.
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Käyköön myöten taWLa wastaan,
eipä Isä heitä lastaan.
Kaitzk' on Hänen aitzshenja
tosi onneks' omillensa.

Pyhätzoulusja.

PaKalan waari pitää pyhäkoulua jotza junnuntai
Egllo yhdeltä päiwällä. Me kylän lapset kiiruhdamme
silloin hänen siistiin tupaansa. Oiellä istuudumme pit-
kän pyödän ääreen. Waari terwehtii meitä ystätväl-
lisesti. PiVu Kaisun päätä hän silittää. Toisinaan
hän ottaa Eeron poltvellensa.

Öitten weisaamme tvirren. Waari ristii kätensä.
Me teemme samoin. Vhdessä rukoilemme taiwaallisen
Isän siunausta. Oenjällleen suuret lapset päi-
wän tetzstin raamatusta. Waari puhelee siitä ja By-
selee meiltä. Waari osaakin kertoa kauniisti. Me
kuuntelemme aiwan hiljaa ja nousemme wastaamaan
reippaasti. Toisinaan waari puhuu pikku poikain ja
tyttöjen synneistä. Silloin tulee joskus paha olla,
kun muistaa tehneensä jotakin pahaa. Toisinaan taas
waari kertoo taiwaan Isän rakkaudesta, hywästä Jee-
suksesta, enkeleistä ja taiwaasta. »Silloin tuntuu niin
hywältä, että melkein itkettää, lopuksi laulamme
jeesuslauluja ja waari siunaa meitä. Wielä kotiin
päästyäkin on hhwä olla.

siunatkoon Pakkalan waarial" me lapset
rukoilemme illoin opettajamme puelesta. Hän on itse
sitä pyytänyt. Me teemme sen mielellämme, sillä me
rakastamme pyhäkouluwaariamme oikein kowasti.
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lammas.

Lammas oon mä
lamaamatta iloitsen,
ett' on mulla paimen paras,
johdattaja, jalo raLas.
Hän mun Luisuu äänellään
seuraamahan jälNään.

Mennä, tulla turwasj' saan.
Hän mua Laitsee sauwallaan,
laajoille wie laitumille.
raiLLahille lähtehille
ja Lun ilta pimenee.
lammastarhaan saattelee.

NiLs' en laulais riemuiten,
Bun oon oma
Eläissän' hän hoidon antaa,
ja Elin Luolen, Hän mun Lantaa
helmassansa taiwaaseen.
Kiitos olLoon^eesuLsen.
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OsuroisZa.
Sunnunfai-ilfana i{ä ja äiti menitvät jeuroihin. Winä

pääsin mukaan. Heinilän tupa oli alwan täynnä wäLeä.
Tiimpelän jstä istui MuuLLojen jedän Lansja pöydän tatzana.
Pöydällä paloi LaLsi Lynttilää. Suuri raamattu oli jcficn
edesjä auN.

Mattilan jetä rupesi weijaamaan. Nluut yhtyiwät. Kohta
oli tupa wcijuuta täynnä.

Muutzllojen Jefä rußoifi ja sitten hän lußi Boßonaijen lu>
wun raamatusta. Aimpelän jetä rupesi puhumaan. Winä
en paljon ymmärtänyt, mutta ")eejuLjesta hän etupäässä
Berfoi. Puhuesja jedän Laswot loistiwat. Hän oli oiEcin
Launiin näLöinen. Ihmiset rupesiwat itkemään. NinuaLin
ifßeffi, Bun ijäßin pyyhki silmiään. Wutta hywä oli istua
ijän polwella.

Äaapurin wanha Leena nousi pentziltä. Hän löi Bäsiänfa
yhteen ja janoi: „leejus ole Liitetty! ")eejus ole Liitetty!"
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Vrjänän MittaLin rupesi Liittämään. Piiraisen Kalle-wanhus
meni itkien MuuVojen sedän Laulaan. Oetä siunasi häntä.

Kohta Mmpelän setä laLLasi saarnaamasta. Hän tuli
isän ja äidin luo istumaan. Isä otti häntä tzaulasta Biinni
ja walitti syntisyyttänsä. Oetä sanoi hänelle: «Ole turwat-
tuna, weljeni, synnit owat Jcesußjcn nimessä ja meressä an-
teeksi annetut I Me olemme humalan lapsia ja taiwaan
perillisiä Jeesuksen ansion Lautta l" Öitten setä otti minut
syliinsä. „6'mäßin olet humalan lapsi. Jeesus sinua fiu-
nattzoonl" hän sanoi.

MuuNosen setä tuli meille yötzsi. Hän leißßi minun kans-
sani. TluoLapöydässä hän puheli Jeesuksesta. Kun minä
sanoin hänelle hywää yötä, Lysyi hän: „<3liEo sinulla seu-
roisja hausila olla?" „OIi", minä Vastasin. „Kunpa sinulla,
lapsi, olisi Jumalan lasten seuroissa aina hywä olla!" setä
wirVoi wal?awana. Isä ja äiti nyöLäyttiwät päätään.

Kolmas ussontzappals.

pyhittämisestä.

Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, py-
häin yhteyden, fontein anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja
iankaikkisen elämän. Nmen.

Mitä se on?
Minä usLon, etten minä omasta järjestän! enkä woimastani woi

Jeesukseen Kristukseen, minun Herraani uskoa, enkä hänen tykönsä
tulla, waan Pyhä Henki on kutsunut minut ewankeliumin kautta,
»alistanut minua lahjoillansa, pyhittänyt ja warjellut minut oikeassa
uskossa; niinkuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoo,
walaisee, pyhittää ja ainoan oikean uskon kautta Jeesuksessa Kris-
tuksessa warjelee; jossa kristikunnassa hän joka päiwä armolli-
sesti antaa minulle ja kaikille uskowaisille kaikki synnit anteeksi, ja
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herättää wiimeisenä päiwänä minut )a %a\W\ kuolleet, ja antaa mi
nulle jeSä Baißille usßotoaifille ÄrisfußJesja ianßaißßijen elämän.
Tämä on totinen tosi.

Lasten wirsi.
Mä silmän' luon ylös taiwaajeen
ja Mten' yhtehen liitän.
Sua, Herra, ystäwä lapsien,
mä jydämestäni Liitän.

Nh iloist' on jua ylistää,
>a mielellän' mä jen teenkin;
mä tiedän: et mua hyljää jä,
waan Latjot myös wähäijeenAn.

Gi Liitos LaiLesta, mitä joi
jun armos armasta mulle!
Gi kiitos muustakin, jof en woi
mä tyystin laujua julle.

Mä olen taimi jun tarhasjas
ja warten taiwasta luotu,
jun ijällijehen huomahas
jo jyntymästäni juotu.

Mua juojaa jä, 3jä armoinen,
jun Hsnkes woimalla wielä,
ja tieni johdata taiwaajeen,
ijäijeen elohon siellä.
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Kirjossa
Tänään Läwimme Birßosja.
Niti pußi pyhäwaatteet yllemme. 3{3 waljasti Wirman.

Minä istuin äidin rinnalla edesjä. Eero oli ijän wieresjä
tatza-istuimella. 3jä ajoi. NurinLo oli jo llortzealla. Kol-
ttujen lehdet oliwat juuri puhjenneet. Ruispellot wiheriöi-
wät. läiVyiwät wapaina. KauLaa Luuluiwat 6ir~
LonLellot.

Kylälle tullesjamme näimme paljon jetiä ja tätejä. le-
irin menitvät Bicßltoon. Lapsiatzin MBi heidän rinnallansa.

Kirßosja oli aiwan hiljaista, tociißßa je oli melLein täynnä
toäßeä. Eero yritti Lyjyä jofaßin, mutta ijä nuhteli häntä.
Eero waikeni ja Latjeli ihmetellen ympärilleen.

Kun olimme istuneet penViin, rupejiwat urut soimaan.
Kanttori aloitti aamuwirren. Ijä ja äitikin yhtyiwät wei>
jaamaan.



71

Pappi tuli alttarille. Wirsi waiLeni. Pappi puhui jota-
Liu, jota en oikein ymmärtänyt. Sitten hän polwistui >a
rukoili. KaiLN painoiwat päänsä penMiin. Öitten taas
urut joiwat ja ihmijet lauloiwati „Herra armahda meitä!"
Pappi janoi muutaman sanan. Kanttori lauloi. PappiNn
lauloi. We M\W\ nousimme seisomaan, öitten en enää
kaikkea tarkoin muista. Mutta monta kertaa me nousimme
penkistä tai painoimme pään penkkiin. Pappi puhui, luki
raamattua ja laulahtikin wälillä. Öitten hän lähti pois.

Kun olimme wähän aikaa weijanneet tuttua wirttä, tuli
toinen pappi saarnatuoliin. Hän rukoili ja luki raamattua.
Öitten hän kertoi Eliasta, myrskytuulesta, maan tärijemi-
jestä, hiljaisesta tuulesta ja humalasta, joka puhui Elialle.

Öitten kanttori taas aloitti wirren. Wirren aikana Hil-
tulan isäntä kantoi Warren päässä olewaa pientä mustaa
pussia penkistä penkkiin. Kun hän toi sen meidän eteemme,
pani ijä siihen markan. Ninakin panin wiisikymmentä pen-
niä. Niti oli sen minulle antanut.

Kun wirsi loppui, tuli pappi jälleen alttarille. Hän touo-
roin lauloi ja wuoroin puhui. Lopuksi hän luki Herran
siunauksen.

„Äyt lähdemme", äiti sanoi, kun wihdoin oli weisattu'
wirsi. Muutkin näkyiwät noujewan penkeistään ja kiiruh-
tawan owelle.

Kotimatkalla meillä oli paljon kyselemistä
„Miksi pappi polwistui ja me painoimme päämme penk-

kiin silloin alussa?"
„ Silloin tunnustimme itsemme syntisiksi humalan edessä."
„Oihän äiti ole Loskaan paha! Miksi äidinkin piti tun-

nustaa?"
„(S>n, lapseni, äiti Herran edessä kowin paha. Kaikki

ihmiset owat humalan edessä pahoja." Niti pyyhkäisi nenä-
liinalla poskeansa.
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„NWsi wälillä piti nousta seisomaan?
„6illoin Liitimme taiwaan 3{ää."
„Q2!i6fi me panimme rahaa Hiltulan sedän pussiin."
„Äe liäytetään jeuraLunnan sairaiden ja köyhien hywäLsi.

DiaLonisja-täti MBee sairastamien ja puutetta tzärsiwien
tzodeisja. Hän ostaa tzirNohaawiin pannuilla rahoilla waat-
teitä ja lääVeitä ja jalkaa niitä tarwitjewille."

„<m\W niin tehdään?"
„ Jeesus on LäsLenyt antaa näll?äijelle leipää ja alasto-

malle tvaatteita."
„Mitä äiti IfEI, Bun pappi puhui saarnatuolissa?"
„W'mun oli niin hywä olla, Bun pappi Lertoi humalan

raNaudesta."
„NaLastaatzo humala EeroaNn?"
„2Masfaa, lapsi Eulfal"
Koti näLyi jo Loiwujen raosta. Mirma pyrähti juokse-

maan. Pian olimme pihamaalla.
Mari oli Lattanut Lahwipöydän. Oen ääreen istuimme.

Kahwi ja wehnäleipä maistuiwat hywältä.

Jeesus tzassitoistawuotiaana
temppslisjä.

Jeesus-lapsi Laswoi ja wahwistui ja täyttyi Viisaudella,
ja Jumalan armo oli hänen päällään.

Hänen Vanhempansa matLustiwat joka wuosi Jerusale-
miin pääsiäisjuhlaan. Hänen ollessaan LaLsitoistawuotias
he niinillään waelsiwat ylös sinne juhlan tawan multaan.
Kun ne päiwät oliwat tzuluneet ja he lähtiwät Bofiin, jäi
poißanen Jeesus Jerusalemiin, eiwätkä hänen wanhempansa
sitä huomanneet. He luuliwat hänen olewan matkaseurueessa
ja Bulßiwat päiwän mattzan ja etsiwät häntä sukulaisten ja
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tuttawien joutzosta; mutta tzun he eiwät löytäneet, palasiwat
he Jerusalemiin etsien häntä.

Kolmen päiwän Luluttua he löysiwät hänet pyhäköstä,
jossa hän istui opettajien Bcslkllä kuunnellen heitä >a Ly-
jellen heiltä. KaiVi, jottza häntä tzuulilvat, oliwat ihmeis-
sään hänen ja tvastauLsistaan.

Hänet nähdessään hänen wanhempansa hämmästyitvät. ja
hänen äitinsä sanoi hänelle: „PoiLani, mißfi teit meille näin?
Katso, isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."
Qftin hän sanoi heille: „lli\tä te minua etsitte? EtteLö tiedä,
että minun tulee olla niissä, mitl?ä Isäni owat?" ")a hän
lähti pois heidän kanssaan, tuli Nasaretiin ja oli heille ala-
mainen.

Toinenkin lasten wirsi.
O humala, et hyljää pienten ääntä,
suo lapsenas mun itsen' puolees tzääntää!
Tiedänhän, ettäs olet isäni,
nyt tzuule siis tää ruLouLseni!

6>ä tähän elämään mun olet luonut,
sä ruumiin', sieluni, M\W olet suonut.
Mun Lastees puhdisti ja pyhitti,
sun omaLs' lapseLses' mun omisti.

Suo että tahtoas mä noudattaisin,
sun pyhää sanaas aina rakastaisin!
<3n tietäni woi itse ohjata,
siis minua, oi Isä, johdata!
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Mua auta hywää halull' oppimahan,
sun mieltäs mielelläni seuraamahan!
Nut' että tunnosjaj' mä Laswaisin,
sinulle nuorena jo kelpaisin l

Vanhempan annoit mulle johtajiLsi,
totuutes siementen istuttajiksi;
aut' että heitä oikein rakastan,
ja kunniaa myös heille osoitan!

Pahasta seurast', joka wietteleisi,
pois mua tyLöäs eLsytteleisi,
mua suojaa, Herra, suo mun peljätä
ja Larttaa sitä niinkuin myrkkyä?

6uo että aikan' kunniakses' käytän,
nuoruuten' päiwät pelwossas niin täytän,
ettei ne tulis' mulle Larwaiksi,
jos elää sallit täällä wanhaksi.

O humala, sun haltuus annan tieni,
suo että käskys muistan, waikka pieni,
ojentain niiden mukaan kulkuni,
siks' kun sen kerran päätän luonasiI
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Ristiäiset
Taiwaan Ijä antoi minulle pißßu weljen, Niti oli siihen

«iikan sairas ja maLasi wuoteesla. 3jä hoiteli meitä öin,
Mari päiwin.

me Läwimme wauwaa Latjomasja. 8e oli Mä~
ritty walLeihin kapaloihin. 6cn Laswot oliwat Botoin pu-
naijet. Oe oli minun mielestäni Launis. Nina Lyjyin äidiltä:
„6aan6o hywäillä sitä?" Niti lupasi. Nina painoin pos~
leni pojun posLea wasten, mutta je janoi: ää, ää. 6il-
loinLos minä pelästyin.

Niti parantui ja nousi ylös. Nutta hän ei wieläLään
joutanut paljon olemaan meidän Lanssamme. Pojua piti
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lyöttää ja pestä, ja jen waatteita täytyi alituiseen muuttaa
ja Luiwailla.

Öitten eräänä päiwänä Itoßo talo puhdistettiin ja kaunis-
tettiin. (Ulinakin hain niityltä punaisia neilikoita ja waltzeita
päiwänLuVia. Niti asetti ne mal>al?oihin. Kamarin nurk-
kaan tuotiin pieni pöytä. Niti peitti sen witiwaltzein lii-
noin. Siinan päälle hän asetti lasisen Vesimaljan. KirLas
lähdewesi kimalteli siinä.

Isä tuli myhäillen työstä. Hän peseytyi ja pukeutui juhla-
Vaatteisiinsa.

©li juhlallista ja jänniltätvää. „Pojumme tzastetaan tä-
nään", oli äiti snnonut.

Pian tulikin pastori-setä, Loulun täti ]qM PeValan Aida
ja Kusti.

lida otti pojun syliinsä ja wei hänet papin eteen kaste-
maljan luo. Pappi puhui siitä, miten humala ottaa lapsen
Vasteessa yhteyteensä. Sitten hän Lertoi, miten äidit toiwat
lapsia Jeesuksen luo ja Herra otti pienoLaiset siunaten was-
taan. Pappi laski samalla Lätensä pojun pään päälle ja
rukoili. Wielä pastori-setä luN uskontunnustuksen ja sen-
jälkeen hän kolmasti waloi wettä wauwan päähän ja sanoi:
„Q2linä Lastan sinut, Martti Toiwo, nimeen Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen!"

Illalla nuVumaan mentäessä äiti kertoi, että hän itse oli
monta wuotta sitten kantanut minut papin eteen ja pappi
oli kastanut minutkin humalan omaksi. „2lt)f taiwaan Ijä
wain toiwoo, että sinä pysyisit Hänen lapsenansa", äiti jat-
koi. »Tahdothan lapseni!" Syleilin äitiä ja kuiskasin hä-
nen korwaansa: «Tahdon, äiti!"
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Jeesus siunaa lapsia.
He toiwat Jeesuksen tytzö lapsia, jotta hän BosEifi heihin;

mutta opetuslapset nuhteliwat tuojia. Kun {en näßi,
närkästyi hän ja janoi heille: „<3alliLaa lasten tulla minun
tytzöni äOääM NeltäLö heitä, sillä jentzaltaisten on humalan
waltaLunta. Totisesti minä janon teille: joka ei ota was>
taan humalan waltaLuntaa niinLuin lapsi, hän ei pääse sinne
sijalle!"

Jeesus otti pienotzaijet jyliinjä, pani tzätenjä heidän pääl-
lensä ja siunasi heitä.

Pyhän Vastoen jatlramentti.
Mitä tzaste on?

Kaste ei ole paljas weji, waan Je on sellainen wesi, joka on hu-
malan suljettu ja Jumalan sanan kanssa yhdistetty.

Mißä on se Jumalan sana?
Tämä, joniki Herramme Jeesus Kristus sanoo Matteuksen Vii-

meisessä luwussa: Menkää ja tehkää Baißßi Lansat opetuslapsiVsen!
kastamalla heidät 3jän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Mitä Vaste hyödyttää?
Kaste waiVuttaa syntein anteeksi saamisen, wapahtaa Vuolemasta

ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka usko-
wat Jumalan sanat ja lupaukset.

Mitkä ne Jumalan sanat ja lupaukset owat?
!llämät, jotka Herramme Jeesus Kristus sanoo Markuksen toii-

meijessä luwussa: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka
ei usko, se tuomitaan kadotukseen.

Mitenkä wesi woi waikuttaa näin juuria asioita?
Mesi tosin ei niitä waikuta, waan Jumalan sana, joka on we>

dessä ja weden kanssa, ja usko, joka weteen yhdistetyn Jumalan
janan uskoo, sillä weji ilman Jumalan sanaa on paljas wesi eikä
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kaste, mutta humalan janan kansja yhdistettynä on se kaste, jc on
armorikas elämän wesi ja uudenjyntymijen peso Pyhäsjä Hengessä,
niinkuin apostoli Paawali epistolasjaan Tiitukjelle kolmannessa lu-
nnissa janoo: Hän pelasti meidät laupeutenZa mnkaan uudenjynty-
rnisen pejon ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka hän run-

saasti wuodatti meihin JeesuksenKristuksen kautta,
jotta me Vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme ian-
kaikkisen elämän perillisiksi toiwon mukaan. Tämä sana on warma.

Mitä merkitsee tällainen kastaminen?

6e merkitsee, että wanha ihminen meissä on jokapäiwäisen katu-
muksen ja parannuksen kautta upotettawa ja kaikkein syntein ja pa-
hain himoin kanssa kuoletettawa, ja että sen sijaan tulee joka päiwä
nousta uus! ihminen, joka elää wauhurskaudessa ja puhtaudessa
iankaikkisesti humalan edessä.

Missä tämä on kirjoitettuna?

Npostoli Paawali sanoo roomalaisepistolan kuudennessa lunnissa:
Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta kuolemaan,
että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta,
samoin on meidänkin uudessa elämässä Vaeltaminen.
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EhtoollisMrWo.
Äjo sisLo oli Läynyl rippikoulua. Päiwät hän oli istunut

pappilan tuwasja. Illoin ja aamuin hän oli luLenut raa-
matunhistoriaa ja l?atel!ismusta.

juhannusaatto-iltana istuimme M\Wi Lylroyn jälßcen pöy-
dän ääresjä. 3jä puheli sisLon Lansja. Sisßo ifK. Hän
meni ijän Laulaan ja pyyji häneltä Baißßea pahuuttansa an-
teeksi. 3jä todisti hänelle jynnit anteeksi jeejußjcn nimessä
ja weresjä. NidiltäNn Kaiju anoi anteeksi, Bun oli ollut
monta tzertaa laisLa ja tottelematon. Niti antoi Bciißen an-
teeksi ja siunasi lastanja. WinunLin luomeni sisLo tuli ja
pyysi anteeLsi, Bun hän oli toisinaan minua Liujannut. Nina
rutistin häntä oißcin Lowasti Laulasta ja janoin niinkuin ijä
ja äitiNn. „Äyt sinä lapjeni ymmärrät, miten hywä on,
Bun meillä pahoilla on Mapahtaja, joßa on Buolluf meidän
puolestamme ja on antanut werenjä ristillä rouotaa jyn-
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tiemme jotoifußjcßfi", ifä janoi. kirkossa ]aat
tästä *3GcjuEJcn työstä lujan todistuksen. 6aaf syödä Hä-
nen ruumiinsa ja juoda Hänen teerensä." Siihen tapaan
isä puheli. Minä en kaikkea ymmärtänyt, mutta mieleeni
je jäi.

Oeuraawana aamuna ijo sisko pukeutui walkoisiin. Mi-
näkin pääsin mukana NrVoon.

6bßo meni aiwan etupenLLeihin muiden rippilloulutyttöjen
Leskelle. Pojat oliwat mustissaan käytäwän toisella puolella.

Pian kajahti wirsi. Sen päättyessä pastori-setä tuli alt-
tarille. Hän nyökkäsi rippilapset luoksensa. Hän puheli heille
ja kyseli heiltä. Muutamia tyttöjä näytti itkettämän. Minä
en kuullut paljon mitään, sillä ihmisiä tuli wielä kirkkoon.
Äiti sanoi, että myöhästyminen on ruma tapa.

Öitten lapset palasitvat penkkeihinjä, ja tawallinen juma-
lanpaltvelus- alkoi.

Saarnan jälkeisen wirren päätyttyä pappi tuli jälleen alt-
tarille. Hän lauloi ja puheli. Sitten hän otti hopeaisen
roadin käteensä ja kutsui rippilapsia luoksensa. Sisko nousi
ensimäisten joukossa, meni alttaripöydän luo ja polwistui
muiden mukana sen ääreen. Pastori-setä meni lapsen luota
lapsen luo, antoi pyöreän walkoisen leiwän ja sanoi: „Tämä
on Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi annettu."
Sen jälkeen hän otti alttarilta hopeaisen maljan. Hän kal-
listi sen jokaisen rippilapsen huulille ja wakuutti: „%ämä
on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen totinen weri,
wuodatettu sinun syntiesi anteeksi antamiseksi?" Nyt oliwat
ihmiset aiwan hiljaa. Kanttori wain lauloi: „®i humalan
Karitsa, joka pois otat maailman synnit." Niti ja isä oli-
wat painaneet päänsä penkkiin. Minä luulen, että he ru>
koiliwat ison siskon puolesta.
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Alttarin sakramentti.
Mitä alttarin jakramentti on?

Alttarin sakramentti on meidän Herramme "Jeesuksen Kristuksen
totinen ruumis ja weri leiwäsjä ja wiinisjä, ja jen on Kristus ifjc
asettanut meidän kristittyin jyödä ja juoda.

Misjä tämä on kirjoitettuna?
Ewankelistat Matteus, Markus, Luukas ja apostoli Paawali kir-

joittamat näin: Meidän Herramme "Jeesus Kristus otti leiwän sinä
yönä, jona hän kawalletliin, siunasi, mursi sen ja antoi opetuslapsil-
leen ja sanoi: Ottakaa, syökää! Tämä on minun ruumiini, joka
teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni! 6a-
moin otti hän myös maljan, kiitti, antoi sen heille ja sanoi: Otta-
kaa ja juokaa tästä kaikki! Tämä malja on se uusi liitto minun
weressäni, joka teidän edestänne wuodatetaan syntein anteeksianta-
miseksi. Äiin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni!

Mitä tämä syöminen ja juominen hyödyttää?
Oen ilmoittamat meille nämät sanat: Teidän edestänne annettu

ja Vuodatettu syntien anteeksiantamiseksi, nimittäin että meille tässä
sakramentissa annetaan synnit anteeksi, elämä ja autuus; sillä missä
syntein anteeksiantamus on, siinä on myös elämä ja autuus.

Kuinka ruumiillinen syöminen ja juominen woi waikuttaa
niin juuria asioita?

Oyöminen ja juominen eiwät tätä waikuta, waan ne sanat, jotka
tässä owat: Teidän edestänne annettu ja Vuodatettu syntien an-
teeksiantamiseksi. Äämät sanat ynnä ruumiillinen syöminen ja juo-
minen owat pääasia tässä sakramentissa; ja joka uskoo nämät sanat,
hän saa, mitä ne lupaawat ja lausuwat, nimittäin syntinsä anteeksi.

Kuka tämän sakramentin kelwollisesti nauttii?

Paastoaminen ja ruumiillinen walmistus on kyllä hywä ulkonai-
nen tapa, multa oikein mahdollinen ja kelwollinen on se, joka uskoo
nämät sanat: Teidän edestänne annettu ja wuodatettu syntien an-
teeksiantamiseksi. Mutta joka ei usko näitä sanoja taikka epäilee
niitä, hän on mahdoton ja kelwoton, sillä nämät sanat: Teidän
edestänne, waatiwat aiwan uskowaista sydäntä.
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VILLE KIRJOITTAA KAUPUNGISTA
Ville on päässyt Kalle-sedän luo kaupunkiin. Sedällä on

kirjoituskone. Ville on opetellut sillä kirjoittamaan. Hän
kirjoittaa Eerolle kirjeen:

Rakas veli!
Minä kirjoitan tätä kirjoitusko-

neella. Se on mukava vehje. Kirjai-
met on kuvattu näppäimiin. Kun sel-
laiseen lyö, tulee kuvattu kirjain
paperille. Setä sanoo, että minusta
tulee vaikkapa konttoristi.

Täällä on korkeita kivitaloja.
Talojen välillä on nuppulakivisiä
teitä, joita sanotaan kaduiksi. Ka-
tujen reunoilla ihmiset kulkevat
jalkakäytäviä myöten. Keskellä aja-
vat autot ja hevoset. Muutamissa ta-
loissa on monta kerrosta päällek-
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käin. Yhdessäkin sellaisessa on kym-
menen kerrosta. Keskikaupungin talot
ovat korkeita. Laitakaupungilla on
matalia puutaloja. Puita ja ruohoa
kasvaa vain muutamissa paikoissa,
joita sanotaan puistoiksi. Eräässä
puistossa on kivinen pojan kuva. Sen
kämmenessä on reikä. Siitä suihkuaa
vettä ilmaan. Ilmasta vesi sataa li-
risten kiviseen altaaseen, jossa ui
pieniä kultakaloja. Sanovat sitä
suihkukaivoksi. Puistoissa on myös
kukkamaita. Ne ovat melkein komeam-
pia kuin siellä pappilassa.

Setä asuu kivitalon kolmannessa
kerroksessa. Sinne kiivetään kivisiä
portaita myöten. Ensimäisessä ker-
roksessa on sedän kauppa. Siinä myö-
dään kauniita kankaita. Kunpa setä
laittaisi äidille tuliaisiksi yhden-
kään hamekankaan! En minä uskalla
sitä sentään pyytää.

Kaduilla kulkee paljon ihmisiä.
Iltaisin niitä on aivan yhtä paljon
kuin suurina juhlapyhinä siellä
kirkkotiellä.

Täällä pitää aina olla kaulukset
kaulassa ja kengät ja sukat jalassa,
vaikka olisi miten kuuma. Huh, kun
se on ilkeätä! Kotiin tullessa täy-
tyy soittaa ovikelloa. Palvelija tu-
lee avaamaan ja sanoo: „01kaa hyvä,
pikku herra!" Nololta se tuntuu.
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Setä ei lähtenyt tänään kirkkoon.
Minä menin sinne vanhan mummon kans-
sa.

Illalla kysyin sedältä: „Menemme-
kö nyt seuroihin?" „Ei", setä vasta-
si, „me menemme tädin kanssa kylään."
Minulle tuli niin ikävä. Ikävissäni
rupesin kirjoittamaan sinulle.

Oletko saanut ongella kaloja?
Vieläkö ahven syö Viirukiven luona
yhtä kovasti kuin ennenkin? Joko va-
delmat ovat kypsyneet riihen luona?
Oletko päässyt isän kanssa yökalaan?
Onko nuotiolla ollut hauskaa? Onko
nassun kaikki porsaat jo viety? Onko
Virman.varsa kasvanut?

Kuule, minun on sinua ja teitä
kaikkia ikävä. Joka ilta muistan
teitä, kun luen iltasiunaukseni. Tä-
nä iltana pyydän, että Jumala lähet-
täisi isän noutamaan minua kotiin
oikein pian. Kun minä tulen, niin
riisun heti paljain jaloin. Menemme
sitten uimaan ja ongelle ja Virmaa
katsomaan. Varmasti isä ottaa minut
yökalaan kahvikokiksi. Niityllekin
menemme ja saamme myllertää heinäla-
dossa.

Jeesus siunatkoon sinua!
Ville.
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ELISABETIN KIRJE.
Elisabet o-n kaupunkilaistyttö. Hän on päässyt

maalle Maria-tädin luo. Hän kirjoittaa äidillensä:
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ÄITIEN PÄIVÄ.

Isä herätti meidät eilen sangen varhain. Äiti

nukkui vielä, kun hiivimme tupaan. Peitimme
suuren pöydän valkealla liinalla. Moneen maljak-
koon asettelimme vasta puhjenneita koivunvar-
puja. Pikku kupposiin panimme keräämämme
sinivuokot. Vilho toi pöydälle koulussa valmis-
tamansa pyyhenaulakon, Mari patalippunsa ja
minä kutomani sukat.

Isä katseli tyytyväisenä laitoksiamme. Hän oli
jo käynyt kokemassa rysänsä ja asetti suurelle
vadille keskelle pöytää komean hauen.

Yhdessä hiivimme kamarin oven taa ja lau-
loimme: Kiitos sulle Jumalani, armostasi kai-
kesta! Mari pyörähti ensimäisenä ovesta sisälle
ja ryntäsi suoraan äidin sänkyyn jakaulaan. Me
perässä. Isä jäi viimeiseksi. Jokainen kiitti äitiä
ja toivotti hänelle taivaan Isän siunausta. Äidin
silmät vettyivät.

Tuvassa joimme yhteiset aamukahvit. Isä ky-
syi silloin: „Miksi ette tuoneet yhtään ohdaketta
maljakkoon?"

„Nehän ovat niin rumia ja piikkisiä!"
„Mutta jospa te sittenkin muina päivinä olette

tuoneet ohdakkeita äidille."
Vilho painoi päänsä alas. Me katsoimme Ma-

rin kanssa ihmetellen isää.
„Jokainen tottelemattomuus on ollut ruma,

piikkinen ohdake ja se on tunkenut äidin sydä-
meen", isä selitti. ,Jokainen paha sana on ollut
myös ilkeä ohdake."
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Silloin Vilho nousi, otti äitiä kaulasta ja sanoi:
„Anna anteeksi, äiti, kun minä silloin kerran
menin luvatta kylään ja takaisin tullessa vielä
valehtelin." Taas pyörivät vedet äidin silmissä
ja hän siunasi Vilhoa. „Nyt ohdakkeenpiikkien
jättämät haavat paranivat", hän sanoi ja nyök-
käsi isälle.

„Ja tästä lähtien tuommekin äidille vain lem-
peitä sinivuokkoja", isä sanoi. »Olemme ahkeria
ja auttavaisia, nöyriä ja tottelevaisia. Pidämme
äidin aina oikein hyvänä. Siihen taivaan Isä
meitä auttakoon!"

SURU.
Oli ollut kauniita kevätpäiviä. Me olimme juos-

seet ulkona avopäin ja päällystakeitta. Mutta sit-
ten tuli jälleen kylmä. Jäinen viima kävi poh-
joisesta.

Silloin Valma sairastui. Hän joutui vuoteeseen.
Pää oli kuuma. Kasvot hehkuivat, öisin hän
valittelikin. Äidin piti istua aina hänen vuoteensa
vieressä.

Lääkärikin kävi. Hän sanoi pikku siskon saa-
neen keuhkokuumeen.

Eräänä yönä isä sitten herätti meidät ja käski
Valman luo. „Valma jättää meidät", hän sanoi.
Äiti piti sairasta kädestä. Kun sisko näki mei-
dät vuoteensa ääressä, meni hänen suunsa nau-
ruun.

Me. olimme aivan hiljaa. Valman silmät um-
mistuivat. Kasvot valahtivat aivan valkeiksi.
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Äiti painoi päänsä isän olkapäätä vasten ja itki.
Isä silitti hänen otsaansa ja sanoi: „Lapsellamme
on nyt rauha. Hän on päässyt taivaan kotiin."

Iso siskokin itki. „Onko Valma nyt enkelinä?"
Eero kysyi. „On", isä vastasi.

Seuraavana päivänä isä nouti kaupungista pie-
nen valkoisen arkun. Valman ruumis pantiin
siihen. Hän oli kaunis valkeassa puvussaan.

Neljäntenä päivänä meille tuli paljon vieraita.
Kaikilla oli yllänsä musta puku.

Valkoinen arkku oli aamulla kannettu piha-
maalle kuusimajaan. Siitä se nostettiin karreille.
Naapurin Heikki lähti ajamaan. Äiti otti kädes-
täni kiinni. Isä talutti Eeroa. Me kävelimme
karrien perässä. Vieraat seurasivat meitä.

Pian näkyi kirkko. Kevätaurinko paistoi sen
kultaiseen ristiin.

Hautausmaalta oli kaikki lumi sulanut. Siellä
täällä oli vihreätä ruohoa, ja pihlajissa oli suuria
silmuja.

Arkku nostettiin karreilta. Miehet paljastivat
päänsä. Pappi ja kanttori rupesivat veisaamaan.

Isä ja naapurin sedät kantoivat arkun hautaan.
Minä seisahduin Eeron, äidin ja ison siskon
kanssa haudan reunalle. Minä näin vain vähän
valkoista arkun kantta haudan pohjalla.

Pastori-setä puhui Jeesuksesta, lapsista ja tai-
vaasta. Hän otti pienellä lapiolla multaa maasta,
heitti sitä kolmasti arkun kannelle ja sanoi sa-
malla: »Maasta olet sinä tullut Maaksi pitää si-
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nun jälleen tuleman. Jeesus Kristus, Vapahta-
jamme, on sinut viimeisenä päivänä herättävä!"
Sitten hän vielä rukoili. Kun hän oli lopettanut,
lauloimme kaikki yhteisesti: Onpa taivaassa tar-
jona lapsillekin.

Miehet tarttuivat lapioihin ja loivat haudan um-
peen.

„Miten Valma nyt pääsee tuolta pois?" Eero
kysyi.

„Jeesus tulee kerran noutamaan. Silloin tä-
mäkin hauta aukeaa ja pikku sisko nousee aivan
kirkkaana Herraa vastaan", isä selitti.

TAIVAASSA.
Onpa taivaassa tarjona lapsillekin,
jotka Jeesusta rakastavat,
kultakruunut ja valkeat vaattehetkin,
harput, joilla he soittelevat

Puhdas kulta on tie, jota astelevat
kera laulaen enkelien,
Karitsan siellä kasvoja katselevat,
veriuhria syntisien.

Siellä istuvat elämän lähtehillä,
elon leipää he nauttia saa;
pois' on yö, poissa kuolema häiritsevä,
siellä Jumala ain' valistaa.

Siellä murheen ja surujen taukovi vuo,
ikilohdutus virtaelee;
ylistystänsä autuas Herralle tuo,
Hänen rinnoillaan lepäelee.
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JEESUS TULEE.
Ville näki unta:
Hän seisoi kamarin ikkunassa ja katseli ulos.

Ilma oli kumman kuulakka ja taivas kirkas.
Äkkiä tähdet rupesivat putoamaan taivaalta.

Ne olivat kuin joulukuusen tähdet. Niitä oli ho-
pean ja kullan värisiä. Ne peittivät vähitellen
maan. Lopuksi niitä oli aivan nietoksittain.

Tähtien keskelle laskeutui taivaasta suuri ja
loistava olento. Ville tunsi sen Jeesukseksi.

Jeesus tuli tielle aivan kotimökin viereen ja
lähti kulkemaan kylälle päin. Ville halusi Hä-
nen mukaansa. Hän juoksi keittiön ja eteisen
läpi ulos. Mutta pihamaalle oli kertynyt niin
paljon taivaalta sataneita tähtiä, että kahlaaminen
oli vaikeata. Tahtoi väkisinkin kompastua. Ville
kaatui ja kiiruhti taas. Henkeä salpasi. Viimein
voimat pettivät. Jeesus meni jo kovin kaukana.
Kohta Hän häipyi näkyvistä. Ville makasi täh-
tien seassa maassa aivan tukehtumaisillaan ja
huusi katkerasti.

Ville heräsi omaan huutoonsa. Äitikin heräsi.
„Mikä sinulla on, lapsi?" hän kysyi ja kiiruhti
poikansa luo. Lapsi painoi nyyhkyttäen päänsä
äidin helmaan ja kertoi unensa.

„Nyt tällä kerralla oli unessasi tottakin", äiti
puheli. »Jeesus tulee vielä kerran tänne maan
päälle niin, että mekin Hänet näemme. Hänellä
on silloin paljon enkeleitä muassansa. Hän vie
silloin kaikki omat lapsensa taivaaseen, mutta
pahat Hän jättää suureen vaivaan. Poikani!
Synti eroittaa meidät Jeesuksesta. Jos meillä on
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syntiä omallatunnollamme, käy meille Vapahta-
jan saapuessa kuten sinulle kävi unessa."

„Minä tahdon aina tunnustaa kaikki syntini
ja uskoa ne Jeesuksen veressä anteeksi", Ville
nyyhkytti. „Minä tahdon isän ja äidin kanssa
taivaaseen!"

„Ja minä vakuutan sinulle kaikki sinun pa-
huutesi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovinto-
veressä anteeksi annetuksi. Kyllä sinä olet Ju-
malan lapsi, ja Jeesus noutaa sinut kerran enke-
lien luo", äiti lohdutti. „Paina silmäsi kiinni ja
nuku aivan rauhassa!"

Ville eli vanhaksi mieheksi. Hän ei unohtanut
milloinkaan untansa. Hän eli ja kuoli uskovai-
sena.
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ISÄN KÄSIIN.

Oi, Isä, lapsesi pieni
luottavi johdattajaan:
Siunaus peittävi tieni,
kuolossa luoksesi saan.
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Suomen
KsskuHyhdistys

on kustantanut:

AMstsrlraamattu, wanha käännös, naWaLanti-
ncn, matzsaa 6rn6. 120:—, woidaan tilata ofoif-
teellä N. 6anN, Oulu, UuMatu 28. Musaan
on tilattaessa liitettätvä postimal-suW 6ni£. 5: —.

Kristityn Vodm Napmen, Nrjoitt. ArWoherra
Wäinö Hawas, saa tilata samalla osoitteella suin
edellisenkin, hinta SrnL 12:—. Nsiamiehille josa
symmenes sappale ilmaiseW.

Suonin Lähstyslehtl, toim, tzirßoherra G. H.
Jussila, Smk. 12:— wuoMerta, 12 tzaWym-
mentäneljäsitvuista numeroa wuodesja, asiamie-
hille jol?a kymmenes kappale ilmaiseksi. Lehden
taloutta, tilausta ja jakelua koskewat asiat hoitaa
lehden konttori Oulussa, Heikinkatu 15, posti-
osoite: Siionin Lähetyslehti, (Dulu.

Lasten Olioni, toimitt. kirkkoherra M. Hawas,
Omk. 6: rouosikerta, asiamiehille joka kymme-
nes kappale ilmaiseksi, ilmestyy 6 kahdeksan-
siivuista numeroa wuodessa. Saa tilata samalla
osoitteella kuin edellisenkin.


