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ABC- och Läsebok
för Barn,

tillcgnnd

Fäderneslandets Mödrar,

°f

I» «s. V. Sadelin,
Ledamot nf K>itcchcö-kommitteen.

Kommer hit, barn! h&rer mig!
Jag viii liira eder Herrans fruktan.

Ps. 34: 12.

iii e, iiyckt h°s J. W. Lillja & Co, 1851.
Uppa cgct föilag.



Gillas till tryctning. Äbo Dmnkapitel, Ben 22 Novcm-
der 1848, - Pä beraUning:

A. V. Favokin.



Mödrar!
Dä jaZ till Eder siäller detta försök att

vppna det unga barnahjertat för Guds nad, är
det en tacksamhewgärd at minnet af en oför-
gätligt wvrdad Moder, hwars walsignelferika
lärdomar i mltt hjerta utsadde de första
frön af den himmeistä wisdomen. Emottagen
med wälwilja denna anwisning, den läggeS i
Edra händer, Hulda Wardannnor af det äd-
laste som pa jorden finnes! med bön till Gud
om Hans mäktiga bistand. Det arbete i ned-
läggen pa Edre barn, dä I lären dem kanna
Gud och den han sändt hafwer, lesus Chri-
siuZf stall genom Herrans nad bära frukt i
tid och ewighet.

Innan I begagnen denna bok, genomläsen
och ftljen I skolen icke angra det denna

erinra n.
Till lättande af arbetet wid barns under-

wisning bidrar icke litet, att barnen tidigt, och
innan ännu nagon början med läsning bliftvit
gjord, lära sig stafwa. För detta ändamal sä«
ger man dem först ett ensiafwigt ord af en-
dast en vokal och en konsonant, och wäljer här-
wid ord, som ligga inom barnets erfarenhet;
man säger t. ex. s a sager sa —en sa, hwar-
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uti du badar; t a säger ta, en ta pa din fot;
fo t - fot, hand- hand. Sedän gar man
till ord af twa stafwelser t. cx. M a m-m a
säger mamma, Pap-pa säger pappa. Gä
nu till pappa och säg, att du kan staftra mam-
ma och pappa. Man ffall finna barnen här-
af sa roade, att de sielfwa insinna sig att fa
stafwa, och uppgifwa ord dertill. Da bokläs-
ningen scdermera begynner, är gcnom denna
ötgärd en betydlig del af beswärligheterna un-
danröjd, och barnet snart i tillfälle att njuta
frukten af sitt arbete; hwilket äfwen wid dcn-
na älder är en glädjande uppmuntran. Hwad
bruket af denna bok widkommer, bör barnet pa
en gäng lära sig alla bokstäfwer, bäde siora
och sma, i sa wäl latinska som swenffa alfa-
betrt. Barnet sysselsättcs härmed, under om-
wexling af böcker, sä länge tillS det med sä-
kerhet, och utan att mitztaga sig pa de bokstäf-
»ver, som äro lika, kan i hwad bok som helst
uppräkna bokstäfwerne. Under denna bokstafs-
läsning bör det- äfwen lära sig stilnaden c-
mellan vokaler och konsonanter, samt emellan
härda och lena vokaler, och huru c, ch och k
ftamför dcsse olika uttalas.

När alla bokstäfwer äro fullkomligt utlär-
de icke förr begynnes med stafningen,
som är grundcn för all innanläsning, och hwar-
med barnet sa länge sysselsättes, uti olika böc-
ker, till desi det, sa snart ögat fallcr pa en
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siafwelse, kan utjaga densamma, utan att upp-
raina de bokstäfwer, af hwilka der. Sn-
som reglor för siafninqen gifwe man föllande:
da en medljudande siar emcllan twa sjelflju-
dande, föres den medljudande nastan alltid till
scdnare stafwelsen, da twa medljudande siä e-
mellan twa sjelfljudande, föres en medljudande
till hwardera stafwelsen; men om % sp, st och
dr förekomma, sa höra begge desse konsonan-
ter till sednare stafwelsen, t. ex. a-ffa, a-spen,
wi-sias, fa-dren; om tre medljudande sta emel-
lan twa sielfljudande, sa föras de twa första
medljudande till första stafwelsen r. ex. ysi-ra,
ängs-las, track-la; men der j¥, st och dr före-
komma, föras de alltid till den sednare stafwel-sen, sa framt de aro enkla, t. ex. stur-ffa,
för-ste, al-drig, för-äl-drar, men deremot staft
was gitz-lan, blädd-ra. Om fyra medljudande
siä emellan twa sjelfljudande, sa föras twä
medljudande till förra och twa till sednare staf'.
welsen, t. ex. jung-fru. Flere undantag gift
was fran alla dessa reglor, men med dem böra
ej barn beswaras, de lära sig dem af öfning.

När början göres med innanläsningen läter man
barnet begagna den i boken förekommande öfning
för innanläsning, och da tarnet läst: jag är
ett barn, fragas siraxt derpä: hwad är
du? dä barnet swarar: jag är ett barn. Se-
dermera laser barnet äfwen fragan och aftem-
nar dä alltid swaret sielft.
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Under siafningen lär barnet sig kanna siss-
rorne och under innanläsmngen Mjetecknen, sa-som i boken förekomma.

Ingen utanläsning bör föreläggas barnet,
innan det först högt innantill nppläst, hwadsom skall utgöra desi utanlexa. Detta är en
sak af nttersta wigt. Först laser barnet utan-
till alla bbner, samt tio Guds bud, tronS ar-
tiklar, fader wär, döpelsen och altarets sakra-
ment, och derefter allt det öfriga i boken före<
kommande.

Nu han, som sagt: läter barnen kom-
ma till mig, gifwe Eder, mödrar! da I laten
barnen komma till boken, nad och wishet, att
med talamod och bön lära dem den allraskö»
naste wisheten att älska Gud; da stola
de, ja sannt Herren lefwer, en gang blifwa
eder fröjd och eder krona.

Åland, lulafton 1848. ■ S—n.
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Multiplikations- och Dmsions-?£afla,

2 gänger 3 gänger 4 ganger
2 är 4 3 är 9 4 är 16,
3 :6 '-'■ "T"4 12 5 20
4 8 5 15 6 24
5 10 6 13 7 28
6 12 7 21 8 32
7 14 8 24 9 36
8 16 9 27 10 40
9 18 10 50

10 20

5 ganger
5 är 25
6 30
7 35
8 40
9 45

10 50

6 gänger 7 gänger
6 är 36 7 är 49
7 42 8 56
8 48 9 63
9 54 10 . 70
10 60

8 gänger (f 9 gänger 10 ganger
8 är 64
9 72

9 är 81 10 är 100
10 90 100 1000

10 80 1000 10000



8

Ett är har 12 mänader, hwilka Heta: Ja-
nunri, Februari, Mars, April, Maj, Jani,
Juli, Augusti, September, Oktober, No-
■vember och Deceuiber. En mänad har 3(1

eller 31 dagar, eller omkriyg 4 weckor; en
wecka innefattar fju dagar, nemligen: sondag,
mandag, tisdag, onsdag, thorsdag, fredag och
lördag. En dag innehaller 12 timmar, ett
dygn utgör en dag och en natt eller 24 tim-
mar. En timme innehaller 6(1 minuter, en
minut 6(1 sekunder. Solen gär upp i öster,
och da är det morgon. Solen gar ner i we-
sier, och da är det afton> Om middagen är
solen i söder. I norr synes den aldrig hos ost.

Ett ffeppund innehaller 20 lispund, ett
lispund gör tjugu marker eller Mlpund, ett
fkalpund eller en mark är 32 lod,, ett lod in-
nehaller 4 qvintin. En tunna innehaller 30
kappar. En kanna twä stop, ett stop 4qwar-
ter, ett qwarter 4 jungfrur. En ankare 15
kannor. En famn innehaller 3 alnar, en aln
2 fot eller 4 qwarter, ett qwarter 6 tum. Ett
tjog innehaller 20 stycken, ett duösin 12 siycken.
En rubel silfwer innehaller 100 kopek.

%
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Des-sa tju-ge-ät-ta bok-siäf-wer de-las u-ti
l:o Sjelf-lju-dan-de el-ler vo-ka-ler, som
haf-va ljud i sig sjelf-va och ä-ro des-se
ni-o: 3la Aa £ e E e liii O o
0o UuUu «pt)YyiåÅå H
äÄ ä oöo ö. Tili hvar och en staf-
vel-se for-dras all-tid en vo-kal el-ler sjelf-
lju-dan-de bok-staf, och så mån-ga så-da-
na fin-nas i ett ord, så måu-ga staf-\jel-ser
utgö-ras der-af.

2:o Med-lju-dan-de el-ler kon-so-nan-
tex, fom med till-hjelp af en vo-kal ut-sä-gas,
des-se ä-ro nit-ton:

Bb B b <Z cG c Ddv d gf F
f@gG g H h llh SJJj ÄfK
k 2l L 1 MmN m, OlnNn P p
P P aqQqßrlll ©• f S s T t
Tt «B»Ww X x XX 3 j Z z.

Vo-ka-ler-ne el-ler de sielf-lju-dan-de bok-
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siäf-wer-ne ä-ro af twä slag: har-da som å*
ro 51 a Aa DOOO UuUu il å Aåj

samt le-na, hwil-ka ä-ro Ee liii
«PpYy tä Å.ä 6öÖö.

I-bland ut-ta-las tven-ne kon-so-nan-ter
blott så-sorn en, t ex. CH ch CH cb så-
sorn Kk kk, PH ph PH ph så-sojn F f
F f och TH ch TH tb såsorn ttTt

dc Cc, ©g G g och K? Kk ftam-för
de blö-ta el-ler le-na vo-ka-ler-ne haf-wa ett
lent ljud, t. ex. cit-tra, gif-wa, ki-ka, men fram-
för de har-da vo-ka-ler-ne och kon-so-nan-ter
samt i siu-tet af or-den, ett hardt ljud. C c
G e t. ex. läses da som K k K k t. ex. cap,
claver, läses kap, kla-ver.

Num-ror el-ler siff-ror, med hwil-ka man
be-teck-nar en-kla tal, ä-ro föl-jan-de tio

01^34557§9.
I II 111 IV V VI VII VIII IX X.

Skil-je-tec-ken ä-ro föl-jan-de:
,) kom-ma, som ut-mär-ker min-sta de-len

af en mening. - ,
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}) Se-mi-ko-lon el-ler kom-ma med punkt
sät-tes vid slu-tet af en stor-re me-ning.

:) Ko-lon an-vän-des vid slu-teb af en än~
nu stör-re me-ning.

,) Punkt ut-mär-ker en slu-tad el-ler full-
stän-dig me-ning.

?) Fm-ge-tec-ken bru-kas wid en fta-ga, U ex.
huw mär du?

l) Onff-nings-tec-ken bru-kas wid en ön-ffan
el-ler wid ett m-rop, t. ex. Ack! lyd mig!

() El-ler | | ut-mär-ker nä-got, som för upp-
lys-nings-Mll är in-ftrdt i en me-ning,

:) del-nings- El-ler staf-wel-se-tec-ken ut-mär-ker
ords del-ning i si-na staf-wel-ser,

—) tank-streck till-kän-na-ger en in-förd tan-ke,
") la-ne-teck-net bru-kas dä man an-str en an-

nans, ord t. ex. Gud sä-ger: "du ffall he-
dra din fa-der och din mo-der."

till in-nan-
läs-ning.

i. lag ar ett barn.
2. Nu fär jag lä-ra mig lä-sa;

det blir sa ro-ligt.
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3. lag kan re-dan ett, twa,
tre ord.
Det gär bra, om jag har
lust, och lust har jag atc
lä^sa.
Dä jag kan la-sa/ fär jag
la-ra mig sa myccket om
Gud, och om alit, som sinns
i werl'den.
Marn-rna har re-dan ta-
iat för mig myc-ket om
Gud.
Jag vet att Gud är min
ska-pa-re.
Mam-ina har sagt mig det.
Gud har gif-vit mig en
god far och mor.
Min far och mor ä-ro min
pap-pa och mam-ma.
Min pap-pa och mam-ma
kaplas mi-na ffa4Mrar.

4.

Z.

6,

7-

8.
9-

10.

11.



14

12. Mi-ne för-äl-drar gö ra mig
myccket godt.

,3. Min pap-pa och mam«ma
giftwa mig mat och kla«der/
och la«ra mig dec npc«tigc
ar.

14. lag al-star sH myccket mi-
ne för-äl-drar.

i5. Dä iag äl.star mi.ne för-
al-drar/ sa gör jag hwad
de wil-ja.

16. lag häl-ler myccket af min
pap-pa och der-
fö-re ly-der jag dem.

i. Hvad är du?
2. Hvad får du nu lä-ra dig?

Blir det ro-ligt att lä-ra
lä-sa?

3. Kan du re-dan lä-sa nå
got?
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4. När går det bra att läsa?
Har du lust att lä-sa?
Hvad får dulä-radig, då
du han lä-sa?
Hvem har ta-lat för dig
om Gud?
Hwem dc dm ssa-pa-re?
Hu-ru wet du, att Gud ar
din ssa-pa-re?
Hwem har gif-wit dig en
god far och mor?
Hwem ar din far och mor?
Hwad kal-lar du din pap-
pa och mam«ma?
Gö-ra di-na för-äl-drar dig
godt?
Hvad godt gö-ra dig di-na
för-äl-drar?

5.

6.

7-
8.

9-

10.
11.

12.

i3.

Ål-skar du di-na för-äl-
drar?

i4.

,5. Hvad gör du, då du äl-
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•>..

skar din pap-pa och mam-
ma?
Hål-ler du af di-na för-
äl-drar? Hu-ru vi-sar du,
att du hål-ler af din pap-
pa och mam-ma?

16.

Min mam-ma och pap-pa
be of-ta Gud för mig.
Mi-ne för-äl-drar be Gud,
att jag skall bli ett godt
och ly-digt barn, som ger
dem glä-dje*
Glä-dje viii jag,med Guds
hjelp, gö-ra mi-na go-da
för-äl-drar.

»7*

18.

'9.

Hwar of«fan och mor-gon bör ett
barn hov-knap-pa si-na hän-der ochbe till Gud den>na

Ett barns bön för n-
na för-äl-drar.

Go-de Gud.» jag tac-kar dig, att
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du gif-wit mig go-da för-al-drar, scm
lä°ra mig sa inyc ket nyt-tigt. Be-
wa-ra mt<na ftr-aldrar for aUt
ondt. Lät dem lange lef°wa, och
min lyd-nad all-ttd gtf-wa dem gla-
dje och gö-ra dem säl-la och lyckli-
ga. A-men.

A.men säger rnan all-tid, clå
mau slu-tar en bön tili Gucl; A-
rnen be-ty-der, att vi ve-te, att Gud
hör vå-ra bö-ner och ger oss hvad
han fin-ner va-ra nyt-tigt och goclt
för oss»

Ett barn bör ock-så be Gud för
sig sjelft, och då ber det den-na

Barn-bön:
Gud, som haf-ver bär-nen kär,
Se tili mig som li-ten är!
Hvart jag mig i verl-den vän-der,
Slu-ter jag mig i Guds hän-der. Amen.

Du Har, mitt barn! ock-sä en bror
och en sy-ster; jag wet, att du HU
ler af dem/ och de Häl-la af dlg.
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Din bror och sv-ster kal-las di»
na och för dem ber du
den-na

Syskon-bön:
Be-wa-ra, o Gud! mi-na sy»ffon

för allt ondt. Gtf dem ett godt och
ly-dtgt hjer-ta, att de all°tid ma glä»
dja wa«ra go-da för-al-drar, och al»
sta dtg, sä-som sin Fa'der och sta-
pa-re. Amen.

Du och di-na för-äl-drar och sy-
skon ä-ro men-ni-skor» Det fin-
nes ock-så an-dra men-ni-skor i verl-
den, dem bör du äl-ska, ty de ä-ro
al-la ska-pa-de af Gud, och der-fö-
re ä-ro al-la men-niskor di-na brö-
der och sy-strar, ty de ä-ro al-la
barn aK sara-ma al-las fa-der i him-
me-len, som är Gud.

Du bör der fö>re be Gud af-wen
för al-la Guds barn pft jor-den i
den-na
Bön för al-la men-ni-stor

Glad, o Gud! al-la men-ni-ffor.
Lar dem ratt kan-na dig och din kar-
lek tlll osi, dä sto-la de all-tld bllf.
wa lpck'li-ga och sa-li-ga. Amen.
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Sam-tal e-mel-lan en mor
och hen-nes barn.

Modren. Du har fålt af din pappa
ett litet bord, som pappa lagat åt dig.
Det är vackert, men niycket vackrare
är hela verlden, sora Gud har gjort. . j

Barnet. Men säg inig, sota mamma!
huru GuTl gjorde verlden.

Modren. Icke så, som da såg, att
din pappa gjorde bordet.

Barnet. Nå! men huru då? det vore
så roligt att veta.

Modren. Gud sade eller ville, att det
skulle bli, och så blef alit, som nu fin-
nes. Och det kallas att Gud skapade alit.

Barnet. Men Huru kunde Gud stapa
allt Hwad han wille? Kan mamma och pap-
pa göra allt hwad de wilja?

Modren. Wi kunna nrijtt icke göra
hwad wi wilja, ty wi äre menniffor och icke
Gud; men Gud kan göra hwad han roili, ty
Gud är allsmäktig.

Barnet. Gud stapade allt,
hwad fanns förut?

Modren. Ingenting, utan Gud allena.
Barnet. Men hwem har ffapat Gud?
Modren. Ingen, tv Gud har värit
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förr än bergen voro oc!i jorden och verl-
den skapade blefvo. Gud har värit af
evighet och blir i evighet, derföre är haa
Gud.

Bamet: Fan ns det icke något, hvaraf
Gud skapade alit, som nu finnes?

Modren: Alldeles ingenting fanns förr
än Gnd skapade alit, ly Gud har skapat
alit af intet.

Bamet: Af intet! Huru kunde Gud
det?

Modren: Gud kunde skapa alit af in-
tet, ty lian är Gud och för Gud är ingen-
ting omöjligt; lian är allsuiäklig.

Barn et: Har Gud Mpat allt, som
finnes: Himmel och| jord och stjernor och träd
och alla djur?

Modren: Ia allt har Gud ffapat:
himmel och jord och hwad derun är; allt,som lefwer, röres och har sin warelse, är af
Gud ffapadt.

Barn e t: lag är ocksa fkapad af Gud,
det wet jag.

Modren: Det är du, ty du är ju ett
barn.

Barn e t: Och ett barn är en liten men-
niska, har mamma sagt mig.

Modren: Wet du, hwarföre du kallas
en menniffa?
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Barnet: Det vet jag icke, roen ville
gerna veta det.

Modren: Du skall nu la veta det. En
menniska kallas du derföre, att du be-
ståraf två delar: kropp och s jäi. Krop-
pen är den delen af clig, som du kan se
med dina ögon, och taga på med dina
händer. När menniskan dör, blir kroppen
tili jord ellei- mull; ty Gud har «kapat
menniskans kropp af jord. Men din själ
kan du icke se, den är en ande, eller
något för kroppens ögon osynligt Sjä-
len är odödlig, den går, när den lem-
nar kroppen, tili evigheten. Själen är
inom kroppen och ger den lif.

Barnet: Ja så! en menniska består
säledes af kropp och själ; kroppen ser jag
rch den är dödlig, roen själen ser jag ic-
ke, den är odödlig.

Modren: Alldeles så mitt barn. Sjä-
len är det, sora gör att du kan lära dig
läsa, skiifva, lanka och förrälta allahanda
arbeten.

Barnet: Gud har ju skapat min kropp,
men själen huru har jag fått den.

Modren: 2lf Gud Har du och alla
mennistor deras själ. När Gud, genom sin
allsmäktiga wilja, ffapat menniffan af jord,
inblaste Han i den salunda stapade' menniffo-
kroppen en lefwande ande; Gud gaf den
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menniffobild, som efter Guds wilja forma:
sig af jord, en del af sig sjelf/ af sm eget
wäsende, och det är menniffans själ.

Barnet: Har da mennisian sm själ
af Gud?

Modr e n: Af Gud har menniffan, som
jag nu sade Dig, sin själ, och derföre heter
det, att menniffan, da han blef stapad, war
lik Gud, Guds afbild, hade Guds beläte.

Barnet: Ack sota mamma, är ocksa
jag lik Gud, kanffe en Gud?

Modren: Nej, du är wift icke nå*
Zon Gud, men lik Gud war menniffan, da
han först ffapades; men derom ffall jag fe*
dermera tala med dig.

Barnet: Mamma glöm icke att berät-
ta allt för mig.

Modren: Jag skall icke glåmma,
att tala om for dig sadatit, som du nu
han forstå. Din kropp är en boning for
din själ, likasom isårt hus är en boning
for oss. Sdlänge själen är i kroppen,
har kroppen lif, men dä själen flyttar
eller går bort ifrån kroppeti, så blir
kroppen dod. Din kropp har vissa yttre
sinnen, genom hvilka själen uppfattar
och forstår alit , som tilldrager sig om-
kring oss
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Barnet: Lat mig fa wtta, hwilka
Vessa kroppens sinnen aro?

Modren: Ögat med hwilket du ser;
orat med hwilket du hör, nii san med
hwilken du luktar, mu nn en och tungan,
med hwilka du smakar och känslan som
är spridd öfwer hela kroppen. Dessa krop>
pens fem yure sinnen gifwa o§ synen,
hörseln, lukten, smaken och känslan.
Din själ har ock sinä förmögenheter.

Barnet: Hwilka förmögenheter har
min själ?

Modren: 'Förstand och fri wiK
ja. Förstandet gör au menniffan begriper
och fattar allt.

Barnet: Nu wet jag: det är för-
standet i min själ, som gör att jag förftar
hwad mamma nu säger mig. Men hwad
är wiljan mamma?

Modren: Du sade nyss: jag viii
så gerna läsa. Det är viljan, som drifver
dig tili boken. I går liörde jag dig säga:
jag viii alltid lyda minä föräldrar. Det
är viljan, som gör att du lyder dina för-
äldrar. Förstår du nu, mitt barn, bvad
viljan är?

Barnet: k ja! viljan är det, som drif-
ver mig att göra allt, bvad jag gör.
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Modren: Gud har gifvit dig en fiisk
fcropp med färdiga och helbregda lemmar,
och en förnuflig själ; glötn ej att derföre
tacka Gud.

Bartiet: Muru skall jag kunna tacka
Gud for alit godt lian mig gifvit?

Modren: Du siall älffa ©V,t>; mi
kärleken tili Gud ffall du wisa din tacksanchet
emot honom.

B a r n e t: Jag will älffa den goda Gu-
dm, ofta tanka pa honom och tala om honom.

Modren: Och göra Hans wilja, ty
det är kärleken tili Gud, att wi hälle Guds
bud.

B a r n e t: Guds bud hwad är det,
min goda mamma?

Modren: Guds bud kallas allt hwad
Gud bjlidit och befallt ait wi siole göra och
lata bli att göra.

Barnet: Men huru wete wi, hwad
Gud will att wi stole göra?

Modren: Gud har lemuat oss un-
derrdttelse om siu vilja i en boh , som
mennishor shrifvit, efter Guds itigifvelse,
och hailas Bibel.

Barnet: Bilein — Åch! den lohen
hdnner jag nog mamma och pappa
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Idsa ofta i den boken, och halla den
Guds ord.

Mod r e ti: Ja! Bibeln kallas också
Guds ord, ty deruti står hvad Gud taiat
tili oss meuuiskor, kuru vi skole bli Guds
barn.

Barne t: Guds barn, si det viii jag
blif- sota mamma, det dr sd visst!

r

Modreu: Gud gifve det! Ar och
blir du ett Guds barn, sd får du hom-
ma tili himmeten, ty dit homma alla
Guds barn, ndr de do.

Bar n et: Kommer mamma och pappa,
och minä syston ocksa till himlen?

Modren: Med Guds nad hoppas m,
att komma till himlen.

Barn e t: Ack! Den, som wore i him-
len. Med mamma och pappa och minä sy>
ston will jaa. sa gerna wara. Säg mig der*
söre, min goda mamma, hwad Gud will att
jag ffall göra.

Modr e n: Mycket gerna will iag saga
dig det. Uti bibeln har Gud uppenbarat tU
ler sagt of sin wilja uti

Tis Guds buv.
Det första budet:

Du stall inga antaa Gudar
hafwa för mig.

2
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Det andra budet:
Du stall icke -mihbrula Her-rans din Guds namn; tp tee-

ren stall icke lata honom blifwa
vstraffad, fom Hans namn mitz»
brukar.

Det tredje budet:
Tänk pa atl du helgar hwi-lodagen.

Det fjerde budet:
Du stall hedra din fader och

din moder; pä del dlg ma wäl
gä/ och du mä iäiifle lefwa pa
jordcn.

Det femte budet:
3u stall icte drapa.

Det sjette budet:
Du stall icke göra hor.

Det sjunde budet:
Du stall icke stjala.

Det attonde budet:
Du stall icke bära falstt witt-

neöbörd emor din nästa.



27

Det nionDe budet
Du stall icke hafwa lust till

din nastas hus.
Det tionde budet:

Du stall icke begara din na-
stas hustru, ej Heller Hans tjc
näre/ ellcr tjenarinna, ej Heller
Hans oxe, ej Heller Hans äsna,
ej Heller nägot hwad honom tili-
hörer.

Gud gmom fin tjenare, Moses,
gifwit o§ mennistor desfa tio bud, som ock
kallas Guds lag, förkunnade Gud straff för
öfwetträdelftn af och salighec ac
dem, som halla lagen, da

Gud sade om de tio buden:
lag Herren, din Gud, ar en

stark hämnare, den som söker
fadernas mipgerning in pa bar-
nen, allt in rill tredje och fjer-
de led, dem som mig hata:.Och
gör barmhertighet in till mäng
rusen, pä dem som mig nlstaoch halla min bud.
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Allt hwad Gud i denna fin lag bmder
och bcfaller kan korteligen innefattas,mi
bestmet eller sammanfattningen af de tio buden:

Du ffal! alffa din Herra Gud
af allt ditc hjerta, och af all
din själ, och af alla dina kraf-
fciv och af all din häg: och din
nasta som dig sjelf.

Modren: Men vi rnenniskor kunna tm

mera icke fullkomligt göra, hvad Gud viii
och befallt oss i de tio Vi gö-
ra olla deremot, emot Guds vilja, och kai-
las då syndare. Och syndare äro alla nien-
niskor.

Barnet: Äro också mamma och pap-
pa syndare?

Modren: Ja, beklagligen! äro också vi
syndare.

Barnet: Nej! sota mamma det viii jag
ej tro. Minä goda förSldrar göra vissi ic-
ke Gud emot, de aro visst icke några syn-
dare.

Modren: Men fS är det ltkwäl, ocksä
wi, dina siräldrar, äro syndare infot Gud
och Hafwa imet att berömma otz af. Och
en syndare kan ej komma till Gud och tili
Hans himmel. ,

Barnet: Hwart kommer da syndaren?
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M odren: En syndare blir efter fcö*
den i ewighet bortkastad ifran Gud, till ett
ställe, som kallas helwetet, ellei' pinorummet,
der de ogudaktige i ewighet stola pinas.

Bar n et: Hu, det är jii förlkräckligt!
Till belwetet will jag aldrig komma, och in>
tet far mamma eller pappa ellet* minä sylkon,
ja ingen mennista far komma dit.

Modr e n: Ia! mitt barn, Det är witzt
förffräckligt, att wi menniffor genom synden
nu blifwit sä olycklige, men wi äre dock icke
förtappade, wi kunna ftälsas/ om wi sjelft
we wilja bli frälste.

Barn e t: Kunna wi ftälsas fran hei*
wetet? Ack! hwad det är bra, sitä mamma.

Modren: Sai Gud sjelf liar frälsat oss
derifrån. Gud älskade verlden så, att haa
utgaf sin enda son, på det, att hvar och.
en, soin tror på honom, skall icke förgås,
utan få evinnerligt lif. Guds son, som
var både Gud och tnenniska, kallas i men-
niskonatur Jesus Christus och är vår fräl-
sare, som frälsat oss ifrån döden, djefvu-
len och helvetets qval. För närä två tu-
sen år sedän föddes hah hit till verlden,
och led det syndens straff, som vi bort
lida. Han dog för oss på korset och utstod
der förbannelsen och ali helvetes ångest.

Barnet: Har Jesus lidit för alla syiii
dare; har han lidit också för migt
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Modreti: Ja! för alla menniskor har
Jesus lidit. Också dn, mill hain är gp-
noru Jesus elt Guds barn, ora du tror på
honom.

Barnet: Huru skall jag tro på Jesus,
jag viii så gema bli Guds barn genom
honom.

Modren: Huru du skall tro på Gud,
som är en treenig Gud, nemligen; Gud
Fader, Gud Son och Gud den Helige An-
de, det får du lära dig af

Trons Mttiflat^
Den Forsia Artikeln.

Jaa tror pä Gud Fader, alls-
mäktig/ himmelens och jordens
Skapare.

Den Andra Artikeln.
Jag tror pH Jesus shristus,

Hans enda Son, wär Herre;
Hwilken aflad ar af den Helige
Ande; Född af lungfru Maria;
Pint under Pontlus Pilatus;
Korsfast, döder och begrafwen;
Nederstigen till hclfwetet; Pä
tredje dagen uppständen igen i*
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frän de döda; Uppstigen till him»
len; Sittande pä allsmäkllg
Guds Faders högra hand; Da-
dan iaenkommande till att dom-
ma lefwande och döda.

Den Tredje Artikeln.
lag tror pa den Hclige An-

de; En helig allmännelig kyrka,
de heligas famfund; Syndcrnas
forlatelft; De dödas uppstandel-
se; Och enminerliat lif. Amen.

Barner: Da jag tror pa Gud, min
frälsare, blir jag da salig.

Modren: Ia! Salig blir du, mm
darn! geiwm tron; lesus sielf säger: den som
tror, han ffall wardg salig. Och da du är
salig, är du ett Guds barn; men för au
alltio wara ett Guds barn, och behalla tron
pa din frälsare, bör du ofta tala med Gud.

Barnet: Tala med Gud, huru kan
jag det; jag ser ju icke Gud?

Modren: Du kan ju göra bön, och
da du gör bön, talar du med Gud. Du
kan ej se Gud, ty han är, lika som war själ,
en ande; men Gud är allestädes närwaran»
de, eller pa alla ställen; han är öfwerallt i
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himmeten och pä jorden, derföre kunne wi
allestädes tala med Gud. Och det är sä sa>
ligi au be Guo, ati tala med Gnd. Talar
du icke gerna med oi» mamma och pappa.

Barnet: Gerna, mycket aerna talar iag
med minä goda föräldrar. Det är sa ro«
ligt, jag är sa glad, da jag far tala med oem-

Modren: Likasä gerna talar ett Guds
barn med Gud, fin himmelffe fader. lesns
har uppmumrat o§ acc bedja, han sade: be-
der, att eder glädje mä warda fullkommen.
lesus har ock laet otz huru wi i bönen ffo»
le tala med Gud, han har lärt otz dec uri
en bön, som efter honom kallas

Herrans Bön:
Fader war, stm ar i himmc-

len! helgadt warde ditt namn.
Tillkomme ditr rike. Ske din
wilje, säsom i himmeten, sa ock
pä jorden. Wart dagliga bröd
gif otz i dag. Och förlat otz
wära stulder, säsom ock wi för-
läte dem ost styldige äro. Och
inled otz icke i frestelse; utan
frals oh ifran ondo. Ty rikec
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ar ditt, och makten, och härlig-
heten/ i ewighet. Amen.

Barnet: Denna bön skall jag lära mig.
MoJren: Det bör da, ty denna bön

är den bästa af alla* böner. Men det gif-
ves också många andra böner.

Barnet: Sota mamma lär mig dera!
Modren: Det viii jag mycket gerna

göra. Du skall få lära dig buru du skall
be Gud, då du vaknar om morgonen, och
då du lägger dig att sofva omaflonen; dä
du går att äta, och då du blifvit rnätt; då
du bekänner din synd och ber Gud om
förlåtelse. Läs nu flitigt, Gud hör så ger-
na små barns böner.

Barnet: Ack! hör Gud dem,då skall
jag bedja honom ofta, mycket ofta.

Morgsn Vsn.
I Guds Faders och Sons och den Helige

Andes namin Amen.
Jag tackar dig, gode Gud! som lätit

mig i natt roligt sofwa, och bewarat mig
för allt ondt. Du later mig ater upplef-
wa en ny nadedag, jag tackar dig derföre,
och beder dig att du bewarar mig för synd
och allt ondt. Gif mig nad att anwän-
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da denna dag till dm ära och till mitt
och mma likars wäl. Hör, o Gud! den-
na min bön för lesu stull. Amen.

Villi upp, min själ! att ära
Din Gud, och Fader kara;
Hart som alit godt dig gifver,
Och bästa väktarn blifver.

I natt för ali slags fara
Gud velat mig bevaraj
Guds godhet mig skall lära,
Att offra till haris ära.

Aftsn-BZn.
I Guds Fadcrs och Sons och den helige

Andes namn. Amen.
Innan jag siutar minä ögon till nat-

tms hwila, bör jag tacka dig, o Gud! för
allt det goda jag i denna dag af dig fatt
emottaga. Förlat mig, för lesu, min Fral-
sares stull, alla minä synder. Bewara mig
ock alla mennistor i natt för allt ondt.
Lat dina englar waka wid min hwilostad,
da skall jag roligt somna och glad ater
uppwakna, för att a nyo tacka dig, du!
hwars godhet, med hwar morgon ar ny
öfwer mig. Hör mig för lesu skull. Amen.
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Gode, Himmelske Fader! Waka öfwer
oh i denna natt, och bewara osi för den
lede djefchulen, som alltid gar omkring och
söker hwem han förföra ma. Gif osi nad,
att wi ma honom med en.stadig tro
sta, och i denna natt under ditt beskydd,
tryggt och roligt hwila; genom Dm Son,
lesus Christus, war Herre. Amen.

Hvad jag i dag liar syndat,
af verldens flärd förblindad,
0 Gud! föriåt mig det.
1 Jesu namu jag beder,
att du mig alltid leder
på dina budords vägar rätt.

Gif att jag icke saknar
i morgon, om jag vaknar,
dia st.arka allmakts hand,
som mig i alla dagar
beskyddar, och ledsagar
omsider in i himlens land

Morgon- och Afton-Böner.
I.Guds Faders och Sons ock den helige

Andes namn. Amen.
Jag tackar dig, gode Gud, min kare

himmelske Fader! att du mig i denna natt
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(dag) för all stada och farlighet sa nadigt
bewarat hafwer. lag beder dig, att du,
för lesu, min Frälsares, skull, förläter mig
alla minä synder, och mig i denna dag
(natt) faderligen bewarar för synder och
allt ondt, att mitt lefwerne och alla minä
gerningar ma wara dig behaglige. lag
befaller min krop.ft och själ och allt hwad
mig tillhör i dina hander. Din helige en-
gel ware med mig, att den onde icke far
nagon makt öfwer mig. %mtn.

Ndr jag om morgone-n uppstdr,
om aftonen tili hvila gdr
tili dig, o Gud! mitt öga sery
tili dig mitt rorda hjerta ber!
Ehvad jag lefver eller dor,

med lif och sjdl jag dig tillhor,
Min arma sjdl betror jag dig;
O, Gud! den värda nddelig.

Nu afton stundar tili,
jag mig bereda viii
med bon att roligt sofva,
och glad i morgon låfva
den Gud mig skyddat har.
Men engång alla dar
i grafvens natt siij sluta,
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då Jesu! lat mig njuta,
igeuom Christlig tro,
Guds barns ostorda ro.

Bsrds-BöneV.
Före maltiden.

Allas ögon stada till dig, Herre! och
du gifwer dem mat i sinom tid. Du uftp-
later din milda hand och mattar allt det,
som lefwande ar. Ära ware dig, Gud
Fader och Son och helig Ande, i tid och
i ewighet. Amen.

I Jesu narnn tili bords vi gå,
att mat utaf Guds godhet få;
välsigna, Gode Gud! vår spis,
lät oss den njuta dig till pris!

Efter maltiden.
För hvarje njuten spis
emottag Gud! vårt pris!

Jag tackar dig, o Gud, som mättat raig,
och ber för uslingen, som klagar sig.

Jag tackar dig min Gud, du som ater
mattat mig. Din godhet warar ewinner-
liga, du uppfyller jorden med din wälsig-
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nelse, och allt glader sig af din faderliga
mildhet. Ara och pris ware dig derföre
i ewighet. Amen.

Pris ske Gud for dagligt brod.
31å vi ej med ofverflod,
vdllust, hdrdhet, ofverddd
oss forsynda mot Guds nåd!
skdnk oss frid, fornojsamhet,
tro och haha, enighet
och sist evig salighet! Amen.

Bön för Fäderaeslandet ocb oin fred.
Gif, gode Gud! att frid och ro
uti vdrt fand md ostordt bo;
befrdmja alla goda verk,
och i gudsfruktan folket stdrk!
Välsigna ock vår Ofverhet
och gldd den med din salighet!
Barnet: Men sota mamma! säg mig,

hwarföre jag ssall bt Gud?
Modre n: Ty allt godt ssall du fa af Gud.
Barnet: Jag fardet juaf mamma och

pappa, mamma lager at mig kläder och mat.
Modren: Sa ät det wäl, men af hwem

tror du att dina föräldrar fa det de ge dig?
Barnet: Ia sa, nu wet jag det; afGud fa mamma och pappa hwad de ge mig.

Men huru ger Gud det at minä förälluar?
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Modren: I wart arbete gcr Gud otz
allt hwad wi behöfwe. Gud ger ofj helsa,
krafter och förstano tili arbm. Guo lagar
att wart arbete .qar bra och lyckas, fa att
wi hafwe nytca deraf. Och da mmniffan
med sitt arbete ffaffar sig hwad han behöftwer, kallas det Guos wälsignelst, emedan Det
Gud ger otz är allc wäl och godt. Af Gud
fa wi wara behof bade till kropp och själ.
Det goda Gud ger ofj för war kropp kallas
lekamlig wälsignelst.

Barnet: Lekamlig hwad är det?
Modren: War kropp kallas ocksa leka»

men, och allt hwad som hör till kroppen kal«
las derföre lekamligt, sasom, hälsa, föda,
kläder, hus och sa widare. Men mennistan
hac ock behof till sin själ.

Barnet: Hwad behöfwer min själ; den
är ju en ande, som man ej kan st.

Modren: Till war själ hafwe wi större
behof, än till war kropp. Wi böre derföreoftare och mera bedja om det, som hör till
själen och kallas an delig t godt. War själ
behöfwer: läras, tröstas och styrkas af Guds
ord. Ifynnerhet war själ fa ro och
frid genom syndernas förlatelst.

Barnet: Jag vet, min sota inamrna, att
jag är en syndare, men huru skall jag få
minä synders förlåtelse?
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Modren: Du skall be Gud om dina
synders förlåtelse för Jesu skull. För din
Frälsare ger Gud hvad dig är nyttigt och
godt. Och i Jesu namn bör du ofta be
Gud förlåta dig dina synder.

Barnet: Huru skall jag be Gud om
förlåtelse för minä synder.

Modren: Du skall få lära dig det uti
denna

Bon om syndernas förlåtelse.
Barmhertige Gud och Himmelste Fa-

der! pa hwilkens barmhertighet är ingen
ände; du, som är talig, langmodig, och af
stor nad; fdrlater alla öfwer-
trädelser och synder, da wi af hjertat an-
gra dem och for Jesu skull förlåtelse be-
gäre; Hor dina barns bön; wi hafwe syn-
dat, wi hafwe warit ogudaktige, och för-
törnat dig och gjort of) owärdige din nad.
Emot dig hafwe wi syndat och illa gjort
inför dig. Men tank icke pa wara förra
misigerningar. Förbarma dig öfwer o§,
ty wi are genom wara synder alldeles o-
lycklige wordne. Hjelp ofi, Gud war Fral-
sare! for ditt trösterika namns skull. Fräls
otz, förlat oi) alla wara synder och gif of)
din Helga Andas nad till att battra wart
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syndiga lefwerne och fa med dig ett ewigt
lif. Hör naderike Gud! denna war bön
för lesu skull. Amen.

Herre handla icke med osi efter wara
synder, och wedergäll osi icke efter wara
mitzgerningar.

Modren: För Jesu skull förlåter Gud
oss vara synder, ty Jesus har lidit för dern;
för Jesus skull kunna vi också vänta att
Gud hör vara böner.

Barnet: Hvad jag viii älska Jesus, sorn
gjort raig så rnycket godt.

Modren: Det bör du ock göra; Jesus
skall du älska rner än alit annat, lian äl-
skar barn; då han var här i verlden, tog
hau de barn, sorn fördes lill Honorn, i sin
farmi, och lade händerna på dera och vål-
signade dem.

Barnet: Sota Mamma! öin jag då hade
lefvat, så hade den gode Jesus också väl-
signat mig.

Modren: Fast du icke var tili, då Guds
Son Jefde här i verlden, är du likväl af
Honom välsignad.

Barnet: När blef jag af Jesus välsignad?
Modren: Då du blef döpt, mitt barn.
Barnet: Då jag blef döpt, huru blef

jag då välsignad, det vet jag ej.
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Modren: Dd du ddptes, blef du ge-
nom den helige Andas krafl i ordet upp-
tagen i Jesu ndderike; du blef for hans
skull ett Guds barn, och delaktig af den
salighet Jesus fdrvdrfvat. Och de/ma he-
liga forrdttning, hvarigenom du blef eu
Christen, kallas Dopelsens Sakrameut.

Bar n et: Sakrameut hvadbetyder det?
Modren: Sakrameut kallas tvdnne

stiftelser eller inrdttningar for oss, som
Jesus gjorde under siu vandring pd jor-
den och i hvilka han lemnade oss ett
stort bevis pd sin kdrlek. Du vet ju, att
dd ndgon ddr, fdrorduar den, huru dess
goda och hvad den eger, skall delas mei*
lau barn och arfvingar, och lemnar sd-
lunda ett minne efler sig, som kallas Te-
stament. Jesus gjorde äfven for sin dod
sitt testamente dt oss, dd han inrdttade
de tveune Sakrameut, i hvilka han d/i-
-nu lefver ibland oss. <

Bar net: Hvilka aro de Sakrameut,
som Jesus inrdttade.

31odr e ti: De aro tvenne: Dopelsens
Sakrameut och Altarets Sakrameut ell«r
den heliga Nattvarden. Jesus sade dt
sinä Idrjungar, som voro rned houom och
horde hans lardomar, dd han kort fdre
sin himmelsfdrd inrdttade
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Det helma Dspessens
Sakrament.

Gär ut i hela werldcn, och
lärer allt folk; och ddpcr dem,
i namn Faders/ och Sons och
den Helige Andcs.

Den der troiv och blifwer
döpt/ han ffall warda sallg;
men den der icke tror/ han ffall
warda firdömd.

Eftcr sin barmhertighet gjor-
de han ost saliga/ genom den
nya fddelsens bad och den Heli-
gc Andes fornyclse; Hwilken hau
bfwer otz rikeligen utajutit,haf-
wer/ genom war Frälsare lesusLbristus; pä det wi ffole xåtU
fardige warda aenom Hans nad,
och arfwingar dlifwa till eroin*
nerligr lif efter hoppel. Dcc
åt wisferligen sant.
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Wi åu begrafne med Lhristus,
genom dopet i döden; att sasom
Ohristus ar uppwäckt ifrän de
döda genom Fadrens barlighet,
fä ssole ock wi wandra i ect nytc
lefwerne.

Bar n et: Mamma! lag är (a glad att
jag är döpt och att lesus har wälsignac
ocksa mig.

Modren: Du har witzt orsak an der,

före wara glad, i dopec blef du en Christen,
du tillhör nu den kare lill Hans
ära stall du lefwa och ofta ranka pa Honoin.

Barnec: Pa lesus ffall jag wift tän*
ka. Han har ju mycket älsiat mig. Bara
jag iinec glömmer honom, da jag blir stor,
och pappa och mamma, som tala om honom
för mig, aro döde.

Modren: lesus har sjelf sörjt dersöre,
att wi icke ssole glömma honom.

Varnei: Huru har han gjott dcc.
Modren: Han har gjorc en stiftelse tili

sin aminnelse, hwarigenom wi ofta kunna pä»
minna otz honom.

Bar n et: Hwarigenom kunm wi pa«
minna otz war Frälsare?
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Modren: Genom den heliga Nattvar-
den, som ock kallas Altarets Sakrament.
Den sista natt Jesus före sin död var till-
sammans med sinä lärjungar, inrältade hau
den heliga Nattvarden, der han under bröd
och vin ger oss sin heliga lekamen och Llod.

Barnet: Nu mins jag, när jag engång
var med mamma och pappa i kyrkan, huru
mi ne föräldrar gingo fram och nedföllo vid
altaret, och huru preslen gaf bröd och vin..
Mamma och pappa hade Stora tårar i sinä
ögon.

Modren; Du mins rätt mitt harn! Då
annammade vi Herrans Nallvard. Och då
vi annamme den, äre vi alllid rörde, eme-
dan vi påminne oss Jesu slora kärlek och
välgärningar.

Barnet: Hvarföre fick jag icke gå tili
Nattvarden med pappa och mamma.

Modren: Du år ännu alit för mycket
harn alt hegå Nattvarden. Du har ännu
icke fålt förslånd och undervisning, alt
fatta alit hvad vär frälsare gjort för oss.
Men när du blir stor, får också du smaka
denna salighet.

Barnet: Ack! den som vore stor, när
blir jag det, mamma!

Modren: Om Gud låter dig lefva,blir du
stor, och om du använderflitalt läsa och lära
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dig Guds Ord, får du nog komma tili Natl-
yarden, JNu skall jag säga dig, hvad ui>-
derrätlelse Jesu Lärjungar gifvit oss om
instiktelsen af

Altarsts Sakrament eller den Heli-
ga Nattwarden.

War Herre lesus Cbristus,
i den natten, da Han förradd
wardt, tog Han brddet, tacka-

bn)t det, och gaf sinä lar-
jungar och sade: Tager ock äter,
detta ar min lekamcn, som för
eder utgifwcn warder; detta gö-
rer tlll min äaunnelse.

Sammalunda tog Han ock
kalken, efter nattwarden/ tacka-
de, gaf dem ocb sade: Tager och
dricker haraf alle; denna kalken
åt det npa Testamentet i mitt
blod, som för eder och för män-
ga utgiulet warder, tlll syn-
dernas förlatelse; detta görel/ sä
ofta j dncken, till min aminnclse.
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'.

Sa ofta i äten af detta bröd och dricken
af denna kalk, ffolen i förkunna Herrans DöD,
lill Defj han kommer.

Pröfwe mennissan fig sielf, och äte sä af
det brödec och dricke af Den kalken.

Mooren: Du hör, i det du nu läste,
huru leftis, da han höll Den första nattwar-
den med sinä lärjungar, sade: Detta görer
tili min aminnelse. lesus fo!N för otz lidit
dödens bitterhet och fullgjort Guds lag, ffo»
le wi, wid atnjutandet af den heliga nau-
waroen, med rördi och tacksamt hjerta ihag»
komina. War tro pa honom, sorn är war
Frälsare, stall genom deua Sakrament un<
derhallas och styrkas- Och nu, mitc älffa-
de barn, siutar jag för denna gang minä
underwisande samtal mcd dig.

Barnet: Nei, sota mamma! sima inttt,
tala ännu meret, jag will sa gerna höra mam«
ma hela dagcn och hela natten.

Modren: Det är nog för denna gang.
Kom nu i hag hwad iag larc dig och läpsii»
tigt, sa act du snarc lär t>ig alit, som star i
dmna abc-boken, sa skall du snart fa börja
med en annan bok, som kallas Katekes. ——

Bar nei: Katekes! hvad är det för en
bok mamma?

Modren: lialekesen är en tmdervis-
nimj af Guds Ordt huru vi, säsom Christ-
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na, skola lefva för att bli Guds barn, och
då vi lii», bli saliga i evighelen. Af liateke-
sen får du lära dig ännu bättre, att du är
en syndare, men att Jestis är kommen i
verlden att frälsa syndare, och alt den, som
tror på honotti) får evinnerligt lif. I Ixa-
tckesen får du ock lära dig huru du skall
i bönen tala med Gud; Katekesen påmin-
ner dig ock otti din dopelse och hvad du
då låfvade Gud och den nåd Gud för din
Frålsares skidi i dopct bevisade dig. Ha-
tekesen lär dig ock huru du skall vara
värdig att åtnjuta Jesu heliga nattvard.

Bar ne t: Hvad jag skall läsa flitigt, för
att få börja med Katekesen, som lär mig
iå myeket.

Modren: Var flitig och Gud skall gif-
va dig lust och förstånd. Jag viii nu då
jag slutar mitt samtal med dig, lära dig en
bön, med hvilken du skall sluta alla dina
böner, och med hvilken du innesluter dig
i den treeniga Gudens beskydd.

Bar n et: Hvad är det för en bön,
mamma.

Modren: Den kallas

Wälsignelsen:
Herren wälsigne mig, och beware mig;

Henen upplyst sitt ansigte öfwer mig, och
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ware mig nadelig! Herren wände sittan-
sigte till mig, och gifwe mig en ewig ftid!
I Guds Faders, och Sons, och den He-
lige Andes Namn. Amen.

Bibliffa Spräk till ntanlasning.
I begynnelsen ffapade Gud himmel och

jvrd. ' Mos. i: '"i.
Gud ffapade mennisian sig tili ett beläte,

tili Guds beläte ffapade han honom, man
och qwinna ffapade Gud dem. i Mos. i: 2^

Gud satte menniffan i lustgarden, «den,
och sade: du ffall äta af allahanda träd i
lustgarden, men af Kunffapms träd pa goDt
och ondt ffall du icke äta, ty pa hwad dag
du deraf äter ffall du döden dö. 1 Mos.
2: i5, »6, 17.

Ormen (djefwulen, som förförde mcnni*
ffcin tili synd) sade: ingalunda stolen i dödm
dö, ulan pa hwao dag i oeraf äten, ffola
edra ögon öppnas och i warden saftm Guo.
, Mos. 3: ir 4, 5.

Och qwinnan tog af frukten och at, och
gaf oestlikes sm man deraf och han at. «

Mos. 3: 6.
Och Gud dref mennifforna ut af ui|>

garden. 1 Mos. 3: 24.
3
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sli>am födde en son, som Hans beläte lik
war. , Mos. 5: 3.

Genom en menniffa är synden kommen
i werlden och för syndens stull, döden. Rom.
5: 12.

Dee, fom är födt af kött, det är ssött.
loh 3: 6.

Allesammans äro de syndareoch hafwa in»
tet an berömma fig af för Gud. Rom. 3:23.

Jag vet att i mig, det är i rniLt köt£
lx>r icke godt. Rom. n.: ,8.

Qvinnans säd skall söndertrampa or-
mens hufvud. t Mos. 3: i5.

Så älskade Gud verlden att hari utgaf
sin enda son, på det alt hvar och en, som
tror på honom skall icke förgås, utan få
evinnerligt lif. Joh. 3: 16.

Såsom för en menniskas olydnad är mån-

?;e vordne syndare, så varda och för ens
ydnåds skull månge rätlfärdige. Rom, 5: 19.

Han (\Tesus) är sargad för vara miss-
gerningars skull och slagen för vara syn-
ders skull, näpsten ligger uppå honom,
på det vi skulle fr id halva. Es. 53: 5.

Mig, (såger Jesus) hafver du arhete gjort
i dina synder och gjort mig möda uti di-
na missgerningar. Es. 2 4> 25.

Jesus Cliristus är försoningen för vara
synder. 1 Joh, 2: 2,
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Jesu Christi Guds Sons blod renar oss
af alla vara synder. 1 Job. i: 7.

En annan grund kan ingen lägga, än
den som lagd är, hvilken är Jesus Cbri-
stus. 1 Cor. 3: n.

Genom Moses är lagen gifven, nåd och
eanning är kommen genom Jesus Christus.
Job. 1: 17,

Af lagen känner man synden. Rom.3: 20.

Menniskan kan intet taga utan det var-
der benne gifvit af himnielen. Job. 3: 27.

Ingen kan kalla Jesus en Herre, utan
genom den helige Ande, 1 Cor. 12: 3.

Tro på Herran Jesus så blifver du sa-
lig, Apostlg. 16: 3i.

Alla dem som bonom (Jesus) annam-
made gaf han mafct att blifva Guds barn,
dem som tror på Hans namn, Job. 1: 12-

Si Guds lamm, som lorttayer verjdens
synd. Joh. 1: 29.

I Christo Jesu är intet bevändt, utan
tron, som verhar igenom kärleken. Gal. 5:6.

Den mig älskar hän varder hällande
min bud.

Det är kärleken tili Gud att vi hälle
hans bud.

Hall det du hafver att ingen tager din
krona. Upp> 3: n.
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Var trofast inlill döden, så skall jag
gifva dig lifsens krona.

Vaker och beder alt i icke fallen uti
frestelse. Matth. 26: 4'.

ItUM Mig i nöden, sa will jag hjelpa
dig, sa stall du prisa mig. Pf. 5o: 15.

Jag hade mycket bekymmer i mitt hjerta,
mm din tröst gladde min själ. Ps. 94: 19.

Alit det i bedjen fadren i mitt namn ffallhan gifwa eder. loh. ,6: 23.
Ali god och all fullkomlig gäfwa kommer

ofwanefter ifran ljusens fader- lac. 1: 17.
Beder pa det eder glädie mä warda full»

kommm. loh. »6: 24.
Den der tror och bliftver döpt, han ffall

warda falig, men den der icke tror, han ffall
warda fördömd. Marc. 16: 16.

I sa mange som döpte ären till Christus,
hafwer eder iklädt Christus. Gal. 3: 27.

Hwilken som star fast intill ändan, han
stall blifwa salig. Matth. 10: 22.

De, som Christo tillhöra, korsfästa sitt
kött samt med lustar och begärelstr. Gal. 5-. 24.

Gud war mig nadelig efter din godhet
och afplana min synd för din stora barmher-
tighet. Ps, si: 3.

Mot dig allena hafwer jag syndal och
illa gjort för dig. Ps. 5»: 6.
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Sa ofta i ät«n af detta bröd och dricken
af denna kalk, stolen i förkunna Herrans
död, till detz han kommer. i Cor. n: 26.

Pröftve nunniffan sig sjelf, och äte sa af
delbrödet ochdricke af Den kalken. 1 Cor. 1 r: 28.

Lät otz ftamgä med ett sannffyldigt hjerta,
mi «n fullkomlig tro. Ebr. io: 22.

Hvilken, som äter mitt kött och dric-
ker min blod, han hafver evinnerligt lif,
och jag skall uppväcka honom på den yfe-
tersta dagen, Joh* 6: 54.

Din ålder väre såsom din ungdom,
5 Mos. 33: 25.

Tänk på din skapare i din ungdom.
Predik. 12; 1.

Om du intet samkar tillhopa i ungdomen,
hvad viii du finna i ålderdomen. Syr 5.

I barn varer hörige edra foräldrar!
Ephes. 6: 1.

Hvi skulle jag nu så mycket ondt göra
och synda emot Gud. 1 Mos. 3c): 9.

- Herre! när jag hafver dig, så frågar jag
efter himmel och jord intet. Om mig an
kropp och själ försmäktade, så är du dock
Gud! alltid mitt hjertas tröst och min del.
Ps. >j3: 25, 26.

Om jag än vandrade nti en mörk dal
fruktar jag intet ondt, ty du (Gud) är när
mig. Ps. 23; 4,
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Frukta dig icke ty jag är nied dig, vik
icke af, ty jag är din Gud, jag bjelper
dig ock. Es. 4' '•• io-

Den som fruktar Gud, öfver honom är
ingen, ty Gudsfruktan går öfVerallt. Syr.
a5: i5.

Befall Herran din väg och hoppas uppå
honom, lian skall väl görat. P. 3y: 5.

Älster edra owänner, wälsigner dem som
eder banna, gönr wäl emot dem som eder
hata, beder för dem som göra eder stada och
förfölja eder. Match. 5: 44.

Förlater, sa warder eder förlatit. 2uc.6:3j.
Räck den faniga din hand, pa det du

stall rikeligen wälsignad blifwst. Syr. 7: 3b.
Allt det i wiljen mennistorna ffola göra

eder, det görer i och dem. Matth. 7: »2.

Hlffa din nasta sasom dig sjelf. Rom. »3: 9.
Hafwe wi icke alle en Fader? hafwer icke

alit en Gud stapat ofj? Hwi förakte wi dä
den ene den andre. Mal. 2: 10.

I barn! warer edra föräldrar lydige i all
ting; ty det läckes wäl Herranom. Col. 3:20.

Bewara ditt hjerta med all fiu; ty der-
utaf gar lifwer. Ordspr. 4: a-

Verser utur Psalm-boken.
O Gud, som ej de spädas rosl förahtar,
hjelp mig, attjagmedharnslig lit beb'ahtar1
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alt du min Gud och Fader vara viii,
luir nu min bön, den jaq dig stiiller tili.

Mitt hjerta fröjda dig, lal sjål och sinnen
roras,

låt andakt af din bön alit upp tili himlen
höras;

ty fadren bjuder dig, dig kallar ock Guds
Son

att träda trostelig infor sin nådes tron.

Så kommer jag min Gud i Jesu namn sä
glader

och säger i fast tro: jag är ditt barn, min
fader I

Jag beder tror och vet att du min bön
upplar,

du viii, du Aan, du gor alit hvad du laf-
vat har.

Högste Gud ackl värdes höra, hvad ditt
barn nu bedit har;

Jesu din förtjenst kan göra, att jag får ett
nädigt svar.

Helge And'l jag beder dig, att du tnanar

godt för mig.
Ja! jag tror det skall så hända, ty viii jag

med amen ända.

När jag [lägger mig att sofva, var o Jesu
mitt beskydd,
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När jag uppslär, lät mig läfva, dig, och var
ej frän mig skild,

Horn o Jesu blif mig när, lät mig blifva
der du är.

När jag slutar mitta dagar, lät mig roligt
somna in.

När mig döden hädantager, jag da finns
bland nelgon din.

Kom o Jesu blif mig när. lät mig blifva
der du är.

Har jag Jcsus i mitt hjerta, si sä har jag
glädjen ali,

den mig evigt hugna skall, fruktar intet
syndens smärta,

medan Jcsus är mig när, som mitt Iwgsta
goda är.

Jesu du mitt Ufo min helsa, Jesu! du är
för mig död,

du dig utgaf mig att frälsa, i den djupsta
själanöd,

intet skall mig nu förderfva, utan lifvet skall
jag ärfva.Pris och ära väre dig, Herre Jesu innerlig!

Ack! Herre Jesu hör min röst, gör dig en
boning i mitt bröst,

uti mitt hjerta blif och bo, sä har jag trost
och evig ro.
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FÖrlat för denskull gode Gud, fårlåt o Je-
su käre y

alt dina helga örd och bud af mig for-
stnådde aro.

lag hafver lefvat verlden lik, och följt min
egen viljas ivik

ditt kors förglömt och hatat.

Jag tråder gode Gud! tili dig och faller for
dig neder,

mcd bojda lauin och innerlig, af alit mitt
hjerta heder:

förlät mig Gud så mildelig, att jag mcd
synden styggelig9

har gjort dig mot mig vrcdcr.

Medan du mig unnar lefva, viii jag med
din andas kraft,

mig i synd ej mer invefva, dämpa den med
himmelsk makt.

Lal din anda med mig stå, att jag lifvets
väg ma gå.

låt mig bland de frommas skara, fä hos
dig i Jumien vara*

JSevara mig o Gud! för ondt exempel, att ej
förstörs den helge Andes tempelj

ondt sällskap, som förgift lär mig att fly f

falsk lära och de onda seder sky.
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Min lefnad viii jag dig min Gud befalla,
hör mig, jag viii din andas nåd akalla,
alt jag fidländar väl min vandrings lopp t
hcJiäller luirlch, tro, satnt chrisliiijthopp.

Sist min Gud! jag dig nu 'beder, tag min
hand uti din hand

sa att du mig alltid leder, tili det siiliä
fröjdelandf

hvarest ändas alit besvär, när min vandring
slutad «r,

och jag dig min anda sander, tag då den
i diaa hdnder.
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Wafoell för tals sammanläggning ocli frånclragning.

Bruket af denna tabell är följande: för att lära sig
'ammanlägga tal, uppnämner barnet först dm stora siff-
mn, som stär till wenster och derefter ett af de tai, som sta
Va öfre sidan af dm tjocka linien och sammanräknar dem,
)et under sistnämnde siffra warande tal, utwisar summan
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eller hwad de begge till-sammans göra; t. ex. 1 och 1 är twä, 1 och 2 gör
3, o. s. w. För att drag a ett tal ifran ett
annat, tar barnet ater den stora siffran och sä-
ger 1 iftän nagot af de tal, som sta under den
tjocka linien; resten eller hwad da aterstar utwi-sar den öfwer det talet stäende siffran;
t. ex. I ifrän % stär 1 igen, I iftän 9, äterstär 8,
4 iftän 11 äterstär?, 8 iftän 17, äterstär 9.

För att lära sig föröka eller mangfaldiga ett
tal, wissa gänger, omwändes boken, och barnet tar
äter den stora siffran och ett pä öfre sidan om den
tjocka linien warande tal, da det under det sedna»
re stäende talet utwisar hwad som uppkommer
genom talets förökning de gifna gängerna; t. ex.
1 gang 1 gör 1, 2 gänger 5 gör IN, 6 gänger
9 gör 54. För att dela ett tal med ett annat,
tar barnet den stora siffran samt nägon af de un-
der den tjocka randen warande tal och säger: 1
uti 1, 5 uti 30, 7 uti 63 o. s. w. Det tal, somstär öfwer det sisttagna, kallas Dividend,
Atwisar huru mänga gänger divisor gär i det-samma t. ex. 1 uti 1 gär 1 5 uti 39 gär
ti gänger, 8 uti 89 gär 19 gänger. De siffror,som aro emellan Tabellerna, tjena endaft till öf-
ning.






