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i. Osa.
Muutamia ohjauksia lasten luettu.jalle.

„opi ensin itse, ennen
kuins muita opetat."

Opettaissa lapsia selvästi ja tarkasti lukemaan ja kir-
joittamaan Suomenkieltä, tulee opettajan ottaa vaari seuraa-
vaisista neuvoista:

l:ksi. Pitää opettajan tarkasti tutkia jokaisen opetetta-
vansa lapsen luonnon-omaisuutta, että hän sitä paremmin
saattaisi opetuksensa järjestää jokaiselle lapselle haluttavaksi
ja huvittavaiseksi. Sekä kirjaimia tuntemaan, että tavaa-
maan ja. kokosanalta lukemaan opetetaan lasta vähitellen
ja mielyttelemällä, varoen ett'ei lapsi koskaan pääsisi kylläs-
tymään lukemiselle, vaan että hän tottuisi lukemisen opetuk-
sesta saamaan iloa ja huvitusta.

2:ksi. Sitte kuin lapsi on selvästi oppinut tuntemaan
ja ääntämään kaikki kirjaimet (puustavit), opetetaan häntä
vähitellen tavaus-esimerkkien johdolla tavaamaan ensin yksi-,
sitte kaksi- ja niin usiampi-tavuisia sanoja niin hauvan,
että tavaus käypi kuin itsestänsä, jonka perätsä lasta ope-
tetaan kokosanalta lukemiseen.

3:ksi. Ennen kuin lapsi pannaan mitään ulkolukemis-
ta oppimaan, niinpitää hänelle opettaa (latinaiset- ja kirjoitus-
Mrjaimetkin) sekä yksinkertaisemmalla tavalla kysellä ja sel-
vittää niiden kappalten merkitystä, joita on lukenut. Tämän
oheessa neuvotaan myöskin lasta kaikista välimerkeistä vaa-
Ha ottamaan, sillä välimerkit ovat oikiassa luku-opetukses-

' yhtä tarpeelliset tuta jaymmärtää kuin muutkin kirjaimet.
4:ksi. Aapisemme toisessa ja kolmannessa osas-

"vjtyviä opin kappaleita tulee lapsen ensinnä lukea usiat
', että hän sitä paremmin voisi käsittää Herranru-

en ja muiden hengellisten ja jumalisten aineiden
ien.
\ Kolcekoon opettaja aina asua levollisena ja hy-

nälcöisenä, etfei lapset saisi hänestä mitään nu-
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rinpttolista pelkoa ja hämmästystä, mutta että lie rakastuisi-
vat opettajaansa lapsellisella kuuliaisuudella.

6:ksi. Ottakoon opettaja tarkan vaarin mitä tässä kir-
jaimista ja tavauksista erittäin neuvotaan ja antakoon niis-
tä suusanallisia selvityksiä lapsille.

Kirjaimista.
Isompain ja pienempäin kirjaimitten wälillä ei ole muu-

ta eroitusta kuin heidciu ulkonainen muotonsa ja että niitä
kirjoittaessa sioitetaan eritawalla. Isompia kirjaimia käytetään
nimien alku-päässä, niillä aloitetaan ensimäinen sana joka kap-
pateessa ja joka lauseessa; mutta muissa kohdissa aina käyte-
tään pienempiä kirjaimia.

Vocales eli äantäwiä kirjaimia, jotka yksinänsä ään-
tää saattawat, on Suomenkielessä B:san, nimittäin: 11, t, \,

o, u, y, ä, ö.
Consonantes eli kerakkeita, jotka ainoastansa ääntä-

wäin kirjaimitten awulla äänen antawat, on Suomenkielessä
13:sta, mutta »Vieraskielisten kanssa on niitä 19:sta, ntmittäin:
(H ft), d, (f), g, h, j, f, \f m, n, p, (qj,
r, s eli s, t, w, eli v, sr), sz).

Kaksiäänisiä owat kaksi ääntäwää kirjainta rinnatusten,
jotka niin ollen tekewät ainoastansa yhden tawauksen.

Edellämainittuin kerakkeiden joukossa owat: fy i, f, (f,
X* ja H »vieraskielisiä kirjaimia, joita ei milloinkaan Suomen-
kielisissä sanoissa käytetä, eikä siis tarwita muualla kuin wie-
raskielisiä sanoja eli nimejä kirjoittaessa. Nämät wicraskieli-
set kirjaimet luytywät tässä Aapisessa tawallisessa fl, f>, C
järjestyksessä, mutta eroitukscn wuoksi sulkumerkein () wälissä.

Iso D ja O owat »vieraskielisiä, eiwätkä siis milloin-
kaan käytettäwät Suomenkieltä kirjoittaissa; niitä tarwitaan
ainoastansa nimissä ja muukalaisissa sanoissa kuten muitakin
»vieraskielisiä kirjaimia. Mutta pikku b ja (} owat tarpeelli-
set Suomenkielessä, waikka ne eilvät koskaan aloita eiwätkä
lopeta Suomalaista sanaa; niitä käytetään sanan sisällä t-jx
i» I:n Pehmitteenä eli murtajana, esimerkiksi sanoissa: fttO,



4

pata, meitä, teitä kirjoitetaan: kedon, padan,
meidän, teidän, joita sanoja ei milloinkaan saa kirjoit-
taa kowalla t:Öä: fttOW j. n. e. Samalla lamalla käy-
tetään g:tä, esimerkiksi sanoissa: kangas, laNgllN, httN-gen, hengen, mutta ei kankas, lankan j. n. e. -
Sanoaksensa parempaa selkeyttä, katsokoon opettaja, kuinka näi-
tä kirjaimia on käytetty tämän Aapisen muissa kappaleissa jasen mukaan neuwokoon lapsiakin niitä käyttämään.

Edellä mainituista wieraskielisista kirjaimista luetaan
ja äännetään V paljoa pehmeämmästi kuin p, joka eroitus
ääntämisessä tapahtuu huulien awulla. (S äännetään tawauk-
sen alussa k, l, l), Cl ja ö.n edellä niin kuin f, waan
muissa kohdissa kuin k, esimerkiksi (StllCtti, CypUUs,
Cabul, Cusan lnetaan: Silista, Eyprus, Ka-
VUI, KNiail. Fm ääntämistä on paras suullisesti opet-
taa. SXf jota aina w eli w:kst ääntäwä u seuraa, luetaan
kuin k, esimerkiksi sanoissa QwallteN, Qlvlto lue-
taan Kwanten, Kwito. 3£ luetaan kuin ks, esi-
merkiksi Arel, lue Atftl. Z (tseta) kuin ts, esimer-
kiksi Zipora, lue Tsipora. Tämän ohessa on kuiten-
km muistettawa, että kullclkin kirjaimelle, niitä lamatessa, an-
netaan oikia nimensä, ehkä kyllä ne yhteen sanoessa ääntäwät
eritawalla, kuten neuwottu on. få!) luetaan kuin f, esim.Christus, Chrysoswlnus, we: Kristus, Kry-
sostomus j. n. e.; ph luetaan kuin f, esim. Phi-lippus, Phoibe, lue: Filippus, Foibe j. n. e.;
th luetaan kuin t, esim. Thessalonlm, lue: Tts-
salouika j. n. e.; sz niin kuin ss, tz niin kuin ts.

Tawauksista.
Ääntämän kirjaimen awutta ci yhtään tawausta synny,

mutta aäntäwä kirjain saattaa tawaukscn tehdä, joko yksinän-
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sä eli toisen ääntämän tahi kerakkeen kanssa. Semmoinen ta-
waus joka päättyy ääntämällä kirjaimella, on awoin, esim.
\Cly mutta semmoinen tllwaus joka päättyy kerakkeella, on
suljettu, esim. stN.

Pitkään »vetämällä äännetään Suomenkielessä sem-
moinen tawaus jossa sama ääntäwä kirjain «n kahdesti kir-
joitettu, esim. aamuun, aaltoon, hiileen, huu-
toon, pyytöön j. e. n.

Iksi kerake kahden ääntämän kirjaimen wälissä luetaan
aina jälkimäiseen tawaukseen, esimerkiksi: mutta
ei taw-ar-a. Jos kaksi tahi kolme lerakettll on kahden
ääntämän wälissä, niin luetaan wiimeinen kerake jälkimäiseen
tawaukseen ja muut edelliseen, esim. tUtfcfU, Ipflttteli,
pin-ta, hurs-kas j. n. e.

Wälimerleistii.
eli - Tawaus- ja yhdistys-merkki.

, (Komina), Wäli- eli lyhimmän pysäyksen-merkki.
; (Semikolon), Eroitus-merkki.
: (Kolon), Seurausmerkki.
. (Pimcturn), Päätös-merkki, jolla kukin lause päätetään.
? Kysymys-merkki.
! Toiwotus-, kutsumus-, kummastus- ja huuto-merkki.
() Sulku» eli wälisanain merkit.
„" Lainaus-merkit.
' Kirjaimen poisjättö-merkki.

Ajatus-, myöskin wälisanain merkki.
Wertaus-merkki.

§ Pykäläin erkki. (Paragraphos.)
* ett f Osoitus^merkit.

Selwitys sanain lyhennyksistä.
esim. eli esm. lue: esimerkiksi, muist. lue: muistutus,
j. m. m. lue: ja monta muuta, nimitt. „

nimittäin,
j. n. e. „ ja niin edespäin s. „ siwu.j. n. p. „

ja niin poispäin, s. k. „ sama kuin.
l.

„ luku tahi lue. s. o. „se on.
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s. p. lue: sinä päiwänä.
sain. p. „ samassa Paikassa,
f. w. „ samana wuonna,
s. t. s. „ se tahtoo sanoa,
t. „ tahi, taikka,
wast. „ wastans.
w. „ wärsy.
Y. m. „ ynnä muita.
y. m. m. lue: ynnä monta muuta

Mo lue: kello.
j. p. P. „ jälkeen puolen-

päiwän.
h:ra „ herra.
N:ro „

numero,
j. n. t. „ja niin tawoin.
etc. merkitsee j. n. e.
y. m. s. „ ynnä muita sem-

moisia.
Niistä opetuksista mitä Aapisemme lopulla löytyy nu<

meroista, luwunlaskusta, painoista, mitoista, ajanlaskusta y.
m., antakoon opettaja wanhemmille koululapsillensa tarpeellisia
selwityksiä, ettei lapset näkisi mitään tarpeetointa opetusta täs°
sä olewan, joten se tapahtuu kuin selwityksen puutteessa ei ym-
märretä opetus-kappaltcn sisältöä.

Kirjaimet.
A OB) sC) sD) G m sG) H I
KLMNOPQRSTU

W (£) Y (Z) Ä &

a st) (c) d e sf) g h i j k l m n o p
(q) r s s t u w sr) y sz) ä ö.

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqr

stuvwxyzåäö.

ABCBEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÅÄÖ.
abcdefghijklmnopqrs

tuvwxy z å ä ö.

012345678 9.
,;: •M O [] „

'

§-
* t



7
St un o »4, », <? Kirjaimista

A on asian alkajana
Suonien suorissa sanoissa.

B on liian pehmeätä
Suomen huulilla sanoa.

C on Suomessa sialoin
Kuin ei anna kunnon ääntä.

d on tähtien tarpeheksi
Suomen kielehen otettu.

E on elon ensimäinen
Ilmoittaja ihmisille
Suomen kielellä somalla.

F:n ääntä ei osata
Suomen huulilla sanoa.

g on pantu paikallensa
Sangen Suomessa somasti.

H se Herrasta puhuupi,
Hengen hyvän ilmoittaapi,
Halki haastuäpi asiat
Suomen kielen käytännössä.
I se iloiset sanomat

Ilmoittaapi Jesuksesta
Ihmiselle ilman alla.

K se kaikuupi kovasti
Suomen lausetten seassa.

L luonnosta puJvuupi
Luonnon Herrasta hyvästä
Luojastamme laupiaasta
Kielellämme kaunihisti.

M. on äänetön olento
Mut? on muuhkean näkönen,
Tarvittava tarpehissa.

N numerot sanoopi
Nimejäkin nimittääpi
Kilvan kanssa kirjaimitten
Suomalaisissa sanoissa.
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o:ssa on osa omituinen
Orpolapscnki osalle:
A:ssa alku, oissa loppu
Kaikkein kansojen elämä.

P ei Pekkoja pahempi
Miesten joukossa jalojen
Suomenkielessä kovassa.

Q:ta kuka tarvitseepi
Suomen suorissa sanoissa,
Koska k saman sanoopi?

S:rä ääntä runteleepi
Sora-kielisen kidassa;
Muuton on se merkillinen
Haikuvainen, rauhallinen
Suomen huulien hymyssä.

S:sän soinnosta somasta
Saattaa sanoa sanoja,
S:n sointo on suloinen
S on sorija silmillemme;
S Suomankin sanoopi
S Suomen sankaritkin;
S sielujen siveyden
Sujuvasti, suloisesti
Suomellemme selvittäåpi;
Sillä saattaapi sanoa
Sydämmenkin sykkiväisen,
Sillä silmät säihkyväiset
Siltä suummekin suloisen.

T on aina tarvittava
Suomen kieltä kirjoittaissa,
T se totuuden sanoopi
Tuopi tuumat toisenlaiset.

TT on uusien sanoja
Uutisien ilmoittaja,
Uteleva ulkomailta
Kotomaalle kaunihille.

W se virret veisajaapi
Wilpit halki haasteleepi,
W on vissisli, vakaasti
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Suomen hielehen sopiva.

X pojes puuttukohon
Suomenkielen käytännöstä,
K ja S sen sanovat.

T on ylin ystävämme
Suomen kieltä kirjoittaissa,
Y:llä on ylevä olento
Kaunis ulko-katsantokin.

Z on suuresti siaton
Suomen kieltä kirjoittaissa
T ja S sen tekevät.

Å on äänien emänä
Suomen sanojen seassa,
A se äitinkin aloittaa
Lapsen suussa Suomalaisen.

O se öykkärit sanoopi
JulmimmatMn- julistaapi
Suomen lausetten seassa.

Näin on saatuna sanoja
Selvitetty a, b, c:stä
Kohdastansa kirjaimista
Suomenkielen käytännössä,
Muukalaiset lannistettu
Wieraliaiset poijes viety

Kielestämme Jcaunihista.

Vii f s f/.
Ken kielen kirjoittaapi

Tään Suomen suorahan,
Se mielet virvoittaapi
Uniinsa uupuvain.

H. Osa.
Tawaus-Harjoitulsia ja Sananlaskuja.

Aa Ee Ii Oo Uu Jy Ää Öö.
Ai au ei eu - ie iu oi ou
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ui uo yi yö äi ay oi öy.
Ah, ai; En, ei, ees; Hai, hyi, hoi,
hui, hän; la, jos, join; Kas, ken, kuin,
koi; Loi, löi; Maa, maan, me, muun, muin,
möin; Nain, noin, niin, näin, nuin; Oi, oh;
Pnu, pii, pyy, pää; Raan, reen, 'ruis; Sain,se, sen, soin, suo, suin, syö, syy, söin;
Tain, tein, tien, toin; työn, töin; Ui, uh;
Waan,wllin,wei, wie, woi, wyö: 3)h, yö;
Äh, äyh.

A-ho, aa-mu, ait-ta, au-ra, ai-ta, ah-ma, aal-
to, auk-ko; E-10, eu-ra, en-si, e-mo, euk-to, eh-to,
es-ko, el-lös; Haa-mu, hal-me, hal-la, hal-ko hel-ma,
help>po, hu-pa, huuv-pa, hie-ta, hiuk-ka, hoh«taa,
hok-saan, hyl-ky, hälp-pa, hä-tä, höl-my, höyZ-
tän; 11-ma, it-ken, ih-me, il-wes, ir-ti, i-sä, isotun,
i-tu; Ka-ri, kar-jun, ke-hä, keh-no, ke-toon, kil-ti,
kii-was, ko-wa, ku-pu, ku-moon, tyn-si, kyp-si, kärisi,
käär-me; Lau-lu, lau-taan, le-po, les-ki, li-sä, liu-
kas, lin-tu 10-ma, ly-my, lää-ni, län-si; Mar-ja
ma-to, maa-ta, maas-ta, me-si, met-fään, mies-ten,
mie-let, mo-ni, muis-kun, muis-tan, muu-tän, myö-
nyt; Nau-ru, naar-mu, nei-ti, neu-la, ni-mi, no-ki,
nouk-kii, ny«ki, nyt-kin, näl-kä, näk-ki; O-ma, oh-ra,
or-Po, 01-jet, ot-taa, os-to, os-taa; Pa-ras, paa-si,
pauk-kuu, Pel-to, pel-won, Pil°wi, Pit°kä, pol-wi,
pur-kaa, Py-ry, Pys-syn, pääs-sä, pönk-kä; Rah-tu,
rau-ha, re-mu, rees-sä, rie-mu, rin-ta, rot-ko, rus-
ko, rys-kää, räs-tään; Sa-na, sam-po, seu-la, sil-
mä, sil-miin, so-ma, som-pa, suis-tuu, fy-wään, fäi-
lyy; Tal-wi, taat-to, te-ko, tii-ma, tin-kaa, to-si,
tor-kun, tur-wa, tur-puu, tuh-ma, tyl-fä, työl-le,
tä-ma; Ul-jan, u-ron, ur-pa, uu-ni ui-ma, w-ni,
uh-kaa; Wa-la, wa-ra, waa-ra, we-si, we-to, Welt-
to, wit-sa, wir-ta, wuo-ri, wää-rä; B)l°kä, ys-kä, yk-
fin, ymp-pää, y-lös; Äh-kyy, äs-ten; Öi-tä, Öl-jy.
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Ar-moi-nen, en-nus-tan, har-joi-tan, il-moi-tan,
kut-fu-tan, 10-pe-tan, mais-te-len, nau-re-lm, on-
ne-ton, Päi-wll-nen, rie-mui-nen, fu-loi-fuus, to-ti-
fuus, us-koi-nen, wil-pi-töm, yl-pei-lm, ä-Iy-töin,

Aut-ta-wai-nen, et-sit-tä-wä, hau-tll-jai-set, it-
ku-sil-min, jou-dut-ta-wat, kil-woi-tel-len, lei-ki-tel-
len, mie-huul-li-suus, ne-rol-li-suus, on-nel-li-suus,
päi-wä-kau-det, ne-muit-fee-pi, sa-nan-las-ku, tois-
ta-mi-feen, us-ko-wai-nen, wie-raan-tu-nut, yk-si-
tel-len, älln-tä'wäi-nen, öh-kai-le-wät. An-si-01-li-
fuus, e-si-merk-ki-nen, hm-lu-harp-pu-nen, yk-sin-
ker-tai-fuus; An-fait-se-mat-to-muus, ke-we-ä-mie-
li-syys, ar-me-li-ai-fuut-tan-fa, ja-10-mie-li-fyy-del-
län-sä.

d. g.
Ma-don, pe-don, Pa-dan, mei-dan, tei-dän, hy-

wyy-den, paa-huu-den, ar-me-li-ai-sun-des-ta, ur-
hool-li-suu-del-llln-fa. Han-gen, hen-gen, hon-gan,
kan-gas, ran-gan, lan-gan, fan-gan, hen-gel-li-nen,
ku-nin-gas, kau-pun-gin, Hel-sin-gin. Hel-sin-kiin,
Li-min-gan, Li-min-kaan.

Wieraskielisiä sanoja.
Baal, Ba-bel, Ba-rab-bas, Be-li-al, (c kuin k).

Ca-bul, Cor-ne-lius, Cu-fan, (e kuin f).
Ced-ri-puu, Ci-li-ci-a, Cyp-rus, Cä-fa-rea; Fe-lix,
Fes-tus, For-tu-na-tus; Qwiu-tus, Qwen-fel; Vic-
tor, Ven-til, von Vinc-ke; A-xel,
A-le-xander; Ze°be-de-uZ, 'Ze-ba-oth, Zi-on; Da-ra,
Dru-sil-la; Gad, Ga°bri-el, Ga-li-le-a, Gil-gal, Go-fen.

Ch, Ph, th.
Chal-de-a, Che-ru-bim, Cho-ra-fan, Chris-tus;

Pha-ra-o, Pha-ri-fe-us, Phi-lip-pus, Phoi-be; Tha-
fior, Thes-fa-10-ni-ca, Thi-mo-the-us. .
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Sananlaskuja.
Al-ku työ-tä kau-nis-taa-pi, kii-tos fei-foo-pi

10-pus-fa. Au-ta ar-mi-as lu-ma-la, kaik-ki-wal-ti-as
wa-kai-nen! Ain' on ka-10-ja ehk'-ei ai-na
11-pa-jal-fa. An-na maa-ta mllt-ka-mie-hen,an-na wie-

ra-han le-wä-tä. Aa-mu il-taa wii-sa-ham«pi, py-hä
päi-wis-tll pa-ra-hin. Ain' on työ°tä te-ke-wäl-lä,
as-ka-rei-ta ah-ke-ral-la. E-10-hon elä-w3n mie-li,
wie-lä hau-dan reu-nal-111-kin. E-des-tä syö-mä-tön
löy-tyy, pu-re-ma-ton pur-ti-los-ta. Ei ai-ka ai-na
maa-ta an-na, waa-ra wai-ki-a le-wä-tä. Hal-la hal-
me-het pa-nee-pi, vak-ka-nen po-rot-te-lee-pi. Hil-jain
hy-wä tu-lee-pi, a-ja-tel-len ai-wan kau-nis. Hy-wä
on mie-li mie-hen paäs-fä, Op-pi oi-ki-a o-tas-sa.
Häi-hin on hä-pea men-nä, kut-su-mat-ta, käs-ke-mät-
ta. I-IoZ-sa i-kä ku-luu-pi, tur-huu-des-sa tur-me-
uu-pi. 101-ta knn-ni-a ka-too-pi, se on kaik-ki ka-
dot-ta-nut. 10-ka e-lää jou-ti-11111-na, se on we-li
war-ka-hal-le. Kau-nis on kat-ti-la tu«lel-la, waik-
ka wet-tä kie-hu-toon. Kau-nis kai-kil-le nä-kyy-pi,
sie-wä on help-po sil-mil-lem-me. Lais-ka töiMn-fä
lu-kee-pi, koo-tak-fen-fll kun-ni-a-ta. Lau-lu työk-si
huo--ki'llm-pi, lu-ku sie-lul-le pa-rem-pi. Lap-st on
lap-si iu-nin-kaan-kin, poi-ka pie-ni ruh-ti-nan-kin.
3Naa o-man-fa pe-rii-pi, mul-ta kaik-ki muut-te-lee-pi.
Mi-tä nuo-re-na o-pim-me, si-tä ai-na muis-ta-nem-
me. Nuor-na wit-sa wäan-net-tä-wä, lap-si työl-Ie
llli-tet-ta-wa. Nau-rn lei-kis-tä tu-lee-pi, it-ku Pit-
tas-tä i-los-ta. V-ma wai-wa o-pet-taa-pi, toi-fen
wai-waa tun-te-maan. On-ni o-fa re-hel-li-fen, rie-
mu-woit-to rau-hal-li-fen. Pa-rem-pi kuin kal-lis
kul-ta, om-pi puh-das o-ma-tun-to. Puh-ta-us on pa-
ras lah-ja, siin' on o-fa köy-hem-män-kin. Rak-ka-
us onrau-han kuk-ka, woi-ton-kil-pi kau-no-kai-nen.
Re-hel-li-sen rin-ta-luis-sa, rau-ha PY-sYY puut-
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tu-mat-ta. Sa-na oi-ke-hin fa-not-tu, o-pet-taa-pi
it-ses-tän-sä. Sal-li sai-ra-han le-wä-tä, wa-li-tel-la
wai-wan al-la. Tai-dos-fa kun-ni-a kun-kin, waan ei
par-ran Pi-tuu-des-fcb. Uu-si wel-ka wan-ha-na-kin,
ai-na uu-te-na py-fy-wä. Wii-sas kau-kaa pu-huu-pi,
e-dem-mä a-jat-te-lee-pi. 3)s-tä-wyysseyk-sin-mie-lm,
pal-jon woi-pi wai-ku<tel-la. Ei 00 lau-Iu lais-kan
työ-tä, we-te-läi-fen welt-to-mie-len; Lau-lu ontyö-tä
wi-ri-än mie-hen, ru-no roh-ki-an u-ro-hon. Äy-ris-
fä tu-han-nen al-tu, pen<nis-fä i-fon pe-rin-nön'. Öil-
lä päi-wät jat-ke-ta-han, wir-sil-lä lu-ma-lan wil«ja.

Pieni Simson.
Ia vittu poika kirjaan

Nyt tutki tarkkahan,
Ia mieltään myöten Hiljaan
Hän allo miettimään:

Ia knnles äiti kulta!
Jos Simson oisiuki,
Mä linnat liitteleisin
Louhista Suomeni. <

Joulun aattoilta Uöyliän majassa.

Joulu-julilan Teollis aatto
Taasen meillä on nyt taatto,
Vaan ei syötävää —.'

Lausui lapset isällensä,
Poijes pyhkein Jcyyneleensä;
Suruisesti sydämmensä
Vielä tykyttää.

Isä kohottaapi päänsä
Lasten lause sydäntänsä
Kovin liikuttaa —'

Sanoo: "ehkä Luoja suopi,
Että äiti kohta tuopi
Huokaa meille, jolla saapi
Näljän kuolettaa!"
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Tuli tuikkaa pärehessä,
Ei oo siinä perehessä
Lamppu-loistoa!
Sydämmellä toivovalla,
Viettää lapset laattialla
Joulu-aattoa.

Äiti sisälle jo astuu:
Uo-lcyynclistä kastuu
Silmät kaikkien,
Kuin hän heille leipäpalan
Jakaa kullekin ja kalan!
Mihin, mihin verratahan
110 lapsien?

Katsos kuinka polvillansa
Ylistää nyt Jumalaansa
Viisi pienoista!
Vanhimmatkin kasvoillensa
Lankeevat ja luojallensa
Kantavat nyt kiitoksensa
Kaikin ilosta.

111. Osa.
Opillisia lauseita ja opetuksia lapsille.

Tullaat tänne lapset! Kuulkaat minua, minä tahdon ylis-
tää Herran töitä ja hänen wiisauttansa. Kaikin olemme In-
malan lapsia: katselkaamme hänen tekojansa: ylistäkäämme hä-nen wiisauttllnsa; kunnioittakaamme hänen hywyyttänsä ja suu-
ruuttansa. Jumala antakoon meille oikian nöyryyden. luma-
lan pelko ja rakkaus on »viisauden alku.

Tämä kirja on lasten kirja. Lukekaa tätä lapset, luke-
kaa lujasti ja hywästi. Pitäkää tarkka waari kaikista mitä
luette ja ajatelkaa tarkasti. sanat selwästi.ja roh-
kaislaa mielenne. Seisokaa suorana ja olkaa totiset. Ahkera
saapi kiitoksen ja palkinnon. Lukemisen perästä alkamat »viat-
tomat leikit, ja huivitus-hetkct. Silloin saatte juoksennella.
Kuunnelkaa muutkin! nyt aloitamme:

Isä ei ole kotona. Missä on isä? Hän tekee työtä las-
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tensa eduksi ja isänmaan hyödyksi. Hän tekee työtä Jumalan
kuurnaksi, ja hywällä mielellä hän tekee työtä. Työttä emme
saa leipää ja leiwättä ei woi kukaan elää. Kiitoksia isä työnne
ahkeruudesta ja elatuksemme huolesta. Kiitos hywä Jumala jo-
kapäiwäsestä leimastamme! Isä tekee työtä ja Jumala antaa
isälle terweyttä ja työlle siunausta. Woi kuinka hywä on
mala...

Äiti istun tumassa ja tekee työtä lastensa eteen. Äiti
ompelee waattcita, kutoo kankaita ja keittää ruokamme. Waat-
teittä olisimme onnettomat: me paleltuisimme, ja ruuatta kuo-
lisimme nälkään. Kiitoksia äiti töistänne: Kiitos hywä lu<
mala ruumiimme suojista ja maatoistamme.

Olkaamme wanhimmillemme nöyrät ja kiitolliset, silla
wanhimmat owat hywät meille. He rukoilcwat Jumalaakans-
sammc: he opcttawat meitä hywiksi lapsiksi ja uhraawat kaiken
woimansa meidän hywäksemme. Ilman rukousta ci ole siu-
nausta, ja ilman hywyyttä ei ole oikiaa iloa ihmisen sydäm-
messä. Hywät lapset tottelewat mielellänsä wanhempiansa: he
rakaötawat ja tottelewat rakkaudesta. Me olemme hywät lap-
set. Jumala uhkaa ja rankaisee kaikkia tottelemattomia lapsia;
mutta nöyrille hän antaa armonsa.

Pienemmät weljemme ja sisaremme owat kotona. Ne
owat kowin pieniä; mutta suuretkin owat ennen olleet yhtä
pieniä. Pienillä lapsilla ei ole paljon woimia; mutta wäke-
wätkin owat' kerran olleet yhtä heikkoja. Pienillä lapsilla ei
ole suurta oppia; mutta oppineetkin owat kerran olleet yhtä
tietämättömiä. Kuin terweinä elämme, niin kaswaa ruumiim-
me suureksi ja wäkewäksi, ja kuin ahkerasti rukouksella luemme,
niin kaswaa sielumme jaloksi ja wiisaaksi tutkimaan Jumalan
suuria töitä. Jumala suojelkoon ja siunatkoon kaikkia lapsia.

Ukko«waari istuu pöydän takana. Se on jo wanha ukko
ja harmaa päinen. Sen kaswot ja kädet owat jo rytyssä.
Sen hampaat harwentuneet; mutta kuulo sillä on hywä ja
silmät kauniit. Nkko-waari on elänyt jo hywin kanwan ja ko-
kcnut paljon.' Hän on wiisas mies ja »vallan hywä meille.
Ukko waari osaa selwittää Jumalan woimaa. Hän tuntee ih-
miökunnan historian tähän päiwään asti. Hän tuntee eläi-
met heidän sukukunnissansa, ja kaswit tietää hän kaikki. Hän
kertoo niistä mielellänsä meille. Kiitoksia rakas isoisä! luma-
la wanhoja, jotka hywyyttä ja wiisautta opettawat.
He, eläkööt kanwan!

Lapset siunasiwat Ukko«waaria: he ascttiwat kukka-kiehkuran
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hänen Päänsä päälle ja kaunistiwat yksinäisillä kukilla hänen
rintansa. Lapset istuiwat nurmikolle ja kuunteliwat kuin Ukko-
»vaari taas kertoi:

Ajan alussa on Jumala luonut taiwaan ja maan. Maa
pyörii radassansa taiwaan llwaruudessa ja aika kuluu: wuo-
desta wuoteen, kuukaudesta kuukauteen, »viikosta »viikkoon, Päi-
wästä Päiwään ja hetkestä hetkeen. Wuodcsfa' on kolmesataa
kuusikymmentä wiisi (365) päiwää ja yötä. Tämän ajan alla
kerkiää maa kahdeksankymmentä kahdeksan (88) miljoonaa peni-
kulmaa pitkässä radassa kulkea auringon ympäri. Kulkeissan-sa auringon ympäri, pyörii maa lännestä itään Päin kahdessa
kymmenessä neljässä (24) tiimassa eli yhdessä wuorokaudessa
akselinsa ympäri. Wuodessa ou »viisikymmentä kaksi (52) »viik-

koa ja jokaisessa »viikossa on seitsemän yötä ja päiluää. Wii-
kon ensimäinen Päiivä on Sunnuntai, toinen Maanantai,
kolmas Tiistai, neljäs Kestiwiilkll, wiidcs Tuorstai, kuu-
des Perjautai ja seitsemäs Lailwantai. Wuosi alkaa Uuden-
wuoden päiwänä ja »vuodessa on kaksitoista kuukautta, ni-
mittain: TllMNlituu,. Helmituu, Maalistuu, Huhtituu,
Toutokull, Kesäkuu, Heinätun, Elotuu, Syyskuu, Lo-
katuu, Marrasluu ja Joulukuu. Jokaisessa tiimassa on
kliusikymmentä minuutta ja joka minuutissa kuusikyminentä st-
kuntia. Taiwaan awaruudessa on lukcinatoin paljous taiwas-
kappaleita, joita nimitetään: aurinko, kuu ja tähdet.

Maailman pää-suunnat eli piirit owat neljä walta-wul-
ta, nimittäin: Polijanen, jota wastapäätä on Etelä. Sitte
on Itä, jota »vastapäätä on itänsi. Aurinko nousee idästä
ja laskeupi länteen, sillä »naa pyörii lännestä itään. Etelässä
on aurinko korkeiiumallansa ja silloin un sydän Päiwä kello 12.
Pohjoisessa on aurinko silloin kuin on sydän«yö, kello 12.

Kaikkein luonnollisten ja näkywäistenkappalten alku-ai-
ncet owat: Maa, Ilma, Tuli ja Wefi. Luonnon-tutkiat
oivat ne »nichet, jotka luinalan suuria töitä tutkiwat ja »val-
keuteeu saatta»vat. •

tylaan pinnalla on kolme-neljättä ( 3 /4) osaa »vettä
ja yksi neljäs (V 4) osa maata. Maailman mantereet, maat ja
saaret jaetaan »viiteen maa-osaan, ne oivat, nimittäin: Guro-
pa, Aasia. Afrika. Amerika ja Australia, joissa yhteen-
sä asuu tuhannen miljoonaa (1000,000,000) ihmisin. Maa-
ilman kansat eläwät waltakunnissa, ja ihmiskunnan alku
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on yhdestä ainoasta parikunnasta. Aasian maa-osa on ihmis-
kunnan kotomaa, josta ne jo ikiwanhoina aikoina owat lcwin-
neet ympäri maailman. Ada mi ja <s'wa oliwat ensimäiset
ihmiset, jotka Jumala loi ja asetti heidät asumaan Edeemin-
maalle sangen ihanassa paratiisissa. Pian rikastui siinä ter»
weellisessä ja ihanassa maassa ihmis-suku, josta Aasian maat
ensiksi kansoittuiwat. Kristuksen syntymä maa on Pnlestina
eli Munaan maa. Se kuuluu Aasian maa-osaan, on sangen
hedelmällinen maa kolmen maa-osan: Aasian, Europan ja Af-
rikan keskuudessa. Palestina on kristillisen uskontomme koto-
maa; mutta nyt on se maa Muhamctiläisten ja Turkkilaisten
omana. Ainoastansa muutamissa kaupungeissa ja kylissä on
siellä kristityltä. Me asumme Europassa ja meidän koto-
maamme nimi on Hnomenmaa, jonka itä- ja etelä-puolella
on Venäjänmaa, länsipuolella Ruotsinmaa ja pohjois-puolella
Norjaumaa ja leiwäton-lappi. Suomenmaan nykyinen pää-
kaupunki on Helsinki. Kristin-oppia on Suomen kansalle
saarnattu jo euempi kuin scitsemänsataa (700) wuotta. Pis-
pa Henrik oli ensimäinen ewangelinmin saarnamies Suomessa,
joka w. 1157 Kupitan lähteellä Turussa ensikerran kas-
toi Suomalaisia pakanoita, esi-isiämme, kristin uskoon. Pispll
Henrik oli urhoollinen saarnamies, mutta Halli niminen Suo-
malainen tlllonpoikanen pakana tappoi tämän Pyhän miehen jo ensi
talwenansa Suomessa ollessa. Suomen kansa on ollut jo monta
sataa wuotta kahden wäkewän naapurinsa »vallassa, jota jutel-
mat Nuijasodasta, isosta nuhasta ja m. f. todista-
wat. Samoin kuin muidenkin maailman kansain, on Suoma-
täistenkin kotomaa Aasia, josta esi-isämme owat jo ikiwanhoina
aikoina kolmessa suuressa parwessa lähteneet länttä kohden ja
saapuneet Suomeen.

Kristikunnan suurimmat juhlapäiwät jokaisen wuoden kulues-
sa »vietetään seuraaivain asiain ja tapausten muistoksi: loulu-
päiwänä on kallis Wapahtajamine lesus Kristus syntynyt;
Uuden-wnoden päiwana hän ympäri leikattiin. Loppiais-
päiwanä tutuvat enstinäiset pakanalliset wiisaat Kristusta ku-
murtamaan, ja .«ynttilän-paiwann »vietiin hän Te»nppeliin
siunattalvakst. Marian-päiwanä ilmoitti enkeli Kristuksen
sikiämisen Marialle; Pitkänä perjantaina tuomittiin Kris-
tus häpiälliseen ristin-kuolemaan, kuoletettiin ja haudattiin;
Päilsiäis Päiivänä nousi hän kuolleista; Helatnorstninn
astui ylös taiioaaseen, ja Hellnntaina »vuodatettiin Kristuk-
selta luwattu Pyhä henki Apostoleihin. Johannes kastajan
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päiwcinci sai Johannes kastaja nimensä ja hänen isänsä Za«karias ennusti Johanneksesta tulewan Kristuksen edellä-juoksian.
Mikkeliu-päiwänä muistutetaan meitä pyhäin enkelitten war-
jeluksesta, ja Pyhäin-miesten päiwänä kehoitetaan meitäseuraamaan elämässämme kaikkein pyhäin ja uskowaisten esi-merkkiä. Näin owat juhlapäiwämme tulleet, mutta HerrainHerra ja kaikkein kuningasten kuningas, joka tutkii sydämet:
Hän yksin tietää mikä perustus juhlillamme on ja millä ta-
walla niitä wietämme ja pyhitämme. Ihminen on erinkaltai<
nm kuin muut luontokappaleet. Ruumiinsa puolesta on ih-minen maan tomu joten muutkin luontokappaleet, mutta sie-
lunsa puolesta on ihminen äärettömän etewämpi muita. Ih«
misellä on wiisi aistinta, nimittäin: näkö, kuulo, maku,
haisti ja tunto. Silmillä näemme, korteilla kuulemme,kie-
lellä maistamme, nenällä haistamme ja koko ruumiilla tun-
uemme. Ihminen woipi oppia ja siwistyä, hän woipi edis-
tyä opissa ja tulla wusaaksi. Ihminen woipi tutkia luomisen
Viisautta ja ylistää Herran kunniata hänen suloisella puhele-
ma-taioollansa. Ihmisellä on kuolematon henki, hänellä on ln-
nastettu sielu jota herra tahtoo kunniaansa. Olkaamme siis
kuuliaiset Jumalan tahdolle sydämmen nöyryydessä ja uskossa
epäilemättä.

Jumalan sanan woima.
Kuin wesilintu lnhdessa

Käy alle wedel! pinnan,
I« poisiettuaan tomunsa,
Taas nostaa Puhtaan rinnan;
Niin sielu puhdisiettuna
Wyös sanan sywyydessä,
Se nousee »valkeudessa
Ia loistaa pyhyydessä.

Luomisen viisaudesta.
Luomisen viisaus on äärettömästi suuri. Sen osot-

taa meille jo se halvinki luonnon-kappale. Ei niin pientä,
ei niin halpaa luonnon kappaletta tule silmäimme eteen,
joka jo ei olisi kylläksi voimallinen todistamaan luomisen
viisauden ääretöntä taitoa. Yksi pieni toukka ja halvin
kukkainen ovat tarpeeksi voimalliset herättämään ajattele-
vaisessa ihmisessä ijankalkkisia ajatuksia, ylistämään, ih-
mettelemään ja kunnioittamaan luomisen viisautta. Tämän
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suuren luonnon herra on Jumala, jonka opimme tuntemaan
hänen pyhästä sanastansa. Se sama Jumalan pyhä sana
on meillekin Suomalaisille jo monta vuosisataa loistanut
melkein täydessä puhtaudessa. Se on ollut meidän sivis-
tyksemme ja valistuksemme juuri. Siitä opimme tuntemaan
Jumalan hänen omaisuuksinensa, sekä sen mitä hän meiltä
ihmisiltä vaatii.

Mutta Jumalan hyvyyttä, kunniaa, suuruutta, viisautta,
voimaa ja väkevyyttä emme osaa kyllin ylistää ja kiittää,
jos emme tutki ja tarkastele luomisen viisautta itse luon-
non rakennuksessa. . Me olemme lapsuudesta asti kuul-
leet opetettavan ja saarnattavan kuinka Jumala on hyvä ja
miten äärettömän viisaat kaikki hänen työnsä ovat. Näissä
Jumalan töissä se juuri näkyykin Luomisen viisaus, joka
niin taitavalla ja hellällä huolella on sen äärrettömän luon-
non-tuotetten keskellä ja moninaisuudessa osannut jokai-
sen olennon, kasvien ja kappalten rakennuksesta ja voi-
massa pysymisestä, sekä aina täydellisemmäksi uudis-
tumisesta murheen pitää. Luomisen viisaus on asettanut
kaikki tähdet, ne lukemattomat taivaskappaleet ihmeellisellä
vetovoimalla pyörimään ja kiertämään toistensa ympärillä
niin mukavassa järjestyksessä, että kaikki pienemmät pal-
velevat suurempia, kiertävät niiden ympärillä, saavat niiltä
elämän ja valon; eivätkä ne lukemattomat suuret möhkä-
leet: kuut, auringot ja maat milloinkaan tule toistensa
tielle, eivätkä poikkea radastansa siinä mittaamattomassa
avaruudessa. Luomisen viisaus on asettanut jokaiselle tai-
vaskappaleelle yhden sopivan muodostuma- ja uudistuma-
järjestyksen, jota vanhurskasta ja kuolematointa lakia täy-
tyy koko luonnon suurimmat ja pienemmät osat mielisuo-
siolla kuunella ja totella. Tämä meidän maamme, jonka
päällä asumme, josta elämme ja jota viljelemme, on yksi
niitä kiertolaisia, joka tähtenä näkyy toisille tähdille ja
kiertolaisille. Tämän pian ymmyrjäisen pallon ympärillä
on noin kymmentä peninkulmaa paksu ilma-kehä, josta
kaikki kasvit, eläimet ja ihmiset saavat elämänsä. Maa-
pallon sisus on tulinen, jonka ympärillä on noin neljää pe-
ninkulmaa paksu maankuori, täytetty vuorilla, laksoilla,
järvillä, Jokiloilla ja hirmuisen suurilla merillä. Lukema-
toin paljous hyörii ja pyörii maapinnalla, kasvi- ja eläin-
kunnassa toistensa palveluksessa, jotka kaikki tavallansa
ylistävät luomisen viisautta, antavat ihmiselle tutkinto-
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ainetta, ja näyttää se siltä kuin kaikki olisi luotu ja val-
mistettu ihmisen tähden ja ihmisen palvelukseksi.

Tästä huomaamme miten äärettömästi ylempänä on
ihminen sielunsa puolesta jo luomisen viisaudessa muiden
luontokappalten rinnalla tämän taivaskappaleen osuudessa.
Sentähden olemmekin suuressa kiitollisuuden velassa luon-
non Herralle, joka niin runsaasti on meitä rakastanut ja
kaunistanut yli muiden luotuiusa maan päällä. Puhelema-
taito ja yhä edistyvät sielun voimat, ovat ihmisellä suu-
rimpana todistajana Jumalan rakkaudesta ja osallisuudesta
hänen kanssansa, että sitä enemmän voisimme ylistää hä-
nen kuuniatansa luomisen viisaudessa. On siis koko ih-
miskunnan yhteinen, sekä itsekunkin erinäinen velvollisuu-
demme, että viljellä sieluimme voimia, tutaksemme Jumalan
voimaa javiisautta luonnon rakennuksessa; sillä koko luonto
on meille ihmisille avoin kirja, josta voimme lukea luojan
töitä ja luomisen viisautta ijankaikkisen luojamme kiitok-
seksi ja kunniaksi! "Kaikki viisaus tulee Herralta
Jumalalta.

Hän on vuodattanut viisauden kaikkein tekoinsa päälle."
Syr. 1: 1, 10.

"Taivaat ilmoittavat Jumalan kunnian; ja
vahvuus julistaa hänen kättensä teot." Ps. 90: 1, 2.

Herran muisto.

Ma muistan Herraa, joka sanallansa
On luonut tähdet, liuun ja auringon.
Ma muistan häntä, joka armostansa
Minunki kutsunut on elohon.

Ma rukoilen: suloinen, rakas isä!

Minua turvaa, lue, vahvista,
Taitoa, viisautta mutle lisää,
Lapsestas pidä aina murheita.

Edestä vanhempaini armahaisten,
Edestä sisareni, veljeni
Edestä kuninkain ja kerjäläisten
Edestä kaikkien mä rukoilen.
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Selvitys Venykemerleeillä varustetuista

Kirjaimista.
Kuin herra tohtori W. Kilpisen kirjapainosta Jyväskylässä

ilmestyy kirjateoksia painettuna venyke-merkki kirjaimilla ja kuin
maamme muissakin kirjapainoissa joskus k lytetään näitä, niin kat-
sotaan tarpeelliseksi, että lapset oppivat, myöskin niitä tunteinaan,
lukemaan ja käyttämään. Pitkään ääntävät kirjaimet; ovat tässä
merkityt venykeinerkeillä, joten seuraava järjestys sekä »joulun-
aatto" kertomus näyttää.

Å, fi, I, Ö, U, Y, M, å
Aa, Ee, li, 00, Uu, Yy, Ää, 06

å, e, t, 6, u, f, &, s
aa, ee, ii, 00, uu, yy, ää, öö,

Jfoulun-dtto,

Teema? on kaunis, Ilkuttava, pyheeehto! Ihmiset viet-
tB3VB3t rakkauden juhla! Teenee peeiveenee suovat ihmiset
toisillensa yhteisen ilon, he ilahuttavat toisiansa riemulla,
helleydellee, rakkauden-, ysteevyMen-ja uskollisuden-lahjoilla.

Se hyvee Isa? tuolla ylhalllee on ihmisille antanut koko
må-ilman yhdeksi ainoaksi eleemeekerran-pituiseksi joulun-
åttolahjaksi. Haan on antanut ihmiselle eleemeen, joka on
yhtä? rikas kuin teeyteleeisin j mlupoyta?, ja ta?ytteenyt
sen hyvillä? lahjoilla. Haan on tiivån kumun sytytteenyt
83rett0tnren jouhpun, jossa on lukemattomia joulu-kynt-
titeitee, ja, teestä? seeilikyseveestaa pusta alas-leimahteli
kaikki eläimeen armolahjat: Rakkaus, Usko, Toivo. Hän
on lahjoittanut ihmisille kokonaisen joulupoydaen, teeyn-
neensee ihanoita, monenkaltaisia lahjoja: åmu- ja ilta-rus-
kon, keväin, kesken, linnut, kuvaukset, kynelet, rakkauden,
ylasvyden tiedon, hyveen-tekoisuden, uskon-opin ja tuhan-
sia muita kappaleita, jotka sattuvat tehdas meideet onnelli-
seksi. Wielse on haan lahjoittanut ihmisille kaunin astian
teeynasnsee kaikenlaisia leikki-kaluja,, veelkky\ia? kullasta,
kiluvia kalleista kivistte, ja sen nimi on kuvastin, ja
sinee on ilahuttavia unia ja suloisia toivotuksia. Sanalla
sanottu teeineeh iseettomeen ja aaitittsmeen lapsi-huonen
ijankaikkinen Isa? on tahtonut tehdä? koko ihnrsen-ela?ma?n
yhdeksi ainoaksi lo pumattomaksi, kummalliseksi ha?ma?ree-
hetkeksi, teemeen eleemeen auringon alas-menemisen ja tu-
levaisen elsemeen auringon ylss-nousemisen veelillee.
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Mutta kaikki ihmiset eivset kaaytä joulun-åttoa Juma-

lan kunniaksi, eikaa laahimmaaisensaa hyödyksi, Surin osa
elaa synnissä?, hekkumassa ja ylollis^dessaa.

Taivållinen Isa? anna heille anteksi. He eivset tiedä?
mitä? he tekevaat.

He kulkevat kuin sokeat sinun armosi åarettoma?n
valo-meren laapi, he kulkevat kuin kurot Sinun armeliai-
sutesi loppumattoman virtaputouksen vierellä?, he kulkevat
kuin mykset Sinun luomisesi lankaikkisen ilolaulun soi-
dessa, he kulkevat tykyttaavaaisellaa sydaamellaa, lyhyellä?
hengityksellä? laapi Sinun korkean, taivas-valolla valaistun
mailinasi.

Nyt menen minåa ulos ja katselen sistelle ja kuntelen
kaylrfden pimeistaa ikkunoista, joissa ei muta loista kuin
rakkaus, joissa ei kasva muta pöta kuin putten ja ahke-
ran, kovan työn kuiva leipaapu, joissa ei pala muita kynt-
tilöitä? kuin kiluvia, kumia kyneleitaa.

Minä? painan korvani loytolapsi-huoneitten oville, joissa
lapset ovat isaattaa ja aaitittse, ilman kultasitta lahjoitta,
joulu-puitta ja joulu-poydittaa, ilman kaikitta rakkauden ja
helleyden lahjoitta. Minaa menen ulos kylmille kaduille,
etsin niden paleltuvaiset, vapisevat lapsi-raukat ja naaen
kuinka he itkevillaa silmillä? kurkistelevat nihin laampimi-
hin, loistavin huoneihin, joissa onnen lapset ovat valossa
ja iloitsevat joulupuu ympEerillee ja hyppien riemusta ja
tytyvaaisydestaa taputtelevat kaasiaansaa tasytelaaisen joulu-
poydaan ympa?rilla?.

Minaa etsin kaikki ne tuhannet, jotka taanaapaaivaanaa,
taana? likuttavaisena joulun-attona, istuvat yksinaansa?, ai-
van yksinaansaa, hyljaattyina? eikLe keneltaan rakastettuna.
Etsin kaikki ne, jotka rakkautta ja toivoa taaytetyllaa sydaa-
mellaa kuitenkin ovat unhotetut, jotka taanaapaaivaanaa silla?
pyhaallaa ehtölla, eiveet så pienintaakåän rakkauden merkkiä?,
ei mitaakaan. Etsin kaikki ne, jotka istuvat pimeydessä
itku-silmin ja kalvettuneilla kasvoilla. Etsin kaikki ne,
joille onni ei ole antanut mitä?n, ja joilla nyt taallaa py-
haalla? hetkellä? ei ole mitään antamista rakkaimmillen, lap-
sillensa, rakastamillensa. Etsin kaikki, jotka kauvas eroi-
tettuina rakkaimmistansa istuvat suruisina kuivettuen, kuin
eivaat sata taalla? pyhaallaa ehtölla sauoa nille yhtään rak-
kauden sana, eikaa auta yhteen rakkauden lahja, ei kuk-
kaistakän, ei hienointa paperi-palaistakån, ei mitaan. Et-
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sin kaikki ne, jotka ainoastån kuolleille såttavat sytytte
joulu-punsa kynttilsst, ne joilla tsessse måilmassa ei ole
mitsekifen.

Kaikki nsemae minse etsin ksesini ja painan heitse sy-
dsentseni vasten ja sanon heille.

"Tulkå minun kanssani, minse olen koyhae kuin te!
tuolla man alla on minulla kuin teilleekin kallit årtet, ja
tsellse man psellse aivan vsehse; ninkuin te olen minsekin
syonyt leipseni kyneleillee, ja kyneleillse seoittanutjuomani;
minse olen hyljsetty - ninkuin te, minse kannan sydsemes-
sseni palavan, sammumattoman toivon ntnkuin tekin, minse
olen yksinseni ja kaikista eroitettu ninkuin te; minse olen
ksynse, hyvin ksyhse, van en kuitenkån nin koyhse, ettäs
en sättasi kutsua teitse kaikkia poyteen, sydsemeni psytsen,
joka on rikas rakkaudesta, rikas lsempymsestse, elsevsestse,
tehollisesta armeliaisudesta."

Nseetteka tuolla taivalla tuon suren, moni-häraisen,
kulta-lehtisen joulu-pun? Sen on ijankaikkinen Issemme
pannut sinne meitse vasten, jotka emme tsense iltana istu
loistavien kynttilä-krunujen alla ja monen-kaltaisesti koris-
tettujen ja rikasten psytsein seressse, vån tsemsen, ijankaik-
kisen. Issemme tuhansittain jumahtelevan joulu-pun alla.

"Nseiden tsehti valojen vaalitse ksentse se taivållinen
Isse lempeeesti katsoen silmsensse alas lastensa pselle, ja
minulle ja monelle mulle on hsen suonut silmsen, jolla nseen
puoli-avatut ovet parempån elsemsen, ja nseen ja kulen kai-
ken sen ilon, joka sinne on luotu."

"Ja tsemsen kiltsevsen, loistavan, tsehdistse tehdyn jou-
lu-pun on Jumala istuttanut taivålle ainoastån nitas vasten,
jotka yksinsensss ja hyljsettyinse katsovat taivålle psein, ja
nsemse tuhannet ja monin tuhansin tuhannet valot leimu-
avat ja loistavat ainoastån ntlle, joille inu elsemsen joulu-
valo ei loista; ja minse vien teidset lsshemmseksi nseitse
kynttilsitse ja seliteen nlden ssetet, ja osoitan teille kuinka
ne katsovat sisselle elsem&mme ninkuin rauhan enkelit, nin-
kuin tulevaisen ijankaikkisen taivas-riemun loistava takaus."

JEhtotiihti.
„Kuin iltasilla katselen
Tuhansin tähtiä,
Niin ihmetellen aattelen
Ijäisen sääntöjä.

Minulle tähti mieluisa
Ja aina armahin '

On ehto-tähti riemuisa,
Se kaunis kirkkahin.
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Se sama tähti vuorostaan
Taas namu tähtenä
Käy amunkoita ennustaan,
Ain ylitä helevä.
Sii' ihnnnellen usehin
Sumeesta sydän lyö:
Niin nousee toivontähtikin,
Kosk' yltää kuolon yö.

Ijäistä uutta eloa
Taas toivo odottaa,
Kosk' aamu-tähti ihana
Sen aamun aloittaa.

Kuin näin tähden kirkkahan
Se mieltä mielyttnä:
O, voisko kulku kuolevan
Myös sinne siirrettää.

Kun sielu Herran tekoja
Saa maussa miettiä;
Se herättääpi halua
Ylemmäs ehtiä.

Kas toivon-tähti heloitta»
Ett' ikäisyyden tie,
Jok' :ihdingosta eroittaa'
Myös tähti tarhoin vie."

(Suonio).

Pillu Hannan toulutertomils.
Hanna tuli sunnuntaikoulusta kotia, oli sywästi liikutet-

tuna ja wakawissa ajatuksissa niistä opetuksista mitä oli siellä
kuullut. Äiti kuseli Hannalta yhtä ja toista mitä koulussa oli
tapahtunut. „Ei mitään pahaa tapahtunut/' sanoi Hauua,
„mutta siellä oli tänä iltana eri opettaja kuin ennen. Se osasi
meille selwiltää asioita niin yksiu-kertaisella tawallll ja niin \tU
wästi, että sen kaikki lapset ymmärsiwat. Te ette woi nskoa
äiti miten hywä opettaja se oli. En koskaan ole semmoista
kuullut: woi jospa se aina olisi meidän sunnuntaikoulussamme
opettajaua!"

„Se on hywä rakas lapseni, ettäs kiität opettajaasi," sa«
noi äiti, „mutta selwitäppäs nyt Hanna mitä se hywä opettaja
on koulussa selwittänyt." „Te olette kyllä, äitikulta, minulle
jo monasti selwittäneet Jumalan sanan totuudesta ja Kristuk-
sen maallisesta elämästä, ollessansa ihmistunuau lunastajllna;"
sanoi Hanna, „mutta minä en wielä ole ennen ymmärtänyt
mikä on se syy, joka pakoitti wapahtnjamme taiwaalliscsta korkeu-
destansa tulemaan synniksi syntisten edestä. Tämän iltainen
opettajamme selwitti ja sanoi: „lumala on ihmisen luonut
onnelliseksi, pyhäksi, hurskaaksi, kuolemattomaksi ja wiattomaksi,
jota ouncliisuutta raamatussa kutsutaan Jumalan knwaksi.
Tämän autuaan onnellisuuden kadotti ihminen wiisnudensa ja
wapaan tahtonsa wääriukäyttämällä. Ihiuincu rikkoi Jumalan
tahtoa waötaan: hän lankesi syntiin, juota seurasi k.-olema
ja ansion mukaan ijankaikkincn kadotus. Tässä oauetiumuu-

dessa armahti kuitenkin Jumala ihmistä heti syntiin lankecmi-
sen perästä. Jumala armahti ihmistä ratkaudeusa äärcttö-
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mallä woimalla ja lupasi lähettää poikansa waimosta synty«
neenä, joka taiwaallistllll woimallansa murentaa pimeyden wal-
lan ja wapahtaa ihmiset synnin orjuudesta. Tämän autuaat-
lifen lupauksensa uudisti Jumala tuotuossakin pyhille esi-isille,
ja Abraham, yksi paimen ruhtinas, oli se mies jolle Jumala
antoi julkisen lupauksen maailman »vapahtajan syntymisestä hä-
nen sumustansa. Abrahamin sukukunnan elämän tapaukset joh-
datti Jumala niin, että Abraham tuli sen kuuluisan Juvan kan-san esi-isäksi jonka jälkeen tulewaisista on wapahtajamme syntynyt.

Lähes neljä tuhatta (4000) wuotta ihmisen lankeemisesta
oli Jumala kannattanut tätä lupauksen sanaa Abrahamin su-
kukunnassa. Silloin täytti Jumala lupauksensa ja ihmiskun-
nan pelastaja Herra lefus Ohristus syntyi Betlehemin
pienessä kaupungissa ludan sukukunnasta Palestinan maalla.
luudalaisilla ei ollut silloin cnään omawaltainen hallitus-muo-
tonsa: he oliwat Roomalaisten ylihallituksen alla ja Keisari
Augustus hallitsi silloin Roomin laweassa »valtakunnassa. Roo-
malaisten määräämä wara kuningas Herodes hallitsi silloin
ludan maata. Heti Syntymä-päiwästänsä altain, tuli Chris-
tus wihatuksi ludalaisten ylimmäisiltä, mutta hän oli taiwaal»
lisen isänsä suojeltawana siihen asti kuin lunastus-kuolcma päi-

wänsä läheni. Jo 12:sta
wuotiseua opetti lesus le-
rusalemin Temppelissä, jos-
ta oppineetkin hämmästyi-
wät. Mutta

'

wasta 30
wanhana antoi lesus Kas-
teen kautta itsensä wihkia
julkiseen opctus-wirkaansa.
Tämän pyhän kasteen toi-
mitti Johannes kastaja
Jordanin »virrassa. le-sus walitsi seuraajiksensa
12 opetus-lastansa ja al«
koi opetus-wirkausa loh-dullisilla saarnoilla ja tai-
Maallisilla ihmetöilla. Hänjulisti armon emangctin-
mia ilman eroitusta ja ih-misen muotoa eli sääty»
katsomatta. Hän nuhteli
syntiä ja tekopyhäin ulko-
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kullaisuutta pettäämättä jataiwaallisella totuudella. Näin saar-
naten ja opettaen waelsi lesus opetuslastensa kanssa kolmena
wuotena Pian kaikissa ludanmaan kylissä ja kaupungeissa. Tä-
mä taiwaallinen Ewangcliumi waikutti ihmisten sydämmissa
suosiota, josta Juvalaisten ylimmykset Keisarillisen maaherranPontus Pilatuksen kautta tuomitsiwat. lesuksen kansan häirct-
siänä ja kapinan nostajana häpiällisecnristin kuolemaan. Kuo-
leman tuomio täytettiin Golgata nimisellä pööwelin-mäellä
lähellä Jerusalemin kaupunkia. Kolmantena päiwänä kuoleman-
sa jälkeen, nousi lesus haudasta elämänä woiton sankarina elel-
leu wielä opetuslastensa turmana ja Mahwistuksena suuressa
hiljaisuudessa 40 paiwää täällä maan päällä. Sitte kuin le-
sus oli lopettanut maallisen Maellukscusa, astui hän opetus-
lastensa nähden ylös taiwaaseen Öljymäki nimiselta wuoren-
kukkulalta, josta oman lupauksensa perästä Helluntai päiwänä
lähetti pyhän henkensä opetuslapsillensa, jotka sitte Kristuk-
sen Apostoleina läksiwät kaikissa kansoissa, sukukunnissa ja
kielissä kokoomaan Kristikuntaa Ewangeliumin saarnalla ja P.
kasteella."

Näin selwitti opettajamme ja sanoi, että kaikki ne lapset,
jotka rakastamat lesusta, tulemat onnellisiksi ja saamat uudet
taipumukset ja uudet halut.

Huokaus.
Herra, Luoja taiwasten,

Isä armas ihmisten,
Tukemme ja turmamme,
Edessäs nyt nöyrrymme.

Tuimahan sä tähtineen,
Maan ja ilman täytehen,
Ihmehiä kaikki loit,
Suuret lahjat meille soit.

Sinulta päiwän kirkkaus,
Kukkaistenkin kauneus,
Sulta ihmis-järki myös,
Kaikki, Herra, on Sun työs.

Suo siis, että woisimme
Hymin käyttää kuntomme,
Työllemme suo siunaus,
Toiwollemme tointumus.
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iv. Osa.
(Ulkolukuja.)

HERran Rutous.
Vapahtajamme Herra lesus Kristus opetti opetuslapsi»

ansa rukoilemaan näillä sanoilla:
(Matth. G: 9-13.)

Isä meidän, \ofa olet taiwaissa! Py-
hitetty olkoon Sinun Nimes. Lähestyköön
Sinun waltaknntas. Tapahtukoon Sinun
tahtos niin maasja, kuin taiwaassa. Anna
meille tänäpäiwänä meidän jokapäiwäinen
leipämme. Ia anna meille meidän syntimme
anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme
meidän welwollistemme. Ia älä johdata
meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä
pahasta. Sillä Sinun on waltakunta, ja
woima, ja kunnia, ijankaikkisesti: Amen.

Apostoollinen Uskontunnustus.
Seurakuntamme tunnustaa Kolmeyhteisestä Jumalasta

ja Hänen töistänsä näin:
1. Isästä Jumalasta ja Luomisesta:

Minä Uskon Jumalan Päälle, Isän Kaikkiwal-
iiacm, taiwaan ja maan Luojan.

2. Jumalan pojasta ja Lunastuksesta:
Minä Uskon lefukfen Kristuksen Päälle, Ha-

nen ainoan Poikansa, meidän Herramme, joka sikisi
Pyhästä Hengestä, syntyi Neitseestä Mariasta, pii-
nättiin Pontius Pilatuksen alla, ristiinnaulittiin,
kuoletettiin ja haudattiin, astui alas helwettiin, kol-
mantena päiwänä nousi ylös kuolluista, astui ylös
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tlliwaaseen, istuu Isän JumalanKaikkiwaltiaan oi-
kialla kädellä, sieltä on tulema, tuomitsemaan elä-
toitä ja kuolleita.

3. Pyhästä Hengestä ja Pyhityksestä:
Minä Uskon Pyhän Hengen päälle, yhden py-

hän yhteisen Seurakunnan, pyhäin ihmisten yhtey-
den, syntein anteeksi saamisen, ruumiin ylösnouse-
inisen ja ijankaikkisen elämän. Amen.

Jumalan Kymmenen Käskysanaa.
Jumala on Palmellansa Mooseksen kautta Siinain wuo-

rella pyhän tahtonsa ilmoittanut ihmisille näissä kymmenessä
käskysanassa:

(2 M°°s. 20: 2, 3, 7. 8, 12-17.)

Ensimäinen Käsky:
Minä olen Herra sinun lumalas', Ei sinun pidä

muita Jumalia pitämän minun edessäni.
Toinen:

Ei sinun Pidä turhaan lausuman Herra? Jumalasi
Nimeä: sillä ei Herra pidä sitä rankaisematta, joka Ha-
nm Nimensä turhaan lausuu.

Kolmas
Muista Lepo-päiwää, ettäs sen pyhittäisit,

Neljäs:
Sinun pitää kunnioittaman Isääs ja Äitiäs, ettäs

menestyisit ja kauwan eläisit maan Päällä.
Wiides:

Ei sinun Pidä tappaman.
Kuudes

Ei sinun Pidä huorin tekemän.
Seitsemäs:

Ei sinun Pidä warastaman.
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Kahdeksas:
Ei sinun pidä wäärää todistusta sanoman lähim-

mäistäsi wastaan.
Yhdeksäs:

Ei sinun pidä pyytämän lähimmäisesi huonetta.
Kymmenes:

Ei sinun pidä himoitseman lähimmäisesi emäntää,
eikä hänen palweliaansa, eikä hänen härkäänsä, eikä hä-
nen juhtaansa, eikä mitään kuin lähimmäisesi oma on.

Kaikista näistä käskyistä sanoo Jumala näin:
(2 M°°s. 20: 5, 6,)

Minä Herra sinun lumalas olen kiiwas Jumala,
joka etsiskelen Isäin pahat teot lasten päälle kolmanteen
ja neljänteen polween, jotka minua wihaawat. Ia teen
laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastawat, ja
pitäwät minun käskyni.

(5 M°°s. 27: 26.)
Kirottu olkoon, joka ei kaikkia näitä lain sanoja täy-

tä, että hän niiden jälkeen tekis: ja kaikki kansa sano-kaan: Amen.
Kaikki käskysanat suljetaan näihin sanoihin:

(Matth. 22- 37, 3». Luukk, 10: 27.)
Sinun Pitää rakastaman Herraa sinun lumalataö

kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikesta mie-
lestäsi jakaikesta woimastasi; ja lähimmäistäsi niinkuinitseäsi.

Vapahtaja lesus sanoo:
(Matth. 7: 12.)

Kaikki siis mitä te tahdotte, että ihmisten pitää teille
tekemän, niin te myös heille tehkäät: sillä tämä on Laki
ja Propheetat.

Salomoni Saarnaaja sanoo:
(12: 13.)

Pelkää lumalata ja pidä Hänen käskynsä, sillä sitätulee kaikkein ihmisten tehdä.
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Apostoli Jaakoppi sanoo:

(2: ,0.)

Jos joku koko Lain pitää, ja rikkoo yhdessä, hän
on wikapää. kaikissa.

Rippi eli synnin päästö.
Näin sanoi Herra lesus Kristus pyhälle Pietarille ja

muille Opetuslapsillensa:
(Matlh. 16: 19. 18: 18. I°h. 20: 22, 23.)

Minä annan sinnlle taiwaan waltakunnan awaimet;
ja mitä sinä maan päällä sidot pitää sidotun oleman tai-
waissa: ja mitä sinä päästät maan päällä, sen pitää ole-
man päästetyn taiwaissa. Ottakaat Pyhä Henki. Joille
te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan, ja
joille te ne pidätte, niille ne owat pidetyt.

lluöen Testamentin Sakramentit
owllt:

1. Pyhä Kasteen Sakramentti.
Vapahtajamme Herra lesus Kristus asetti Pyhän Kas-

teen Sakramentin näin'sanoen Opetuslapsillensa:
(Mlltlh, 28: 18, 19,)

Minulle on annettu kaikki woima taiwaissa ja maan
päällä. Menkäät siis ja cpettakaat kaikkea kansaa, ja kas-
takaat heitä Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen^

(Mark. 16: 15, 16.)

Menkäät kaikkeen maailmaan, ja saarnatkaat Ewan-
geliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se
tulee autuaaksi: mutta joka ei usko, se kadotetaan.

lesus sanoi Nikodemukselle:
(loh. 3: 5, 6.)

Totisesti, totisesti sanon minä sinulle; ellei joku fyn-
ny »edestä ja Hengestä, ei hän taida Jumalan walta-
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luntaan sisälle tulla. Mitä lihasta syntynyt on, se on
liha: ja mitä Hengestä syntynyt on, se on Henki.

2. Alttarin Sakramentti eli Herran
Pyhii Ehtoollinen.

Herran Ehtoollisen sälltämisestci kirjoittawat Ewankelistat
Mattheus, Markus jaLuukas, kuin myös Apostoli Paawali näin:

(Matth. 2fi ; 26—28, Mark. 14* 22—24. Luul. 22: 19—20.
1 Kor. li; 23—25.)

Meidän Herra lesus Kristus sinä yönä, jona Hän
petettiin, otti leiwän, kiitti, murensi ja antoi opetuslapsil-
lensa ja sanoi: Ottakaat ja syökäät, tämä on minun
Ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; se tehkäät te
minun muistokseni.

Samalla muotoa, eh-
toollisen jälkeen, otti Hän
myös Kalkin, kiitti, antoi
heille ja sanoi: Ottakaat
ja jnokaat tästä kaikki; Tä-
mä on se Uuden Testa-
mentin Kalkki minun We-
ressäni, joka teidän ja mo-
nen edestä wuodatetaan syn»

tein anteeksi antamisessi; se tehkäät, niin usein tuin te
juotte minun muistokseni.

Tästä Sakramentista sanoo Jumalan Henki Apostoli
Paawalin kautta näin:

(1 Kor. II: 26—29.)
Niin ufeitt kuin te syötte tästä leiwästä, ja jnotte

tästä Kalkista, pitää teidän Herran kuolemaa julistaman
siihen asti, kuin hän tulee. Sentähden joka kelwotto-
masti syö tästä leiwästä, ja juo Herran Kalkista, se on
wikapää Herran ruumiiseen ja wereeu. Mutta koetellaan
ihminen itseänsä, ja niin syökään tästä leiwästä ja juo-
taan tästä Kalkista. Sillä joka syö taikka juo kelwotto-
masti, hän syö ja juo tuomion itsellensä, ettei hän Her-ran ruumista erolta.
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1. Aamu-Rukoukset.
Huomeneltani, noustuasi siunaa näin:

Nimeen Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen, Amen.
Minä kiitän Sinua, taiwaallinen Isäni, lesuksen

Kristuksen, rakkaan Poikasi kautta, ettäs tänä yönä mi-
nua kaikista waaroista ja wahingoista armollisesti war-
jellut olet. Ia rukoilen Sinua, ettäs tänäpäiwänä war-
jelisit minua synnistä ja kaikesta pahuudesta suojelisit,
että kaikki työni ja koko elämäni Sinulle kelpaisiwat. Sil-
lä minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikki Si-
nun käsiis. Siuun pyhä enkelis olkoon minun kanssani,
ettei perkele minusta mitäkään woittaisi. Amen.

Toinen:
Sinun pyhään Nimees, Sinä ristiinnaulittu Her-

ra lesu Kriste! minä nyt nousen, Sinä joka minun
kalliilla werelläsi lunastit, Sinä minna tänäpänä ja joka
hetki hallitse, auta, warjele, siunaa, ja anna hywä onni
ja jumalinen meno kaikissa asioissani ja töissäni, että mi-
nuu elämäni ja aiwotukseni Sinulle kiitokseksi jakunniaksi
tulisiwat! Wahwista minua myös kaikkiin hywiin töihin
tänäpäiwänä ja joka päiwä, ja tämän onnettoman elämän
perästä johdata minua ijankaikkiseen elämään Amen!

2. Ehtoo-Rukoutset.
Samoten illalla, lewolle mennessäsi, sano siunaten:

Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, Amen.
Minä kiitän Sinua taiwaallinen Isäni, lesuksen

Kristuksen rakkaan Poikasi kautta, ettäs minua tänäpäi-
wänä ansaitsemattomalla laupeudellas ja hywyydelläs suo-
jellut olet. Ia rukoilen sinua, ettäs kaikki syntini jotka
tehnyt olen ja Sinun niillä wihoittanut, anteeksi antaisit
ja tänä yönä armollasi laupiaasti minua warjclla tahtoisit.
Sillä minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikki
Sinun käsiis. Olkoon pyhä enkelis minun kanssani, ettei
perkele minusta mitäkään woittaisi. Amen.
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Toinen:
Walwo Herra, rakas taiwaallinen Isä, meidän ylit-semme ja warjele meitä siltä kawalalta kiusaajalta, joka

aina ympäri käy, niinkuin kiljuwa jalopeura, ja etsii ke-
nm hän nielisi. Anna meille armojasi, että me wahwalla
uskolla, miehuullisesti häntä wastaan seisoisimme ja tänä
yönä Sinun Pyhän warjelluksesi turwissa murheettomina
läpäisimme. Rakkaan Poikasi lesuksen Kristuksen meidän
Henamme kautta. Amen.

Wielä toinen:
Katso Herra! jos me makaamme tahi walwomme;

niin me olemme Sinun omasi; jos me elämme tahi kuo-
lemme, niin Sinä olet meidän Jumalamme, joka meidät
luonut olet. Sentähden rukoilen Sinua: älä anna apus
olla kaukana minusta; warjele minua kilwelläs, ja tue
minua woimallas! että minä rauhallisesti lepäisin, ja sitte
kaikkena elinaikanani Sinua pyhyydessä ja wanhurskau-
desfa palwelisin. Rakkaan Poikasi lesuksen Kristuksen,
meidän Herramme, kautta. Amen.

Ruoka-Luwut.
Kuinka huoneenhaltia yksinkertaisimmasti opettakoon

perhekuntaansa siunaamaan ruualle mennessään ja ruualla
päästyään.

1. Siunaus ruualle mennessä.
Lasten pitää ynnä perhewnen kanssa paneman kätensäristiin, ja käyttnin itsensä säädyllisesti, asettuman pöydän ym-

pari ja näin rukoileman:
(Ps, 145: 15, 16.)

Kaikkein silmät wartioitsewat Sinua, Herra, ja Sinä
annat heille ruuan ajallansa. Sinä awaat kätes, ja ra-
witfet kaikki, kuin eläwät suosiolla. Kunnia olkoon I-
sälle, ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niinkuin alusta on
ollut ja nyt ja aina iankaikkisesta ijankaikkifeen! Amen.
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Senjalleen lue Isä meidän ja seuraawa rukous:
Herra Jumala taiwaalliuen Isä! siunaa meitä ja

näitä sinun lahjojasi, jotkas meille ruumiin rawinnoksi
armollisesti suonut olet; Ia anna Pyhä armosi, että me
kohtuullisesti ja mielesi rikkomatta niitä uautitsisimme: ja
itsellemme ottaisimme, Poikasi lesuksen Kristuksen meidän
Herramme kautta. Amen.

lesuksen Nimeen kauniisti menemme pöytään,
Herran sanan pääll' meit' syömäs' juomassa löytään:
Me sillä hywän saam', waan saakoon kiitoksen
Se pöydän Herra suur', Ain', Nimeen lesuksen!Hywyyttä Herran aina lausukaamme!
Rawinnon, juoman Häneltä me saamme.
Huolen Hän meistä joka päiwä kantaa:
Tarpeemme meille armiasti antaa..

Kiitos ruuan jälleen.
Samaten pitää syötyänsä paneman kauniisti kätensä ris-

tiin ja sanoman:
(Ps, 106: i. 147: 9).

Kiittäkäämme Herraa, sillä Hän on hywä ja Hänen
laupiutensa pysyy ijankaikkisesti: Joka eläinten antaa hei-
dän ruokansa, ja kaarneen Pasille, jotka häntä anniksensa
huutavat. Kunnia olkoou Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle
Henaelle! niinkuin alusta on ollut ja nyt ja aina ijan-
kaiktlsesta iankaikkiseen! Amen.

Tähän lisää Isä meidän rukous ja seuraawa:
Me kiitämme Sinua, rakas taiwaalliuen Isä! le-

suksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, kaikkein hy-
wäiu teloisi ja liiateukiu näiden lahjaisi edestä, joita nyt
laupiudestasi nantiunee olemme, ja rukoilemme pyhää
armoasi että niinkuin ruumis ou rawintonfa saanut, sie-
luki samati aina pyhällä sanallasi wirwoitettaisiin, saman
rakkaan Poikasi lesuksen Kristuksen meidän Herramme
kautta, Auien.

Kiitos olkoon Jumalalle,
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Ruumiin sielun ruokkialle!
Armostansa antakohon,
Ncuwokoon ja saattakohon,
Suloisesti suojelkohon,
Esiwallan warjelkohon,
Rauhan aina antakohon,
Wiimein iloon kantakohon! Amen

Lasten Rukous.
Herra Jumala taiwaallinen Isä! me rukoilemme

Sinua, Sinun rakkaan Poikasi lesukfen Kristuksen täh-
den, lamaa meille pyhiä armojasi, että me oikuissa us-
kossa, hywissä tawoissa ja opissa joka päiwä kaswaisimme
ja lisääntyisimme: Ia että Sinä meitä, meidän wauhem-
piamme ja esiwaltaamme, täuäpäiwänä kaikesta synnistä, Wa-
hingosta ja kaikesta pahasta, armollisesti warjella ja suo-
jella tahtoisit. Amen.

Orpolapsen Rukous.
£> laupias Jumala, joka olet isättömän: turwa j»

auttaja, ja kaikkein oikia Isä, jotka lapsiksi kutsutaan tai-waassa ja maassa: armahda minua wiheliästä
joka siiheu waiwaloiseen tilaan joutunut olen, ettei mi-
nnlla, paitsi Sinua, ketään ole, joka todella parastani kat»
soisi. Sinä olet Isäni, turwani ja auttajani; opeta mi-
nua oikein Sinua ja ijnkaikkisen elämän tietä tuntemaan!
Keholta jumalisia ihmisiä minua oikein johdattamaan, että
minä kaikissa kunniallisissa ja luwallisissa menoissa kas-
Waisin! ■ Varjele minua kaikista pahoista, ja jumalatto-
mistä seuroista ja kaikesta, mikä minua paheutaa taitaisi!
Auta että minä kaikkinaista kiusausta oikialla uskolla was-
taan seisoisin, ja Sinua oikiassa jumalisuudessa täällä
maailmassa palwelisiu, ja sitte Sinun tykönäsi ijaukaikti-
sesti eläisin! lesukseu Kristuksen meidän Herramme kautta.
Amen.

Rukous Rauhasta.
Ah, Herra Jumala, jolta pyhät halut, oikiat neu-
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toot ja wauhurskaat työt tulewat, anna palwelioillesi fe
rauha, jota maailma ei antaa taida, että sydämemme Sinun
kästyisi alamaiset olisiwat, ja kaikki wihamiesten neuwot
särje, että meidän elämämme Sinun warjelluksesi alla le-
wossa olisi! lesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta.
Amen.

Anna Herra! rauhaa kaikille maakunnille, onni ja
terweys säädylle.

Suo meille Nauha Herra nyt,
Ia elwllikllnam' auta,
Ei maan pääll' löytä ketään muut'
Kuin riidat asettaa taitaa,
Paitsi Sinua yhtä.

Yhteinen Rukous.
Auta meitä walwoissamme, Herra! kätke meitä maa-

tessamme, että me walwoisimme Kristuksen kanssa, ja
rauhassa lepäisimme. Sinun haltuus, Herra Jumala,
annamme henkemme ja sielumme, ettäs meitä Kristuksessa,
joka on elämämme ja ylösnousemisemme, siitä ijankaik-
kisesta kuolemasta warjelisit. Ia rukoilemme Sinua, että
Sinä, joka totinen walkeus olet, woudattaisit armosi pais-
teen meidän pimiöihin sydämiime, rakkaan Poikasi, lesuk-sen Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.

Synnintunnustulsill.
I.

Minä waiwaineu, syntinen ihminen, joka synnissä
sekä siinnyt että syntynyt olen, ja wielä sittenkin kaikkena
elinaikanani syntistä elämätä pitänyt olen, tunnustan kai-
kesta sydämestäni Sinulle, o kaikkivaltias ijankaikkinen
Jumala! rakas taiwaallinen Isäni! etten ole Sinua ra-
kastanut ylitse kaikkia, enkä lähimmäistäni niinkuin itseäni.
Minä olen (sen pahentpi) isäini kanssa, monella muo-
dolla rikkonut Sinua ja sinun pyhiä käskysanojasi was-
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taan, sekä ajatuksilla, sanoilla ja töillä: ja tiedän itseni
sentähden ansainneeni helwetin ja ijankaikkisen kadotuksen,
jos Sinä minua niin tuomitsisit, kuin koroa oikeutesi waa-
tii ja syntini ansainneet owat. Mutta Sinä, rakas tai-
waallinen Isä! olet luwannut ettäs tahdot armon ja lau-
peuden osoittaa kaikille waiwaisille syntisille, jotka itsiänsä
parantaa tahtowat ja wahwalla uskolla paeta käsittämättö-
män laupeutesi ja Vapahtajan lesuksen Kristuksen an-
sion turwiin: niille Sinä tahdot armollinen olla, ehkä
kuinka paljon he owat wastaasi rikkoneet, etkä itänänsä
enää heidän syntiänsä soimata. Siihen minäkin waiw«-
nen syntinen itseni luotan ja rukoilen turwallisesti, että
Sinä sen saman lupauksesi jälkeenolisit minullenkin armolli-
nen ja laupias, ja antaisit kaikki syntini anteeksi, Siium
pyhän Nimes kiitokseksi ja kunniaksi.

Kaikkiwaltias ijankaikkinen Jumala, hänen suuren kä-
sittämättömän laupiuteusa ja Vapahtajan, lesuksen Kris-
tuksen ansion tähden, antakoon meille armojansa, parantaa
syntistä elämätämme ja saada hänen kanssansa ijankaikki-sen elämän, Amen.

11.
Laupias Jumala, rakas taiwaallinen Isä, jonka lau-

piudellaei yhtään loppua ole, Sinä joka olet kärsiwäl-
linen, pitkämielinen ja suuresta armosta anteeksi annat
kaikille katuwaisille kaikki pahat teot, rikokset ja synnit;
me olemme (sen pahempi) tehneet syntiä meidän isäimmekanssa, me olemme wäärin tehneet ja olleet jumalattomat,
ja Sinun mieles rikkoneet; Sinulle ainoalle olemme
syntiä tehneet, ja Sinun edessäs pahoin tehneet; mutta
älä muistele entisiä pahoja tekojamme, armahda meitä
nopiasti; sillä me olemme sangen wiheliäisiksi tulleet. Au-
ta meitä Jumala, meidän Vapahtajamme! Sinun nimes
kunnian tähden, wapahda meitä, ja anna meille Pyhän
Hengen armoa parata syntistä elämätämme ja saada ty-
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köliäsi ijankaikkisen elämän! Poikasi lesuksen Kristukseit
meidän Herramme kautta, Amen.

111.
O Sinä kaikkein armollisin Herra lesu Kriste, ar-

mahda minua waiwaista syntistä, ja katsahda puoleeni
laupiutesi silmillä, niinkuin sinä katsoit Pietarin puoleen
salissa, koska hän Sinun kieltänyt oli, ja niinkuin Sinä

katsoit syntisen waimon puoleen pöydän tykönä Fariseuk-sen huoneessa, ja ryöroäriu puoleen ristin hirsipuussa; ja
anna minulle kaikkein pyhimmän armos kantta, että minä
ynnä Pietarin kanssa itkisin syntiäni, syntisen waimon
kanssa Sinua täydellisesti rakastaisin, ja ryöwärin tax\%\a
katselisin pyhiä kaswojasi taiwaassa ijankaikkisesti. Amen.

HERra, älä rankafe meitä ansiomme jälkeen, älä
myös kosta meille wäaräin teloimme jälkeen.

Herran siunaus,
jolla Herra käski Palmellansa Mooseksen kautta Aarooni», ylim-
mäistä Pappia ja hänen poikiansa siunaamaan Israelin lapsia.

(4 M.'os, 6! 24—2G.)

Herra siunatkoon meitä, ja warjelkoon meitä. Het*
ra walistakoon kaswonfa meidän päällemme, ja olkoon
meille armollinen. Herra kääntäköön kaswoufa meidän
puoleemme, ja antakoon meille ijankaikkisen rauhan! Ni-
meen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, Amen.

v. Osa.
Ihmiskunnan elinkeinoista.

Rakas lapsi! älä milloinkaan kadehti rikasta hänen rik-
kaudessansa, sillä onnen säätämisestä eläwät maailmassa toi-
set ihmiset rikkaudessa ja äwcriäisyydessä, toiset köyhyydessä ja
wiheliäisyydessä. Älä myöskään ylön katso köyhää kerjäläistä
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hänen kurjuudessansa, joka sauw»
kädessä ja kontti seljassa as-
tuu tietä myöten ja waeltaa sillä
keinolla tämän ajallisen elämän lä-
pi, rawiten itsensä warakkaimpain
ihmisten armopaloista. Ole aina
ahkera, ja kohtuullinen: ole siwiä
ja nöyrä sydämmestä: ole puhdas
ja rehellinen, niin woitat Junia-
lan siunaiksen ja ihmisten rakkau-
dcn. Opi jo pienoisena hoita-
maan ruumiisi terweyttä ja puh-
tautta: opi sieluasi kirkastamaan
Jumalan sanalla ja »viisasten ope-
tuksilla. Opi tuntemaan maailman ja ihmisten elinkeinoja
maailmassa. Tuossa on
maanmies koonnut työkalu-
jansa yhteen kokoon. Sii-
nä on aura, kuokka ja la-
pio; siinä on »viikate, ha-
ra»ua, riihi-»vartta y. m.
Siitä löytää hän niitä
tarwittaissa. Toimcllisclla
maanmichellä on aina kaikki
työkalunsa hywassa kurjuus-
sa, ja ehiät, mutta laiska ja
toiineton ei niistä paljoa

huoli. Maa »viljely s on ihmiskunimn kunniallisin elinkeino:
maanwiljelyksestä »vuotaa waltakuntain woima ja inahtawuus.
Ahkera ja toimellinen maainviljeliä pidetään suuressa kunnias-sa ja maa kas»vaa mielellänsä scinmoiselle. Maanwiljelys on
raskasta työtä, »nutta ihmisnero on sitä paljon huojentanut
hy»uillä työajalla ja höyryn-»voimalla. Maanwiljelys-työn ah-
kerat työiniehct elä»vät usein korkiaan ikään sillä alinomainen
liite ulko-ilmassa »vahwistaa teriveyttä ja Jumala siunaa hei-dän ahkeroimisensa.

Ahkera käsi saapi hallita, n»»»tta laiskan täytyy >ve-
ron alaiseksi joutua. Joka laiska on työssänsä, hän on senweli joka »vääryyttä tekee. Toimellisen »niehen työt, tulemat
runsaasti palkituksi.
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Kauppa ja meren kulku on myöskin mahtawa elin»

keino maailmassa. Laiwoilla siirretään tawaroita toisista maan-
osista toisiin. Nopeimmat höyrylaiwat lentäwät meren pinnalla
noin kolme penikulmaa tiimassa jakaikilla maailman siwistyneil-

läkansoilla löytyy jo lukematoin paljous pienempiä ja suurempia
höyrylaiwoja. Kaupan edistämiseksi jaliikenteen jouduttamiseksion
myöskin keksitty rautatiet jahöyrywaunut, jotka wetäwät perässä
ison joukonkuorma- ja matkustaja-waum

waunut Englandissa kiitäwät yhdeksän penikulmaa tiimassa.Monta miljoonaa ihmisiä eläwät maailmassa kaupan ja meri-
kulun kautta: sen kautta lewiää myöskin siwistys ja toisten
kansain hyödylliset keksinnöt toisille. Kaikki ihmiset kunnioitta-

ja »valistunutta kauppiasta. Taiteet ja
teollisuus on kolmas pää-elinkeino maailmassa, sillä toisten
kansain taito- ja käsitöitä siirtää kauppaliike toisista waltakun-
nista toisiin, ja semmoisissa töissä saawat sadat-tuhannet an-
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siota. Mitä parempia käsityö-
ja teollisuus-tuotteet owat, niin
sitä enemmän niillä on ar-
woa ja mitä paremmin juku
taideniekka osaa kumauksensa
walmistaa ja seppelöidä, niin
sen suuremman suosion se woit-
taa. Oppineet ja Viisaat owat
ne miehet, jotkakoneellisilla lai-
toisilla jakonstillisesti walmis-
tetuilla työkaluilla tutkimat Jumalan suuria töitä luonnon toaU
takunnassa. Oppinei-
den awulla siwisty-
wät kansat ja ilmes-
tywät luonnon salai-
suudet. Korkiasti op-
pineet owat kaikkein
ahkerampia työmiehiä
maailmassa, ne owat
enimmän siwistynei-
tä, ne owat ihmiskun-
nan kaunistus maan-
päällä. Muistakaa rakkaat lapsukaiset, että luMala on mää-
rännyt ihmisen otsansa hiestä ja kättensä töistä leipänsä an-
saitsemaan. Kaikkein pitää siis kunniallisella lamalla puuhata
elatusta itsellensä: kaikkein pitää jo lapsuudesta oppia tekemään
työtä ja kunnioittamaan Jumalala, jolta kaikki hywä anto ja
täydellisimmät lahjat tulewat.

K. irj o itu Is s e st tti

Pekka poika oli kotona opettanut Anttia kir-
joittamaan, mutta kir- G\ft. i.. o{} n o Tästä
jaimet olivat sattuneet \ \ nuhteli
Pekka Anttia, vaan Antti sanoi oppivansa hyväksi
kirjoittajaksi, jos saisi vaan pari vuotta kulkea seu-
rakunnan koulussa. Niin kävikin ja Antista tuli
semmoinen kirjoitusmies ettei parempata Suomessa
tarvita. Niin lapset oppivat kuin niitä opetetaan.
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vi. Osa.
Suomenmaassa tawalliset mitat, painot ja rahat.

Pituuden mitat:
1 Penikulma = 10 wirstaa 6,000 syltää 18,000 kyynärää.
1 Wirsta = 600 syltää = 1,800 k:rää.
1 Syltä 3 kyynärää.
1 Kyynärä 2 jalkaa 4 korttelia.
1 Kortteli 6 tawallista tuumaa 5 kymmentuumaa.
1 Tanko = 5 k:rää = 10 jalkaa.

Pintojen mitat:
1 Nelikulmanen syltä 9 nelik. kyynärää.
1 Nelik. kyynärä 4 nelik. jalkaa.
1 Nelik. jalka = 100 nelik. tuumaa.
1 Tynnyrin ala 32 kapan alaa 14,000 nelik. k:rää.
1 Kannun ala 250 nelik. kyynärää.

Awaruus-mitat:
1 Kuutio-syltä 2? kuutio k:rää.
1 Kuutio-kyynärä 8 kuut. jalkaa j. n. e.
1 Kannu 100 kuutio-kymmentuuniaa.
1 Kuutio-jalka 1,000 kuutio-kymmentuumaa.
1 Kannu 4 toopia 8 korttelia.
1 Kortteli 4 jumprua.
1 Tynnyri 3 karpiota 30 kappaa 63 kannua.
1 Pänni 20 kappaa 2 karpiota.
1 Karpio '/ 3 tynnyriä 10 kappaa.
1 Nelikko 1/ i tynnyriä = 7 1/» kappaa.
1 Kappa = 2X/10 kannua.
1 Harkätyunyri (märkiä tawaroita) 90 kannua.
1 Tynnyri 48 kannua 4 nelikkoa.
1 Nelikko = 12 kannua.
1 Aami eli Wati 60 kannua
1 Ankkuri = 15 kannua.
1 Syltä halkoja 4 kirää leweä, 3 k:raä korkea ja halon

pituus hakopuussa 6 korttelia, lehtipuussa 5 korttelia. Muu»
tamissa paikkakunnissa owat 3 kyynäräiset halkosyllät ta<.

mallisia.
1 Parma heiniä eli olkia 43U kyyn. pitkä ja leweä sekä
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33/ 4 kyyn. korkea; sen awaruus on siis = 8439/ 64 kuutio»
kyynärää.

1 Heinä-Aami 6O leiwiskää.
Painomitat

1 Laiwalästi 288 leiwiskää =l4Kippuntaa ja 8 leiwiskää.
1 Kippunta 20 leiwiskää.
1 Leiwiskä 20 naulaa.
1 Naula = 32 luodia 8,848 ässiä.
1 Luodi 4 kwintiniä.
1 Smtneri 100naulaa.

Rahojen mitat:
1 Markka = 100 penniä = 25 kopeikkaa.
1 Rupla (Wenäjän rahassa) 4 markkaa 100 kopeikkaa.

Ajan-mitat:
1 Wuosi == 12 kuukautta = 52 wiikkoa = 365 wuorokautta.
1 Kuukausi 30 wuorokautta.
1 Wiikko 7 wuorokautta; 1 työwiikko 6 päiwaä.
1 Vuorokausi 24 tiimaa eli hetkeä.
1 Tiima 60 minuutin; 1 minuuti 60 sekuntia.

Kappale-mitat:
1 Korssi - 12 tusinaa 144 kappaletta.
1 Tusina 12 kappaletta.
1 Rihma eli kiihtelys nahkoja = 40 kappaletta.
1 Tiwu munia == 20 kappaletta.
1 Toltti lautoja = 12 kappaletta.
1 Pakka paperia —lO riisiä.
1 Riisi paperia 20 kirjaa.
1 Kirja kirjoitus-paperia 24 arkkia.
1 Kirja präntti-paperia 25 arkkia.

Muistutus: Suomessa käytetään paljon muitakin
mitta-laatuja kansan keskuudessa, mutta niillä kuin ci ole mi«
tään laillista Perustusta niin jätämme ne mainitsematta.
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vii. Osa.
Suomalaiset ja Latinaiset numerot, Luwunlaslu-merlit,

Kerto- ja lalotaulu.
12 3 4 5 6 7 8 9101112 13 44 45
I II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
46 47 18 18 20 24 22 23 30 40 80

XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXX XL L
60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700
LX LXX LXXX XG C CG CCG CD D DG DGC

800 900 4000 2000 3000 4000
DCCG GM M MM MMM MMMM
400.000. 4,000,000, 4869 (MDCGCXIX.)

Luumnlaslu-merllein selitys.
-f- Plus, Lisäys-merkki, joka pannaan yhteenlasketta-

wain numeroiden walille, esim. 6+9, st on, että 6 ja 9
owat yhteen laskettawat.
RlisiiflS, Wähennysmerkki, joka pannaan poisotet-
tawain eli lukua wähentäwäin numeroiden edelle, esim.
21—7, se on, että 21:stä on otettawa ?:män pois.

X Kertomus-merkki, joka pannaan kahden toisillansa ker-
rottawain numeroiden eli lukujen wälille, esim. 5X6, st
on, että 5 kertaa 6 eli 6 kertaa 5 j. n. e.

: eli / Jakomerkki, joka pannaan kahden numeron eli lu-
wun wälille, joista edellinen luku on jaettawa niin mo-
neen osaan kuin jälkimäinen näyttää, esim. 36:6, eli 36 /6/

st on, että 36 jaettakoon 6:teen osaan; 36/6 kutsutaan mur-
toluwuksi.Jhtäläisyys-merkki, joka merkitsee, että numerot eli
luwut kahden puolen tätä merkkiä tekewät yhden werran,
esim. 94-6—15, st on, että 9 ja 6 yhteen laskettuna te-

* kewät 15.
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Kerto- ja Jako-taulu.
2fertaa 2 tetee 4j4 Jert. 4tet. 16 7 kertaa 7 tekee 49
2 V 3= 64 Xs= 20 7 X 8 = 56
2 X 4= 84 X6= 24 7 X 9 = 63
2 X 5 -10 4 X 7= 28 7 X 10 _ 70

o \> 7 -il4 X 9= 36 8 kertaa 8 tekee 64
9 0 Qlift 4 XlO =4O Bx9= 72
\ * g~i3 siert.stel.2s 8 x 10 = 80

2 XlO = 20|R x 7= 35 9 kertaa 9 tekee 81
3 kertaa 3 tekee 9> XB= 40 9 x 10 - 90

\ v s-i*?.* 10-50 10 kertaa 10 - 1003 X 5 - 15,5 XlO *>v
10 v inn _ lOOO3 X 6=lB 6 kert. 6 tel. 36 1U X 10U ~ IUUU

o & o
= N X I~ 1o 100 kert. 100 = 10,000

3 X 8-_4 6 x 8= 48 100 x 1000 = 100,000
3X9= 27 6 X 9= 54 -

3 X 10 = 30,6 X 10 = 601000 kert. 1000 id. 1,000,000

Imen Muistutus: Kertoessa on yhtäkaikki kumpaisella lu-
luulla toinen eli toinen luku kerrotaan, esim. 3X6
eli 6 X 3 = 18, 4X5 eli 5 X 4 = 20, se on, että
3 kertaa 6 eli 6 kertaa 3 on 18 j. n. e.

2:nen Muistutus: Jos se luku cli summa, joka kahdenlu«
wun kertomisesta on syntynyt, jaetaan niin moneen
osaan kuin yksi niistä luwuista näyttää, niin kart-
tuu yhtämonta joka osalle kuin toinen niistä näyttää,
esim. 18:6 = 3, se on, että 18jaettuna 6:teen osaan,
antaa 3 osalle, eli jos 18 jaetaan 3:meen osaan niin
tulee 6 osalle.

3:mas Muist. Murtolukuja: puoli, kolmasosa,
neljäsosa, 2 /3 kaks kolmasosaa, 3/ 4 kolme neljäsosaa,
2/5 kaks wiidesosaa, 5 / e wiis kuudesosaa, 3 /7 kolme seit-
semäsosaa, 6 / S wiis kahdeksasosaa, "/, 2 Ykstoista kaks-
toistasosaa, j. n. e. p., joistayläpuolella wiiwaa ole-
wat numerot kutsutaan nimittäjäksi ja alapuo-
lella määrääjäksi, koska ylimmäiset nimittämät kuin-
ka monta osaa ja alla olewat määräämät kuinka suuret
osat owat.
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viii. Ofa.
Laulun woimasta.

Hywät ja ahkerat lapset opettelemat laulamaan ja wei-saamaan Jumalan suuresta hywyydesta, luonnon ihanuudesta
ja isänmaan rakkaudesta. Laulut ja weisut ylentawät ihmisen
ymmärrystä, ne tekewät lapsen wiattoman ja pehmeän sydäm»
men hartaaksi Jumalan puoleen.

Isäimme maa.

Isäimme maata Jumala
Suo woimas aina warjella.
Sen suoja ole suloisin
Sodan ja rauhan aikohin.

Se mikä meill' on rakasta,
On täällä aina parasta;
Meill' armasta, niin ihanaa
Ei muuta oo kuin tämä maa.

Tääll' isämme owat asuneet.Toin, sotien, uskoin toiwoneet,
Tääll' asunto on meilläkin
Ia sama elämämmekin.

Ia täällä kerran lapsemme
Myös käymät askeleitamme
Kuin mekin uskoin, taistellen
Ia Jumalala rukoillen.

D suojaa Herra maatamme
Ia siunaa rakkaat rantamme,
Meill' anna armos suloinen,
Kuin kesän kaste herttainen.

Suo joka sielu siunattua
Ken maamme hywää loimottaa;
Waan kierrä paha paulaansa
Kun aikoo, rikkoo rauhaansa.

Sä maamme antit pimeestä
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Kuin kukan suppu-kätköstä;
Siis auta aikain loppuhun
Walossas aina waurastun!

Se pyhän sanas walo on
Kuin tuottaa maalle auringon;
Sen anna täällä walaista
Ifäimme maata armaista.

Wirran reunalla.
Ma katson puro wettäsi,

Kuin Hiljaan liristen
Se tuossa tietään waluupi,
Luo meren aaltojen.

Sun kulkus wirta muistuttaa
Myös aikaa elämän:
Niin aika myöskin jouduttaa
Kulkuunsa rientäen.

Ajankin wirta juokseewi
Merille tuonelan,
Kaik' aika täällä muuttawawi,
Waiwuttaa kuoleman.

Siis nuorukaiset armahatElkäämme olko maan
Aikamme armaan tuhlaajat
Nuorena ollessam!

Me pyytäkäämme jokainen
Oppia ahkeraan,
Niin aikamme on hupainen
Ia huolet huojentaa.

Niin puhdas jos ois elomme
Kuin wirran wesi tuo,
Niin kuolemassa kotomme
Muuttuisi Luojan luo!
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ji u p i x - le a fc ft »•

Mä kukko Aapisen
Tään lehden viimeisen
Kaunistan koreeksi
Ja laulan riemuksi.

No lapset kuulkaas mitä!
Teille ei kukaan sitä
Oo ennen ilmoittannut
Ja mielellenne pannut:

Mä lahjat runsaat annan
Teili' makijaiset kaunan,
Jos aina ahkerasti
Luette hartahasti.


