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Alkulause.
Koti «n lasten ensimäinen koulu. Vanhemmat uwat siinä lapsensa

ensimäiset opettajat. Aapiskirja on lasten ensimäinen oppikirja. Tämän kir-
jan tnlce siis olla aiwan lapsen käsityksen mukaisen. Kirjainten pitää siinä
ensiksi olla suuria ja Harmassa, jolta lapsi ne helposti käsittää. Ollessaniuseampi» wuosia kirjakauppiaana, kuulin wanhempain usein ostaessaan aa-pista moittiman Viipurin Suom. kirjallisuuden seuran Aapisen kirjaimia
epäselmiksi j» tahtoiwat he sentnhden usein mieluummin ostaa tuota wan-
han-aikuista Turun Aapista. SeniNhden kirjoitin jo m. 187? tämän Aa-
piskirjan, maikka se nyt wasta painosta ilmestyy. Lukuharjoituksia olen tä-hän kirjoittanut muutamia hywin yksinkertaisia Piplian historiasta tällä pe-
rusteella: Muuta perustusta ei taloa ylsitaan Pami», waan sen, luin
pantu on, jola on lesus Kristus. (1 Kor. 3: 11.) Lasten paras ystäwci
«tse, lesus Kristus, siunatkoon tämänkin wähäifen siemenen. Joensuussa
Helmikuussa 1881. H. P.

Ohjeita lapsen opettajalle.
Kirjaimia eli ftuustamia lapselle opettaessa «u lapsi opetettama eroit»

tumaan ne Kahteen lajiin:
1. Aiintiöt: a, e, i, o, n, y, ä, ö, joita «u Bja ääntyivät yksinänsä-lin ilman toiste» kirjainten »mutta.
2. Keralleet: d, a, h, j. k, l, m, n, p, k, s, s, t, m, (»vieraskieliset

ow»t: b, c. f, g, x, z), jotka ääntywcit «äntiöiden keralla eli »wulla.
TllWll»MllllN opettaessa on lapselle huomautettawa: jokaisessa tawussa»n »vähintäänkin yksi ääntiö ja woi ääntiö yksinänsätin tehdä tawun,
Kalfi yhdenlaista aantiutll rinnan samassa tawussa äännetään pit-

kään esim. aa-mnun, kuu lnu. Dtsi terllle aäntiöiden wälissä kuuluu jälki-
mäiseen tawuun, esim. k»-la, wa°la. Katsi lcralettll rinnan »autioiden wä-
lissä eroitetaan tawuihinsa niin, että edellinen wiedään edelliseen, Mtimcii-mäinen jälkimäiseen tawuun, esim. kap.las, kin-nas, kir-ja. Kolmesta te-rallecstll rinnan aäntiöiden wälissä kuuluu katsi edelliseen j» ylsi jälkimäi-seen tawuun, esim. sirp>pi, uyrk°ki, tilk-tu.

Vieraskielisiä kirjaimia b, c, f, g, q, x, z käytetään wieraskielisissäsanoissa.
B ääntyy pehmeämmin kuin p, esim. Babylon, Barabbas.
C ääntyy kuin k a:n, o:n ja u:n sek» kerakkeiden edellä, muutoin kuins, esim. Carl (Karl), Cornelius (Kornelius), Clara (Klara), Cilicia (Sili-

si»), Cyprus (Syprus,)
F:n ääntä wastaawaa ei ole suomenkielessä; sen ääni syntyy huulienwälissä puhaltamalla, esim. Fabian, Fcstus <PH ääntyy samoin kuin f, esim.Phllrao.)
Q ääntyy kuin k, esim. Qwintus (Kwintus), Qwirinus (Kwiiinus )X ääntyy niinkuin ks, esim. Xerfes (Kserties.)
Z ääntyy melkein tuin Ts, esim, Zion (Tsion.'»
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Wcilimerkit owstt

-, eli > TawausmerNi käytetään tawuja eroittamaan.
, ou wäyäisen Pysäyksen merkki.
; Puolipiste, pitemmin» pysäyksen merkki.
: Kaksoispiste käptctään seurausta merkitsemään.
. Piste, pitemmän pysäyksen merkki, käytetään lauseen lopussa.
? Dlsymysmerkki merkitsee kysymystä,
! Huutomerkki merkitsee mielen liikutusta.

, " Lainausmerkki käytetään, kun toisesta paikasta otettua sanan eli lnu<
settll käytetään.

/) Snlkumertki käytetään jotakin wähcmpi-cirwoista sanaa eli lau-
setta pois sulkiessa.

' Poisjättömerkki merkitsee jonkun kirjaimen tayi tawun jääneen pois,
Ajlltusmertki käytetään ajattelemisen wiittnnkscksi.

§on Pykälänmerkki, eli -s ownt osoitusmcrktejä.
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cmp eep iip oop uup yyp ääp ööp
ar er ir or ur yr iir ör
aar eer iir oor uur yyr äär öör
as es is os us ys äs ös

aas ees iis oos uus yys ääs öös
at et it ot ut yt ät öt

aat ett iit oot uut yyt im ööt.

ha he hi ho Hu hy hä hö
haa hee hii hoo huu hyy hää höö
ja je ji jo ju jy jä jö
jaa jee jii joo juu jyy jää jöö
ka ke ki ko ku ky kä kö
kaa kee tii koo kuu kyy tää köö
la le li lo lu ly lä lö
laa lee lii 100 luu lyy lää löö
ma me mi mo mu my mä mö
maa mee mii moo muu myy mää möö
na ne ui no nu ny nä nö
naa nee nii noo nun nyy nää nöö
pa pe pi Po pu py pii pö
paa pee pii poo puu pyy Pää Pöö
ra re ri ro ru ry rii rö
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raa ree rii roo mu ryy M röö
sa se st so su sy sä sösaa see sii soo suu syy sää söö
ta te ti to tu ty tä tö
taa tee tii too tuu tyy tää töö
wa we wi wo wu wy wä wö
waawee wii woo wuu wyy wää wöö

hai hei hoi hui hyi häi hoi
hau heu hiu hou häy höy

huo hyö hie
jai jei joi jm jyi jäi jöi
jcm jeu jiu jou jäy jöy

juo jyö jie
kai kei koi kui kyi kai köi
kau keu kiu tou käy köy

luo kyö tie
lai lei loi lui lyi läi löi
lau leu liu lou läy löy

luo lyö lie
mai mei moi mm myi mäi möi
mau meu miu mou mäy möy

muo myö mie
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nai nei noi nui nyi näi nöi
nau neu niu nau näy nöy

nuo nyö nie
Pai pci poi pui pyi pai pöi
pau peu piu pou Päy pöy
rai rei rot rui ryi räi röi
rau reu riu rou räy röy

ruo ryö rie
sai sei soi sui syi säi söi
sau seu siu sou säy söy

suo syö sie
tai tei toi tui tyi täi töi
tau teu tiu tou täy töy

tuo työ tie
wai wei woi wui wyi wäi wöi
wau weu wiu wou wäy wöy

wuo wyö wie
ham jem kim lom num nym pöm
haam jeem kiim loom nuum nyym pööm
röm sam rem, wim
rööm saam teem wiim
han jen tiu lon mun nyn Pön
haan jeen kiin loon muun nyyn pöön
rön san ten win
röön saan teen wiin
hap jep kip lop mup nyp päp
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haap jeep kiip loop muup nyyp Pääp
röp sap tep wip
rööp saap tcep wiip
har jer kir lor mur nyr Pär
haar jeer kiir loor muur nyyr päär
rör sar ter wir
röör saar teer wiir
has jes kis los mus , nys Päs
haas jees tus loos nwus pääs
r.ös sas tes wis
röös saas tees wiis
hat jet kit lot mut nyt pöt
haat jeet kiit loot muut uyyt pööt
röt sat wit
rööt saat wiit.

Maa. Pii. Puu. Suu. Luu. Kuu. Työ. 3)ö.
Pyy. Pää. Koi. Woi. Syö. Juo. Lyö. Myö.

lu-ma-la. I-sä. Äi-ti. Wan-hem-mat. Lap-
set. He-wo-nen. Leh-mä. War-sa. Wa-sik-ka. Si-
ka. Por-sas. Koi-ra. Kis-sa. Pen-tu. Re-ki.
Kär-ri. Oh-ja. Pää. lal-ka. Kau-la. Sil-mä.
Ne-nä. Suu. Huu-li. Leu-ka. Pos-ki. Kor-wa.
Ot-sa. 01-ka-pää. Rin-ta. Wat-sa. Sel-kä. Pol-
wi. Sää-ri. Sor-mi. War-was. Kyn-si. Ta-10.
Huo-ne. O-wi. Ik-ku-na. Uu-ni. La-ki. Mat-
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to. Kat-to. Sei-nä. Lat-tia. Kyu-uys. Por-ras.
Port-ti. Pi-ha. Tal-li. Na-wet-ta. Ait-ta. Lii-
te-ri. Ai-ta. Au-ra. Ha-ra. Kar-hi. Kuok-ka.
Kir-wes. Sirp-pi. Wii-ka-te. Kelk-ka. Suk-set.

Hy-wä lu-ma-la. Ra-kas äi-ti. Hy-wä i-sä.
Rak-kaat wan-hem-mat. Pie-ni lap-si. Tot-te-le-wai-
nen lap-si. Kau-nis he-wo-nen. Pie-ni lin-tu. I-so
leh-mä. Wirk-ku war-sa. Pie-ni wa-sik-ka. Sie-wä
re-ki. Hy-wä kär-ri.

Mi-nä lu-en. Si-nä is-tut. Hänit-kee. Poi-ka
juok-see. Tyt-tö nau-raa.

lu-ma-la on hy-wä. Äi-ti on ra-kas. I-sä on
hy-wä. lu-ma-la on hen-ki. lu-ma-la ra-kas-taa.
lu-ma-la suo-je-lee. Ai-ti ru-koi-lee. I-sä kyn-tää.
Ai-ti lei-poo. Lap-si lu-kee. He-wo-nen hir-nuu.
War-sa juok-see. Leh-mä am-muu. Lam-mas mää-
kyy. lu-ma-la ra-kas-taa ih-mi-siä. Ih-mi-set ru-
koi-le-wat lu-ma-laa. Lap-set lu-ke-wat kir-jaa. Ih-
mi-set o-wat syn-ti-set. lu-ma-la on wan-hurs-kas.
lu-ma-la nä-kee kaik-ki, Ih-mi-nen ei nä-e lu-ma-
laa. Pap-pi saar-naa. lu-ma-la ra-kas-taa hy-wiä,
waan wi«haa pa-ho-ja. Wa°leh-te-le-mi-nen on syn-
ti. lu-ma-la ei kuolle. Ih-mi-nen kuo-lee syn-nin
täh-den. Ih-mi-nen on tuo-lewai-nen. Ih-mi-nen
kuo-lee.
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Muuta perustusta, ei taida pkMän
ftniuia waau se luin pantu un, juta un
lesus Kristus, (I Kor. 3: 11,)

Luo-mi-scs-ta.
A-lus-sa loi lu-ma-la tai-waan ja maan. Maa

o-li au-ti-o ja tyh-jä. lu-ma-la sa-noi: tul-toon wal-
teus ja wal-kcus tu-li. lu-ma-la e-roit-ti wal-keu-
ten pi-mey-des-tä. lu-ma-la kut-sui wal-kcu-dcn päi-
wäk-si ja pi-mey-den yök-si. lu-ma-la e-roit-ti we-
det. lu-ma-la te-ki wah-wuu-dcu. lu-ma-la kut-sui
wah-wuu-deu tai-waak-si. lu-ma-la sa-noi: ko-koon-
tu-koot we-det tai-waan al-la e-rin-o-mai-seen Paik-
kaan, niin et-tä kni-wa nä-tyy. lu-ma-la kut-sui kui-
wan maak-si. lu-ma-la kut-sui we-si-en ko-kouk-set
me-rek-si. lu-ma-la loi ruo-hot, puut ja munt kas-
wit. lu-ma-la loi an-rin-gon, knun ja täh-dct. lu-
ma-la loi kaik-ti-uai-sct e-läi-met. Wii-mek-si loi lu-
ma-la ih-mi-sen mie-hek-si ja wai-mot-si. En-si-mäi-sen mie-hen ni-mi o-li Aa-ta-mi. Ee-wa o-li en-si-
mäi-nen wai-mo. Kaik-ki mi-tä lu-ma-la o-li teh-
nyt o-li-wat san-gcn hy-wät. Kuu-te-ua päi-wä-na
loi lu-ma-la tai-waan ja maan ja mi-tä niis-sä on.
Seit-se-män-te-nä päi-wä-nä le-pä-si lu-ma-la kai-
kis-ta te-ois-tan-sa ja py-hit-ti sen le-po-päi-wäk-si.

Syu-tiin-llln-lee-mi-ses-tll.

lu-ma-la Pa-ui Aa-ta-min ja Ee-wan pa-ra-dii-
siin E-de-nis-sä. Pa-ra-di-si o-li tau-nis kas-wi-tar-
ha. Sii-nä kas-woi kau-nii-ta pui-ta. E-lä-män puu
o-li kes-kel-la pa-ra-dii-sia, niin myös hy-wän ja pa-
han tie-don Puu. Her-ra lu-ma-la käs-ki
ja sa-uoi: Syö lllit-li-nai-sis-ta puis-ta Pll-rll-dn-sis-sa. Mut-W hy-wän ja pll-han tiedon puus-ta ä-lä syö;
sil-lä jona päi-wänä si uä sii-tä syöt, pi-tiiii si-nun
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knll-lc-mnl-11l luo-le-man. Käär-:ne o-li ka-wa-lin e-
läi-mis-tä. Käär-me sa-noi wai-mol-le: sa-noi-ko In»
ma-la, äl-käät syö-kö kaik-ki-nai-sis-ta puis-ta Pa-ra-
dii-sis-sa? Wai-mo sa-noi käär-meel-le: me syöm-me
nii-den pni-den jot-ka o-wat Pa-ra-dii-
sis-sa; mut-ta sen puun he-del-mäs-tä, jo-ka on kes-kel-
la Pa-ra-dii-sia, on lu-ma-la sa-no-nut: äl-käät syö-kö
sii-tä ja äl-käät ru-wet-ko sii-hen, et-tä et-te tuo-li-si.Käär-me sa-noi wai-mol-le: ei suin-kaan pi-dä tei-dän
kno-le-mal-la kno-le-man, waan lu-lna-la tie-tää et-tä
jo-na päi-wä-nä te syöt-te sii-tä, au-ke-uc-wat tei-dän
sil-män-ne, ja te tu-let-te niin-kuiu lu-ma-la tie-tä-
mään hy-wän ja pa-han. Wai-mo kat-soi puu-ta hy-
wät-si syö-dä ja i-ha-nak-si näh-dä ja su-loi-sek-si an-
ta-maan ym-mär-rys-tä. Wai-mo ot-ti sen he-del-
mäs-tä ja söi ja an-toi mie-hel-len-sä ja hän söi.
Sil-loin au-ke-ni-wat hei-dän sil-män-sä. He nä-ki-
wät o-le-wan-sa a-las-ti. He te-ki-wät it-sel-len-sä
peit-tei-tä fii-tu-na-puun leh-dis-tä. He kuu-li-wat Her-
ran lu-ma-lan ää-nen Pa-ra-dii-sis-sa. Aa-ta-mi ly-
myi e-män-ti-nen-sä Her-ran lu-ma-lan kas-woin e-
des-tä. Her-ra lu-ma-la kut-sui Aa-ta-mia. Her-ra
lu-ma-la sa-noi Aa-ta-mil-le: et-kös syö-nyt sii-tä
Puus-ta, jos-ta mi-nä si-nua kiel-sin syö-mäs-tä? Aa-
ta-mi sanoi: wai-mo, jon-ka annoit mi-nul-le, an-
toi mi-nul-le sii-tä puus-ta, ja mi-nä söin. Her-ra
lu-ma-la sa-noi wai-mol-le: mit-sis sen teit? Wai-
mo sa-noi: Käär-me pet-ti mi-nun ja mi-nä söin.Her-ra lu-ma-la ki-ro-si käär-meen. Her-ra lu-ma-
la sa-noi: wai-mon fie-me-nen pi-tää läär-meen pään
rik-ti pul-le-man. lu-ma-la sa-noi wai-mol-le: mi-nä
saa-tan si-nul-le pal-jo tus-kaa ja si-nun tah-to-si pi-
tää mie-he-si al-le an-net-tu o-le-man. lu-ma-la sa-noi Aa-ta-mil-le: si-nun ot-sa-si hies-sä pi-tää si-nun
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syö-miin lei-Piiii sii-heu as-ti tuin si-nii maal-si jäl-
leeu tu-let; sil-lä si-nä o-let maa, ja maal-si pi-tiiii si-
«un jiil-leen tu-le-man. Ia Her-ra lu-ma-la a-joi
ih-mi-set u-los Pa-ra-dii-sis-ta.

We-den-pai-su-mi-ses-ta.

Ih-mi-set li-sään-tyi-wät maan Pääl-lä. Ia Pa-
huus li-sään-tyi myös. Her-ra lu-ma-la päät-ti Hu-
kut-taa ih-mi-set. Mut-ta Noa o-li hurs-kas ja In-
ma-li-neu. lu-ma-la ar-mah-ti No-aa. Her-ra lu-
ma-la täs-ki No-aa te-ke-mään ar-tin stai-wan) hou-
gas-ta. Her-ra lu-ma-la käs-ki No-aa ark-kiin e-
man-täu-sa ja poi-kain-sa ja hei-dän e-män-täin-sä
tans-sa. No-al-la o-li kol-me poi-taa: Sem, Ham
ja la-fet. Her-ra lu-ma-la kas-ki No-au ot-ta-maan
ark-kiin pa-rm kaik-kia e-läi-miä. No-a te-ki kaik-ti
mi-ta lu-ma-la kas-ki. Sit-te sa-toi maal-le nel-jä-
kym-men-tä päi-wää ja nel-jä-kym-men-tä yö-tä. We-
det pai-sui-wat ja nou-si-wat kor-keam-mal-le kor-tei-
ta wuo-ria. We-det o-li-wat maal-la sa-ta wii-si-
kym-men-tä päi-wää. Kaik-ki ih-mi-set ja e-läi-met
huk-kui-wat. lu-ma-la nos-ti tuu-leu. We-det juot-
si-roat Pois. ark-ki sei-sat-tui A-ra-ra-tin wuo-
rel-le. No-a lä-het-ti kyyh-kyi-sen u-los ar-kis-ta.
Se pa-la-si ta-ka-sin. No-a o-dot-ti wie-lä seit-se-
män päi-wää. No-a lä-het-ti taas kyyh-kyi-sen. Se
toi eh-to-puo-lel-la öl-jy-puun leh-den. Seit-se-män
päi-wän pe-räs-tä lä-het-ti No-a taas kyyh-kyi-sen.
Se ei pa-lan-nut. No-a lät-si Pois ar-kis-ta ja wei
ulos taik-ki mi-ta hänen ty-kö-nän-sä o-li.

No-a ra-ken si Her-ral-le alt-ta-rin ja uh-ra-sipolt-to-uh-rin. Ia lu-ma-la siu-na-si No-an ja ha-
nen poi-kan-sa. Her-ra sanoi: mi-nii teen tei-dän kans-
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san-nc liiton, ettei täst-e-des e nää pidä taik ke a li-
haa wc-deu pai su-mi-sel-la hn-lu tct-ta-man.

Ab-ra ha mis ta.
Ih-mi-set rik-koi-wat lu-ma-lan tah-don. Ih-mi-set pal-we-li wat e-pä-ju-ma-lia. Mut-ta Ab-ra-ham o-li

hurs-kas. Ab-ra-ham asui Me-so-po-ta-mi-as-sa. Her-ra lu-ma-la käs-ki Ab-ra-ha-min muut-ta-iuaan Kaa-
naan maa-ha». Her-ra lu-ma-la sa-noi Ab-raha-mil-le: Sinussa pi tää lait-li su-lu-tnn-uat maan päällä
siil-na-tut-si tu-lc-mnn. Ab-ra-ham tot-te-li lu-ma-laa.
Ab-ra-ham muut-ti Kaa-naan maa-hau e-män-tän-sä
Saa-ran ja wel-jen-sä po-jan Lo-tin kans-sa. Kaa-
naan maas-sa sa-noi He-r-ra Ab-ra-ha-mil-le: si nun sie-menel-les au-nnn mi-uä tä-lnän maan. Abraham ra-
ken-si Her-ral-le alt-ta-rin ja saar-na-si Her-ran ui-
mes-tä. Ab-ra-haiu o-li ri-kas. Hä-ncl-lä o-li pal.jo
kar-jaa, ho-piaa ja kul-taa. Ab-ra ha-mil-la o-li poi-ka
I-sat. I.sa-tin poi-ka o-li la-kob. Her-ra kut-sui
la-kobia Is-ra-e-lit si. la-ko-bin jäl-keen-tu-le-wai-set
kut-sut-tiin Is-ra-e-lin kan-sak-si. Is-ra-e-lin kau-sane-si-i-sät o-li-wat: Ab-ra-ham, I-sak ja Ia kob.

Mo-sek-ses-ta.
Is-ra-e-lin tan-sa o-li lu-ma-lan roa-lit-tu kan-sa. Mut-ta u-sein te-ki-wät Is-ra-e-li-lal-set-kin syn-

tiä. He jou-tui-wat E-gyp-tin maa-han or-juu-teen.
lu-ma-la tah-toi hei-tä ta-ka-sin Äaa-naan maa-han.Her-ra sa-noi Mo-sek-sel-le: joh-da-ta si-nii kau-saniIs-ra-e-lin lap-set E-gyp-tis-tä. Her-ra käs-ki Mo-sek-
sel-le a-wuk-si wel-jen-sä Aa-ro-nin. E-gyp-tin ku-
nin-kaan ni-mi o-li Fa-ra-o. Hän ei tah-to-nut las-
kea Is-ra-e-lin lap-sia pois E-gyp-tis-tä. Her-ra käs-ki
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Mo-sek-scn te-ke-mään ih-me-töi-tä. Her-ra ran-kai si
E gyp-ti-läi-siä. Wii-mein pää-si-wät Is-ra-e-lin lap-
set pois E-gyp-tis-tä.

Mo-ses joh-dat-ti hei-tä Pu-nai-scn me-ren y-li.
Pu-nai-seu me-ren we-si ja-kau-tui. E-gyP-ti-läi-set
a-joi-wat ta-kaa. Her-ra hu-kut-ti hei-dät me-reen.
Is-ra-e-lin lap-set söi-wät mannaa. Sii-
nain wuo-rel-la antoi Her-ra la-tiu-sa. Lais-sa on
kym-me-nen käs°kyä. Mo-ses kuo-li mat-kal°la. lo-
sua wei Is-ra°e-lin lap-set Kaa-naan maa-han.

lesuksen syntymisestä.
Aika oli täytetty. Jumala lähetti poikansa wa-

pahtamaan ihmisiä synnistä. Augnstus oli silloin
keisarina. Hän käski kaikkia maailmassa merelliseksi
laskettamaan. Josef ja hänen emäntänsä Maria asui-
wat Nazaretissa Galilean maassa. He läksiwät lu-
dean maahan Betlehemin kaupunkiin panettamaan it-
seänsä werolle. Betlehemissä oli silloin paljo kansaa.
Maria ja Josef eiwät saaneet sijaa asuinhuoneessa.
He oliwat yötä tallissa. Maria synnytti Pojan, ka-
paloitsi sen ja pani seimeen. Paimenet walwoiwat
siinä paikkakunnassa. Herran enkeli seisoi paimenten
luona. Herran tirkkans ympäri walaisi heitä. Pai-
menet peljästyiwät. Enkeli sanoi paimenille: „iiltiiiit
peljätkö. Minä ilmoitan teille suuren ilon, jota on tn«
lewll kaikelle kansalle. Teille on tänä piimänä syntynyt
Vapahtaja, jota un Kristus Herra Dawidin kaupungissa.
Tämä on teille merkitsi: te löydätte lapsen kapaloitu-
na soimessa." Enkelin kanssa oli kohta taiwaallisen
sotawäen joukko. He tiittiwät Jumalaa ja sanoiwat:
„tunma ottoon Jumalalle korkeudessa ja maassa rauha.
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ihmisille hywii tahto." Enkelit meniwät taiwaasen. Pai-
menet meniwät Betlehemiin. He löysiwät Marian ja
Josefin, niin myös lapsen soimessa. Paimenet ju-
listiwat mitä heille lapsesta sanottu oli. Kaikki ihmet-teliwät sitä, mitä paiinenet heille sauoiwat. Maria
kätki kaikki nämä sanat, tutkistellen sydämessänsä.

lesus siunaa lapsia.

lesus on lasten ystäwä. Lapsia tuotiin lesuk-sen luo, että Hän siunaisi heitä. lesukseu opetuslap-
set nuhteliwat niitä, jotta toiwat lapsia. Mutta le-sus sanoi: „sallikaat lasten tulla miuun tyköui ja äl-
käät kieltäkö heitä; sillä sentalttaisten on Jumalan
waltakunta. Totisesti sanon minä teille: jokainen, joka
ei Jumalan waltaluntaa ota wastaan niinlnin lapsi, ei
hän snintaan tule siihen sisälle." Ia Aän otti heitä
syliinsä, pani kätensä heidän päällensä m siunasi heitä.

lesukfen kuolema ristin-hirsipuussa.

Juutalai-
set eiwat tun-
teneet lesusta
Jumalan Po-
jaksi. Juuta-
laiset wihasi-
wat ja piltka-
siwat lesusta.
Pilatus oli sil-
loin Juuta-
laisten maaher-
rana. Hänen

pakoittiwat



22

Juutalaiset tuomitsemaan lesutseu kuolemaan. He
hnusiwat: ristiinnaulitse häntä!" Pi-
latus antoi lesutseu ristiinnaulittawatsi. lesus wie-
tiin ulos Jerusalemin kaupungista Golgata nimiselle
paikalle ristiinnaulittawatsi. lesus kantoi itse ristiän-
sä. Paljo seurasi kansaa ja waimoja, jotka it-
tiroät ja parkniwat. lesus sanoi heille: iilkiint Nlinua
itketä, wllnu ittetällt itseänne ja teidän lapsianne!" le-sns oli hywä tappajillensakiu. Ristissä riippuessansa
sanoi lesus: „Isci anna heille anteeksi, sillä ciwät he
tiedä mitä he tetewiit. Ristin juurella seisoi myös le-
sutseu äiti, Maria, ja se lesutseu opetuslapsi, jota
Hän rakasti. lesus sanoi: waimo katso poitaas! Ia
opetuslapselle sanoi Hän: katso sinun äitiäs! Ope-
tuslapsi otti Maria» tyköönsä. Samalla ristiinnau-
littiin myös taksi pahantekijää. Toinen näistä sanoi
pilkaten Icsntsclle: „jos sinä olet Kristns, uiiu auta
itscäs ja meitä!" Toinen tnnnusti syntinsä ja sanoi
lesntsellc: „Herra muista minua, tostas tulet loalta-

kuntaas!" lesus sanoi: „totiscsti, tänä Piimänä pitää
sinun oleman minun kanssani paradiisissa." Synkkä pi-
meys tuli maan päälle. lesus huusi tortialla äänellä:
„minun Jumalani, minun Jumalani! mitsi» minun ylön
annoit!" sanoi lesus: „minua janottaa! Koh-
ta antoi eräs juoda Hänelle ätittää sienessä. Juo-
tuansa sanoi lesns: „se on täytetty." lesns huusi
sitte „Isii minä annan minnn henkeni sinun tiisiis!" le-sus kallisti pääusä ja tuoli.

Maa järisi, kalliot haltesiwat ja haudat auteui-
wat ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas.
Josef Arimatiasta ja Nikodemus woiteliwat lesuksen
ruumiiu mirhalnilla. He hautasiwat lesutseu ruumiin
kallioon hakattuun hautaan ja wierittiwät suuren ti-
wcn sen päälle. Juutalaiset peltäsiwät lesutseu ope-
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tuslasten warastawan lesuksen ruumiin haudasta.
He paniwat wartijat haudalle ja lutitsiwat kiwen si-uctilläilsa.

lesuksen ylösnousemisesta.
lesus makasi haudassa perjautai-illasta sunnun-taiaamuun asti. Warhain suunnntai aamuna tapah-

tui suuri maau järistys. Herran enkeli astni alas
taiwaasta ja wieritti kiwen lesuksen handalta. lesusnousi ylös. Wartijat hämmästyiwät ja päkeniwat.
Warhain pääsiäis-aamnna tuli Maria Magdalena ja
muutamia muita waimoja haudalle woidellaksensa le-
sutsen ruulnista. He puhuiwat keskeltänsä: kuka meille
wierittää kiwen haudalta? Mutta kun tuliwat pai-
kalle, nätiwät kiwen wieritetytsi. Maria Magdalena
jnoksi ilnioittanlaan sen lesuksen opetuslapsille Pieta-rille ja Johannekselle. Toiset waimot meniwät sisälle
hautaan. Siellä oli enkeli kiiltäwissa waatteissa ja
sanoi: „te etsitte lesnsta Nazarenusta. Ei Hän ole
täällä, luutta nousi ylös." Waimot pälasiwat pois
haudalta. Pietari ja Johannes juoksiwat myös hau-
dalle. He näkiwät käärinliinat, waan eiwät löytäneet
lesnsta. Maria Magdaleua tuli nudestaalt haudalle
ja itki siinä. lesus näkyi hänelle ja sanoi: waimo,
mitäs itket? Maria ei ensin tuntenut lesusta. le-sus sanoi: Maria! Nyt tuusi Maria lesukseu ja sanoi:
Mestari! lesus sanoi: mene weljeini tyköön ja sano
heille: minä menen ylös Isäni ja teidän Isänne tytöön,
minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tytöim. Ma-
ria ilmoitti opetuslapsille nähneensä Herran.

lesuksen tainmasen astumisesta.
Neljäkymmentä päiwää ylösnouscmiseusa jälkeen

wiipyi lesus maau päällä. Hnn puhui Jumalan wal-



24

tatunnasta. Opetuslapsensa ja munt näliwät Häntä.
Hän kotosi opetuslapsensa wuorelle Galileassa ja sa-
noi: minulle on annettu laitti woima taiwaassa ja maan
päällä. Menläät siis kaikkeen maailmaan ja saarnalkaat
emanleliumia kaikille luoduille ja opettakaat kaikkea kan-
saa ja tastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen. Ia opettakaat heitä pitämään mitä minä
olen teille käskenyt. Joka uskoo ja tavtetaau, se tulee
autuaaksi; mutta joko ei usko, se kadotetaan.

lesus wei opetuslapsensa Öljymäelle. lesus nosti
kätensä ja siunasi opetuslapsiansa. Nyt erosi lesns
opetuslapsistansa. lesus astui taiwaasen pilwessä. O>
petuslapset näkiwät sen. Kaksi miestä Walkeissa waat-
teissa seisoi heidän wierellänsä. Nämä sanoiwat: Ga-
lilean miehet! mitä te seisotte ja katsotte taiwaasen?
Tämä lesus, jota teiltä otettiin ylös taiwaasen, ou niiu
tulema, tuin te Hänen menewänliu näitte."

Wir-ren wärs-sy-m.
Nyt laskeumme lemolle

O rakas lesu anna me
Uön rauhassasi lepäämme
Aamulla rauhaas heräämme!

Suo nousen jälleenraitisna,
Sua kiittamähän walmisna.
Kuin olet aiwan armias.

hywä, laupias!
Nyt amen, amen turwaisest'

Meit' autat lesus armoisest'
Rauhllssas maata menemme,
Sun nimehes me nukumme.

Lujasti mielees paina
Ia pidä muistossas.

Ett' ompi Herra aina
Lapsilleen laupias!
Hän uskomaistaan
Ei heitä milloinkaan,
Waan murheen heistä kantaa
Ia holhoo ainian.

Kiitos olkoon Jumalan
Luojan maan ja tuimahan,
Ainaisesta armostaan
Nunsahista lahjoistaan.
Herra kaikki rnwitsee,
Tarpeet meille taritsee.
Ruumihimme ruualla
Sielun ruokkii sanalla.

Sull' kiitos Isa olkohon
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Mun nutit pttiwän walohon,
3)ön synkeydessä suojelit
Vahingot, waarnt poistelit.

Nöyrästi lesus rukoilen:
Suo annos, riennä awuksen'
Mua tänä pänä suojele
Ia wastoin maaraa warjele!

Sun haltnus rakas Isäni
Mä annan aina itseni.

Mun sielun', ruumiin tamaran'
Ne ota Herra mustahan.

Wakaana Herran teitä
Waella aiuian,
Ia huolet kaikki heitä
Jumalan huomahan!
Jos Herra siunausta
Ei anna töillesi.
Et maan sä sitä muusta
Saa pyrinnöillesi.

Herran Rn-ks-ns.
I-sii mei-diin, jo-lu o-let tai-tmis-sa!

Py-hi-tet-ty 01-koon Si-mln Ni-mes. Lä-
hes tul-koon Si-uun wltl-ta-tml-tas. Ta-
pah-tll-koou Si-nun tuh-tos miu maas-sa
luin tlll-wlllls-sa. An-ua mcil-le !ä-uä pm-
wä-nä mei-diin jo-ka-piii-IM-nen lci-Mm-me.
Ia an-na mcil-le mei-Nn syn-tim-mc au-
teet-si, niin-kuin me-lin au-teel-si an-uam-mc
mei-dan
da-at mei-tä kiu-ft-ul-secn. Mut-ta piiiis-tii
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mei-tii pa-hlls-tn. Sil-lä Si-nuu on lml>
ta-knu-ta ja lvoi-ntll ja lun-nia i-jlln-tail-
ti-ses-ti. A-men.

Nskon-tnmwstus.
Minä uskon Jumalan päälle. Isän

kaMiwaltiaan, taiwaan ja maan Anojan.
Minä uskon lesuksen Kristuksen

päälle, Hänen ainoan Poikansa, meidän
Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi Neitseestä Mariasta, piinattiin
Pontius Pilatuksen alla, risriin nautit-
tiiu, kuoletettiin ja haudattiin; astni alas
helwettiin, kolmantena Päiwänä nousi y-
lös kuolleista, astui ylös taiwaasen, is-
tuu Isän Jumalan kaMiwaltiaan oi-
kialla kädellä, sieltä on tulewa tuomitse-
maan eläwitä ja kuolleita.

Minä nskon Pyhän Hengen Päälle,
yhden pyhän Kristillisen seurakunnan,
pyhäin ihmisten yhteyden, syntein an-
teeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen
ja ijankaikkisen elämän.
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Jumalan Kymmenen Käslhä.
Gnsimäinen Käsky:

Minä olen Herra sinnn lumalas;
Ei sinnn pidä mnita Jumalia pitämän
minnn edessäni.

Toinen:
Ei sinnn Pidä turhaan lausuman Her-ran sinnn lumalas Nimeä, sillä ei Herra

pidä sitä rankaisematta, joka Hänen Ni-
mensä turhaan lausnu.

Kolmas:

Mnista lepo-päiwää, että sen py-
hittäisit.

Neljäs:

Muun pitää kunnioittaman Isääsja Aitiäs, ettäs menestyisit ja kauwan
eläisit maan päällä.

Wiides:

Ei sinnn pidä tappaman.



Kuudes:

Ei sinun pidä hnorin tekemän.
Seitsemäs:

Ei sinun pidä warastaman.
Kahdeksas:

Ei sinun pidä wäärää todistusta sa-
noman sinnn lähimmäistäs wastaan.

Yhdeksäs:
Ei sinun Pidä pyytämän lähimmäi-

fes huonetta. Kymmenes:

Ei sinun Pidä himoitseman lähim-
mäises emäntää, eikä hänen palweliaansa,
eikä piikaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä
hänen juhtaansa, eikä mitään, mikä si-
nun lähimmäises oma on.

Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä,
silla näin sanoo Herra:

Minä Herra, sinun Inmalas, olen
kiiwas Jumala, joka etsiskelen isäin Pa-
hat teot lasten Päälle kolmanteen ja nel-
jänteen polween, jotka minua wihaawat;
ja teen lanpeudeu monelle tuhannelle,
jotka minna rakastamat ja pitämät mi-
nnn käskyni. .



Kasteen Sakramentti,
jonka Herramme lesus Kristus sääti näin sanoenOpetuslapsillensa:

Menkäät kaikkeen maa-
ilmaan ja saarnatkaat ewau-
keliumia kaikille luoduille.
Joka uskoo ja kastetaan, se
tulee autuaaksi, mutta joka
ei usko, se kadotetaan. Mi-

nulle on annettu kaikki woima taiwaassa ja maan pääl-
lä. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kas-
takaat heitä Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen. Ia opettakaat heitä pitämään kaikki, kuin Minä
olen teille käskenyt. Ia katso! Minä olen teidän kans-
sanne joka päiwä maailman loppuun asti. Ellei joku
synny Wedestä ja Hengestä, ei hän taida Jumalan
waltakuutaan sisälle tulla. Mitä lihasta' syntynyt on,
se on liha, ja mitä Hengestä syntynyt on, se on Henki.

Herran Ehtoollinen.
Meidän Herra lesus Kris-

tus siuä yöuä, jona Hän pe-
lettiin, otti Leiwän, kiitti, mursi
ja antoi Opetuslapsillensa, ja
sanoi: Ottakaat ja syötaät, ta-

ma on Minun Ruumiini, joka teidän edestänne anne-
taan; se tehlaätte Minun muistokseni.

Samalla muotoa Ehtoollisen jälkeen otti Hän myös
Kalkin, kiitti, antoi heille ja sanoi: Ottakaat ja juo-



kaat tästä kaikki, tämä on Uuden Testamentin Kalkki,
Minun Weressäni, joka teidän ja monen edestä wno-
datetaan sputein anteeksi antamiseksi; se tehtaat, niin
usein kuin te juotte, Minun mnistotseni.

Ruoka-lukuja.
1. Ruualle käydessä.

Kaikkein silmät wnrtioitscwat Sinua, Herra, ja Siuä
anuat heille ruuan ajallansa. Sinä awaat kätes, ja ra-
witset kaikki, jotka elämät sinun sinuauksellas. Kuunia ol-
koon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta
on ollut, ja uyt ja aiua ijankaiktisesta ijankaikkiseen. Amen.

Isä meidän, joka olet taiwaissa! j. n. e.
Herra Jumala, taimaallinen Isä, siunaa meitä ja

näitä Sinuu lahjojas, jotka Sinä meille ruumiiu rawin-
noksi armollisesti suonut olet: ja anna Sinun pyhä annos,
että me kohtuullisesti ja Siuuu mieltäs rikkomatta niitä nau<

titsisimme! Sinuu Poikas lesnlsen KriStutscn, meidän Her-
ramme kautta. Amen.

2. Rnualta päästyä.

Kiittäkäämme Herraa, sillä Hän on hywä ja Hänen
laupeutensa pysyy ijankaitkisesti, joka eläimille antaa heidän
ruokansa ja kaarneen pojille, jotka Häntä nwnksensa hnuta«
wat. Kuuuia olkoou Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hen-
gelle, niinkuin alusta on ollut, ja nyt ja aiua iankaikki-
sesta ijankaikkiseen! Amen.

Isä meidän, jota olet taiwaissa j. n. e.
Me kiitämme Sinua, rakas taimaallinen Isä, lesuk'



sm Kristuksen meidän Herramme kautta, kaikkein Siinin
hywäiu tekois ja liiatenki näitten Sinun lahjnis edestä,
joita me nyt Sinun lauueudcstas nautinnect olemme; ja

rukoileuime Sinun pyhää armoas, että niinkuin ruumis on
rawintonsa saanut, mahtaisi myös sielu Sinun pyhällä sa-
nallas aina wirwoitetuksi tnlla, Sinun rattaan Poikas le-
suksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Anien.

Aamu-rukoukfia.
Minä kiitän Suma, minun taiwaallinen Isäni!

lesuksen Kristuksen, Sinun rattaan Poikas kantta, et-
täs minua täuä yönä kaikesta waarasta ja wcchingosta
armollisesti wnrjellut olet; ja rukoilen Sinua ettäs
minulle anteeksi antaisit kaikki minun syntini, joilla
minä tänä yönä Sinun mieles rikkonut olen, ja myös
tänä päiwänä warjelisit minua kaikesta synuistä ja
pahuudesta, että minun elämäni ja kaikki minun työni
mahtais Sinulle kelwata! sillä minä annan itseni, sie-
luni, ruumiini j« kaikki tyyni, kuin minulla on, Si-
nun haltuus ja huomaas. Sinuu Pyhät Enkelis ol-
koot minun kanssani ja älkööt kuhuutaan minusta luo-
Puko! Sinun Pyhä Hentes walaiskoon ja hallitkoolt
minua, ettei se pahn wihamies, Perkele minusta mi-
tätaän woittaisi! Amen.

Oi Isä, tätä rukoilen
Mci kautta Poikas, lesuksen!
Ah kuule rukoukseni
Ia täytä anomukseni!
Se on mun sielun' toiwotus
Ia sydämeni huokaus.



Ilta-rnkonksia.
Minä kiitän Sinua, minun taiwaallinen Isäni!

lesnksen Kristuksen, Sinun rakkaan Poikas kautta, et-
täs minua tänä päiwänä kaikesta maarasta ja wahin-
gosta armollisesti warjellut olet; ja rukoilen Sinua
ettäs minulle anteeksi antaisit kaikki minun syntini,
joilla minä tänä päiwänä sinnn mieles rikkonut olen,
ja ettäs tänä yönä minua armollisesti warjelisit ja mi-
nusta murheen pitäisit; sillä minä annan itseni, ruu-
miini ja sieluni ja kaikki tyyni, kuin minulla on, Si-
nun huomaas ja käsiis. Sinun Pyhät Enkelis ol-
koot minun kanssani ja älkööt Kihunkaan minusta luo»
puko; Sinun Pyhä Henkes walaiskoon minua, ett'ei
se paha wihcunies, Perkele, minusta mitataan woittaisi!
Amen.

Walwo Herra, rakas taiwaallinen Isä! meidän
ylitsemme, ja warjele meitä siltä kawalalta kiusaajalta,
jota aina ympäri käy, etsien ketä hän sais hukuttaa;
anna meille armojas, että me wahwalla uskolla mie-
huullisesti häntä ja tänä yönä Si-
nun pyhän warjelukses alla murheetoinna lepäisimme,
Sinun rakkaan Poikaas, lesnksen Kristuksen, meidän
Herramme kautta. Amen.

Katso Herra! jos me makaamme eli walwomme, niin
me olemme Sinun omas; jos me elämme eli kuolemme,
niin Sinä olet meidän Jumalamme, joka meidät luonut
olet. Sentähden rukoilen miuä Suma: älä auna ">pns
olla kantana minusta; warjele minua kilwelläs, ja tue mi-
nua »voimallas! ett» minä rauhallisesti lepäisin, hywiu ma-



taisin, ja sitte kaikkena elinaikanani Sinua pyhyydessä ja
wanhurskaudessll palwelisin; Sinun rakkaan Poikas, lesuk-sen Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Kiitän sna sydämestä,
lesus, armas auttajan',
Hywyytesi kyllyydestä
Mua köyhää kohtahan,
Jota määrin runsahin
Tänään taas mä naulitsin.
Annos mustakin suo wielä,
Älä sitä multa kiellä!

Lasten rukous.
Herra Jumala, taiwaallinen Isä.' me rukoilemme Si-

nua: Sinun rakkaan Poikas lesuksen Kristuksen tähden,
lainaa meille pyhä armos, että me oikeassa uskossa, hy°
Missä tawoissa ja opissa piiiwä päiwältä lastuaisimme ja
lisääntyisimme; ja että Sinä meitä, meidän wanhempiam-
me ja esiwaltllllmme tänä päiwänä kaikesta pahuudesta ar-
mollisesti warjella ja suojella tahtoisit. Amen.

Oi I»^I«>«8.
0 lauviaß Aumala! joka olet ißättömäin turva ja

auttaja ja oikea lßä Kaikille, jotka lavßikßi Kutßutaan
taivaaßßa ja, maaßßa, armalula minua vilieliäißtä 01-7,0-
lasta, joka, siilien vaivaloiseen joutunut olen,
ettei ininulla, paitsi Linna, Ketään ole, joka toäella
ininnn varastani Katsoisi Binä olot Isäni, turvani ja
auttajani; opeta minua oikein Binua ja ijanKaiKKisen
elämän teitä tuntemaan! XeKoita jumalißia ilimisiä mi-



nua oikein MclnttamnHn, että minä Kaikin Kunnisl-
-1i8i8»ll jk luvMißißßa menoißß3, K»,Bvaißin! Valele mi-
nn» KaiKißta vllnc»ißtg. jumalattomilta KanßßaKil7mi-
-Blßtä ja KaiKeßta, Kuin minua palientaa taitaißi!
että min». KaiKKinaißia Kiußaukßia oikealla ufolla,

vaßtnßtaißin, ja Binua oikeaa, jumalißuuäeßßa täßßä

maailmaßßa valvelißin, ja Bitte Binun t7könäß ijan-
KaiKKißeßti Mißin! Xrißtukßen, meiään ller-
ramme, Kautta,

Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä.
Herra »valistakoon taswonsa meidän päällemme ja
olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kas
wonsa meidän puoleemme ja antakoon meille ijan»
kalkkisen rauhan! Nimeen Isän ja Pojan ja Py
hän Hengen. Amen.

Koti ja Isänmaa.
Pieni Antti ja Liisa läksiwät isänsä ja äitinsä kanssa

potaattia kainmmcian. Äiti leikkasi potaatin marsia, isä kaiwoi
maasta lapiolla potaattia ja Antti ja Liisa poimimat potaatit
pieneen masuun. Antti ja Liisa oliwat hywin kielewiä lapsia.
Antti, joka oli wähän wanhempi ja isompi kuin Liisa, sanoi
Liisalle: „minävä muistan kuin isä ja renki Pekka ja piika
Kaisa kylwiwät tähän potaattia, siitä on jo monta miikkoa ja
nyt jo saadaan wereksiä potaattia. Tiedätkö, sinä, sisar Liisa,
kun pannaan yksi potaatti paikkaansa, niin siitä kasvina mon-
ta potaattia." Liisa sanoi: "kyllä se äiti sanoo, kunhan minä
kysyn äitiltä." Liisa kysyi paikalla äitiltään: „onko se totta,
mitä Antti sanoo, että yhdestä potaatista kaswaa maassa
monta potaattia. Äiti sanoi: "aiwan totta. Kun isä kyntää
hywästi tätä meidän peltomaata, kewäällä ja kylmää siihen
potaattia, niin saadaan siitä aina paljon enemmän kuin on
kylmetty, Jumala kaswattaa ja siunaa siitä meille monta po-
taattia aina yhdestä potaatista." "Niin", sauoo Antti: "isä se
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kylwi myös jywiä peltoon ja sanoi: "kun Jumala kaswllttaa
ja siunaa, niin saadaan siitä sitte jywiä, jymistä jauhate-
taan myllyssä jauhoja ja niistä äiti paistaa leipää." Nyt tuli
Liisalle hywä mieli ja sanoi: „woi kuin meillä on hywä Ju-
mala ja maa: kun isä kyntää ja kylmää, niin Jumala kas-
mattaa meille maasta jywiä, joista saadaan jauhoa ja niistä
leipää ja maasta kaswaa myös potaattia, nehän omat makei-
ta, kun niitä paistetaan ja keitetään." „Niin" sanoi Antti,
„mutta tiedätko Liisa, mistä maitoa ja woita saadaan." Liisa
sanoi: „sen minä kyllä tiedän. Kun olin äitin kanssa nawe-
tassa, niin sanoi äiti: „anna Perjakalle heiniä, se lypsää „lil-
liä" eli rieska-maitoa, josta saadaan woita." "Niin," sanoi
Antti, „scmopll se isä minulle: "kun syötät oritta ahkerasti,
pääset sillä minun kanssani halolle, joilla tupaa lämmitetään
ja huttua keitetään ja ajoimmepa myös oriilla isän ja äitin
kanssa luhannussa kirkkoon. Sinne oli pitkä matka, paljoa
pitempi kuin opottaan, jossa olimme piika Kaisan kanssa lam-
paita paimenessa. Kirkon luona korkeassa torissa oli iso kel-
lo, jota soitettiin ja se pani oikein townsti piu pau. Pappi
luki sitte kirkossa ja lukkari weisasi ja kun taas kellolla soi-
tettiin läksimme kotiin." "Niin" sanoi, Liisa, "sanoipa se äiti
ottamansa minuakin kirkkoon, kun maan saapi walmiiksi uu-
den melon niistä Milloista, jotka hän keritsi pienestä unhos-
ta." „Minäpä luulen sinulle tulee itämä kotiin," sanoi Antti.
"Muistatko kun oltiin tätilässä ja maikka tatin Annin ja
Jussin kanssa oltiin talosilla ja tatin Jussi kertoi käyneensä
kaupungissa ja sanoi nähneensä siellä monta koreata taloa ja
ison weneen, niin ison, jossa uuni lämpisi, kuitenkin tuli si-
nulle niin iknwä kotiin, jotta itkit oikein. "Niin", sanoi Lii-
sa, „eihän missään ole niin hywä olla kuin kodissa. Äiti aina
antaa woita-leipää ja maitoa, ja eikö ole hupaista, kun läh-
detään tupaan, paistetaan näitä potaattia ja syödään sitte.
Kun iltasella wäsyttää, tekee äiti wuoteen, luettaa ilta-rukouk-
sen ja peittää makaamaan lämpimässä muoteessa. Aamusella
herättyä saamme taas olla äitin ja isän kanssa ja keskenäm-
me olla talosilla. Onhan oikein hupaista olla kotona.
ja äiti olimat askaroidessaan huomanneet lastensa tarinan.
Isälle juohtui nyt mieleen, mitä hän oli kuullut kansakoululla
käydessään kansakoulun opettajan lukeman eräästä kirjasta.
Hän kääntyi lapsiinsa päin ja sanoi: "Jumala siunatkoon tei-
tä lapseni: tun opitte hymästi lukemaan aapiskirjastanne.
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panen minä teidät kansakouluun ja ostan teille P. Raamatun,
josta opitte tuntemaan Jumalan ja kuinka Jumala rakastaa
hywiä lapsia ja kaikkia ihmisiä. Ia ostaripa teille roielä senkin
kirjan, josta opettaja luki kodista ja isänmaasta. Sitte te opitte
oikein rakastamaan Jumalaa, wanhempianne, omaa kotiamme
ja omaa isänmaatamme. Wielä muistan mitä siinä kirjassa
luettiin isänmaasta: "Kaikki tämä maa, jonka tässä woit näh-
dä, ja wielä paljo sitäkin enempi, on Suomenmaa. Ennen
sinun isääsi asui tässä maassa sinun isäsi-isä. Ennen häntä
asuiwat hänen isänsä ja esi-isänsä, ei ainoastaan tässä ta-
lossa, maan monissa taloissa ja monissa eri osissa maata.
Tämä maa oli heidän, ja siksi on tämä maa meidän isäimme
maa, joka on tullut perinnöksi meille, heidän lapsillensa.
Täällä omat he eläneet, tehneet työtä, riemuinneet ja kärsi-
neet jo kauan ennen meitä. Täällä omat he kuolleetkin ja
makaamat maahan haudattuina. Jos eiwät nämä meidän
isämme olisi niin kärsivällisesti ja ahkerasti tehneet työtä,
olisi meidän maamme nyt leiwätön erämaa. Jos he eiwät
olisi waeltaneet Jumalan pelmossa ja kaswattaneet lapsiaan
lamalan totiseen tuntoon, olisimme me nyt sokeita pakanoita.
Jos he eiwät olisi opettaneet lapsilleen hyödyllisiä tietoja, oli-
simme me nyt tietämättömiä metsäihmisiä. Jos he eiwät olisi
marjelleet maatamme wihollisten wätiwaltaa mastaan, ei olisi
meillä nyt lakia, oikeutta eikä wapautta. Sillä tämä maa on
kärsinyt paljon hätää kylmästä ilma-alasta ja paljon wän-
waltllll wierailta kansoilta. Mutta tämä sama maa oli mei-
dän isillemme hywin rakas, juuri niin rakas, että he owat sen
eteen uhranneet pitkälliset mainiansa, ajallisen onnensa, sydä-
mensä weren ja henkensä.

Meidänhän tulee siis aina olla kiitolliset isillemme ja
tallettaa heidän muistonsa kunniassa. Meidän tulee kunnioit-
taa heitä, niinkuin me kuunioitamme isää ja äitiä, että me
menestyisimme ja kauan eläisimme siinä maassa, jonka Ju-
mala meille on antanut. Meidän tulee aina kotea olla isäim-
me arwoisina, ettei heidän kuolemattomain henkiensä tarwit-
seisi surulla ja häweten katsella alhaalla olemia kelwottomia
lapsiaan. Sitä maata, jota he owat wiljelleet ja kauuista-
neet, tulee meidänkin lannistaa ja wiljellä. Sitä maata, jota
he owat niin hellästi rakastaneet ja warjellect aina kuolemaan
asti, tulee meidänkin rakastaa ja warjelln, jnnri knin Helin,

Ia ei ainoastaan heidän tähtensä, waan myös meidän



itsemme tähden. Sillä Jumala on suonut tämän maan meille
antamaan kaikkea mikä meille on malttamattomasti tarpeellista
ja rakasta maa» päällä. S>e antaa meille maattcet ja leiman,
työtä ja palkkaa, ystäwiä ja turmaa. Se kasmattaa meitä
jumalanpelkoon ja kaikkiin ihmisten hywiiu «muihin. Se neu-
woo meitä seurakuntansa sn kouluinsa opetuksella. Se suoje-
lee meitä hallituksellaan ja la'illaan, ettei kukaan sna tehdä
meille wäärypttä. Se auttaa meitä kaikissa hymissa ja hyö-
dyllisissä toimissa. Se antaa meille eläessämme asunnon ja
kuoltuamme haudan. Siksihän on tämä maa meidän suuri
kotimme. Tämän maan hymätsi tulee meidän tehdä uskolli-
sesti työtä ja, jos Jumala niin tahtoo, kunnialla kuolla.

Muista aina Jumalan antaneen meille tämän maan
omaisuudeksemme, että se täyttäisi tarkoituksensa mailmassa ja
että hänen tahtonsa tapahtuisi niin maassa luin taimaassa.
Sillä maa on Jumalan ja kaikki mitä siinä on. Meidän tu-
lee tehdä tili siitä, millä lamalla me olemme käyttäneet Ju-
malan lahjan. Hän on kerran sanoma jokaiselle meistä! minä
olen pannut sinun hoitajaksi talooni ja hallitsijaksi tähän mi-
nun maahani. Kinuta olet sinä hoitanut minun taloani?
Kuinka hallinnut minun maatani? Mitä on meillä mustaa-
mista Herralle? Hän joka tuomitsee kaikki wauhurskaalla
luonnollaan, on löytämä meissä ainoastaan syntiä ja puu-
tosta. Mutta meidän tulee rukoilla häntä, ollessamme wielä
hänen hnoneenhllltioinansa, että hän antaisi meille oikein Voi-
mallisen, oikein uskollisen ja aina wilpittöman rakkauden isän-
maatamme kohtaan. Että tämä maa kukoistaisi hänen tnik-
kimaltillassa suojeluksessaan ja julistaisi hänen kiitostaan su-
musta sutuhun.

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei tukkuina,
Ei mettä, rantaa rakkaampaa,
ötuin kotimaa tää Pohjaiucu,
Maa kallis isien.

Ia tässä, täss' an tämä maa,
Sen näkee silmämme;
Vie kättä woimme ojentaa
Ia wettä, rnntna osoittaa,
Ia sauoa: kas tuoss' on se,
Maa armas isäimmc!
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Suomalaiset ja Latinaifet Nnmcrot,
i» muut

Luwunlasku-merkit:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
I. 11. m. iv. v. VI. VII. VIII. ix. x. XI. XII.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.
21. 22. 23. 30. 40. 50. 60. 70. 80.
XXI. XXII. XXIII. xxx. X5. 5 IH SXX. liXXX.
90. 100. 200. 300. 400. 500. 600 700. 800,

x«. K. e«. «<A. «». o. i>«. «««. «L^c
900. 1000. 2000. 3000. 4000. 1881.
M. u. UU. NMI. Ml«zi. M^e^LXXXI.

Luwunlastu-merkit.
-j- Dhteenlasku-merM. WähennyS-merM. X Ker

toma-merkkki. : Jakama-merkki. Ihtäläisyys-nierkti.

Kerto- ja laks-tauln.
3 kertaa 2 tekee 4 4 kertaa 4 tekee 16 ? kertaa ? tekee 49
2 X 3-- 6 > X 5-- 20 ? X 8 --- 56
2X4-- 24 7 X 9 --63
2X5--104X7--28 7 x 10 -- 70
2 X 6 -- 12 4 X 8 -- 32
2 X 7 -- 14 4 X 9 - 36 ""

2 x 8 -- 16 4 XlO -- 40 Bx9-. 72

2 X 9 -18 steNaastetee2s
2 X 10 --»20 5 x « -- 3N 9 kertaa 9 tekee f<l

3tertaa3tekee9 b X g x 10 - 90

3 X 4 -- 12 10 kertaa 10 ttkce 100
3 X 5 -- 15 „ ly,)
3X6-- 18
3 X 7 --21 «kertaa «tekee 36 im kertaa 100 tekee 1«,000
3 X 8 --24

?

10U X 1.000 -- ,00.000
3 X 9 -- 2? x 9 -- 54
3 xlO --30 6 XlO 6O 1000 kertaa >o,»s, tekee > 000,000.
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Luwunlasku-efimerkkiä.

!

biljoonat. sadattuhannet
miljoonat,

kymmenet
tuh.
miljoonat,

tuhannet
miljoonat.

sadat
miljoonat, kymmenet

miljoonat,
miljonat. sadat

tuhannet, kymmenet
tuhannet,

tuhannet. sadat. kymmenet. Ykköset.
3,424,395,786,432.

Kolme biljoonaa, neljäsata» kaksikymmentä neljä tuhatta, kolme sataa yhdet,
siuttmnmentn wiisi miljoonaa, seitsemän sataa kahdeksankymmentä kuusi tu-
lmtta, neljäsataa kolmekymmentä taksi.

2
1. Mteenlllslila: 4 25 345

3 34 876
eli 5 86 710

7 91 642
9 10 382

Summa 30. 246. 2,955.
L 8 N Luoti».
24 16 24
16 18 20
25 10 30
65 44 74 eli

6 10
67

Martt. penn.

25 16
56 8

342 10

Summa 423 34

2. Wllhennyslllslna
4—2 2, lO 3 7, 16 —8 8 eli

4 7 10 16
2 3 8
2 4 7



40

42 24, 81 —7B 3, 3,845 1,708 2,077 eli
42 81 3,845
18 78 1,768
24 3 2,077

3. Kertolaskua:

2 8 12 321
8 2 2 21
6 16 24 321

642
6,741

4. Jakolaskua:
6:2 3,

6 10 16 100 462 24
6 3 10 5 16 8 8 !25 19 «/^

20 222
Osalukujll: 20 216

6
1/2 puoli, 2/4kolmeneljännestä, 6 kahtakymmentä neljää osaa.

Suuruuden mitat.
1 Leiwiskä (W) 20 naulaa — 1 A Luo-

tia. 1 Luoti 4 kinttiiniä. 1 Sentneri 100 V.
1 markka 100 penniä. 1 Nupla 100 topeikkaa.
1 Peninkulina 10 mirstaa 18,000 kyyuärää. 1

wirsta 1,800 kyynärää. syli 3 kyynärää. 1 kyy-
närä 2 jalkaa 4 korttelia. 1 kortteli 6 työ-tuu-
maa 5 kymmentuumaa.

1 wuosi 365 wuorokautta 12kuukautta. I kuu-
kausi 30 päimää. 1 wiikko 7 wuorokautta 6 työ-
päiwää. 1 wuorokausi 24 tuutia. 1 tunti 60 mi-
nuuttia. 1 minuutti 60 sekuntia.

1 krossi 12 tusinaa 144 kappaletta (1 toltti lau-
toja 12 kappaletta). 1 riissi paperia 20 kirjaa.
1 kirja kirjoitus-paperia 24 arkkia. 1 kirja paino-pape-
ria 25 arkkia.

1 tynnyri 30 kappaa, 1 knrpio 10kappaa. 1 nelikko --- kllpft.
l nami eli wnti <!0 kannna. 1 ankkuri -» 15 lanuna. 1

kannu - 2 tuoppia ---- 8 korttelia. 1 kortteli 4 jumprua.






