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Rristillifen Rodin Aapinen,
jonka hurskaille kodeille kotiopetuksen tueksi walmistiwat
muutamat kristillisen kotiopetuksen harrastajat.

Kristillisille wanhemmille!
Kallein tehtäwänne on johtaa teille uskottuja lapsia
Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta iankaikkisen elämän tielle.pienuudesta
Tähän tuntemiseen on teidän lapsianne
kaZwatettawa jo
saakka. Te isät, te äidit, se on
teidän tehtäwänne! Älkää jättäkö tätä ihanaa oikeuttänne, tätä kallista roelwollisuuttanne kenellekään muulle.
Älkää luopuko siitä etuoikeudesta, minkä jumalallinen rakkaus

juuri teille uskonnt. Älkää wäsykö siihen tehtäwään,
johon jo luonnon järjestyskin teitä kehoittaa. Antakaa Jeesuksen Kristuksen rakkauden pakottaa itseänne; tämä pakko
on suloinen pakko.
Tässä tehtäwassä tarjoutuu Kristillisen Kodin Aapinen
nivuksenne. Kristillisen Kodin Aapinen pyrkii auttamaan
teitä nnedessänne lapsianne kristinuskon peruskappaleiden ja
rukouksen kautta, Jeesuksen luo. Se tahtoo seutähden kohottaa wanhat seurakunnan kotielämän rukoukset unhotuksesta
uudelleen käytäntöön. Sen kokoonpanijat toiwowat sydämpohjasta, että Kristillisen Kodin Aapinen edes muutamissa Suomen kodeissa löytäisi lapsia, jotka olisiwat
halukkaita suulla ja sydämellä rukoilemaan omaa Herraansa
ja Vapahtajaansa nrnnhoilla hartailla perherukouksilla.
Siihen suo, Jeesus Kristus, itse armoa ja siunausta!
on

mensa

Gnfimnläinen

jakso.

Kirjain- ja tawaus-harjoitukfia.
(Kukin kirjain on lllusuttawa aiwan lyhyesti).
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Isa mei-dän, jo=fa o-let tai-wais-sa. Py-hi-tet-tY
01-koon si-nnn ni-nie-si. Tul-koon si-nun wlll-tll-kunta-fi. Ta-pah-tu-koon si-nun tah-to-si maan pääl-lä
niin kuin tai-waas-sa. Au-na meil-le tä-nä päiwä-nä jo-ka-päi-wäi-nen lei-päm-me. Ia an-na meil-le
an-teek-si mei-dän syil-tim-lne niin kuin me-kin
an-teek-fi an-nam-iue niil-le, jotka o-wat mei-tä
joh-da-ta mei-tä
was-taan rik-ko-neet. Ä-lä-kä
kill-fa-uk-seen. Waan pääs-tä mei-tä pa-has-ta.
Sil-lä si-nun on wal-ta-kun-ta ja woi-ma ja

kun-nia

i-an-kaik-ki-ses-ti.

A-men.

Her-ra siu-nat-koon mei-tä ja var-jelkoon mei-tä. Her-ra va-lis-ta-koon kas-von-sa
mei-dän pääl-lem-me ja 01-koon meil-le
ar-mol-li-nen.
Her-ra kään-tä-köön kasvon-sa mei-dän puo-leem-me ja an-ta-koon
meil-le i-an-kaik-ki-sen rau-han. I-sän ja
Po-jan ja Py-hän Hen-gen ni-meen. A-men.

Toinen jakso.
Kristinopin pääosat.

Usko.
Minä uskon Isään Jumalaan, kaikkiwaltiaaseen, taiwaan ja maan Luojaan.
Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, lumalan ainoaan Poikaan, lneidän Herraamme, joka
sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulit-
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tiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helwettiin,
nousi kolmantena päiwänä kuolleista, astui ylös
taiwaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkiwaltiaan,
oikealla puolella ja on sieltä tulema tuomitsemaan elämiä ja kuolleita.
Minä uskon Pyhään Henkeen, pyhän yhteiseurakunnan, pyhäin yhteyden, syntein anteeksi
saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen
elämän. Amen.

sen

Suo mullen armostas,
Se kallis lahja taivaan,
Ett' turvattuna avustas
Kestäisin kaiken vaivan,
Sua rakastaisin enimmän,
Lähimmäistän' kuin itseän.
Näin eläessän' kuollessan'
Ain' apunan'
Sä ole, poista kiusaajan'!
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Imnalan kymmenen käskyä.
1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Nlköön siuulla olko muita jumalia.
2. Nlä turhaan lausu Herran, sinun lumalasi, nimeä; sillä ei Herra jätä sitä rankaisematta, joka turhaan lausuu hänen nimensä.
3. Muista pyhittää lepopäiwä
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyistt ja kauan eläisit maan päällä.
5. Nlä tapa.
6. Älä tee huorin.
7. Nlä warasta.
8. Nlä
määrää todistusta lähimmäi-

sestäsi.

sano

9. Nlä himoitse lähimmäisesi huonetta.
10. Älä himoitse lähimmäisesi awiopuolisoa,
palkollisia, karjaa, äläkä mitään hänen

omaansa.

Jumala antoi lakinsa,
Ilmoitti meille tahtonsa,
Synteimme tuntemiseksi,
Elämän ojennukseksi.
Ah Herra, armahda!

Herran rukous.
Isä

meidän, joka olet taiwaiZsa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun waltakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä,
niin kuin taiwaassa.
Anna meille tänä päiwäna jokapäiwäinen
leipämme.

Ja anna meille anteeksi meidän syntimme,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka
omat meitä wastaan rikkoneet.
Äläkä johdata meitä kiusaukseen.
Waan päästä meitä pahasta.
Sillä sinun on waltakunta ja woima ja
kunnia iankaikkisesti. Amen.

Näit', Isä, käskys mukaan rukoilemme,
Luottaen että annat anehemme,
Sillä sun sanas vahva ompi sangen
Ainian; amen.
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Pyhän kasteen sakramentti.
1. Menkää ja tehkää kaikki kansa opetuslapsiksi, kastaen heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen.
2. Joka uskoo ja kastetaan, hän tulee autuaakst, mutta joka ei usko, hän joutuu kado-

tukseen.
3. Laupeutensa tähden hän meidät autuaiksi
teki, uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen
uudistuksen kautta, jonka hän on runsaasti wuodattanut päällemme Jeesuksen Kristuksen, mei-
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dän Wapahtajamme, kautta, että me tulisimme
kautta wanhurZkaiksi ja iankaikhänen
kisen elämän perillisiksi toiwon mukaan. Tämä

armonsa

on totinen sana.
4. Me olemme Kristuksen kanssa haudatut
kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus
on herätetty kuolleista Isan kunnian kautta,
niin tulee meidänkin uudessa elämässä waeltaa.

Sun nimees, Isä, Poika, Henki,
Mä olen saanut kasteeni,
Siis kaikk' on suotu minullenki,
Min Herran sana lupasi;
Mä istutettiin Kristukseen,
Hän ellen iki-omakseen.
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Alttarin

sakramentti.

Herramme Jeesus Kristus otti leisinä yönä, jona hän petettiin, kiitti, mursi

Meidän
wän

sen,

antoi opetuslapsilleen ja

sanoi:

Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se tehkää minun

muistokseni.

Niin hän otti myös kalkin, kiitti, antoi

heille

ja

sanoi:

sen

Ottakaa ja juokaa tästä kaikki; tämä kalkki
on uusi testamentti minun weresfäni, joka teidän edestänne wuodatetaan fontein anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää

se

minun

muistokseni.

Ei ihminen voi ymmärtää,
Sen usko yksin käsittää,
Kuink' ompi rakkaus Jeesuksen
Palava kohtaan syntisten.

20

Rippi.
Minä annan sinulle taiwaan waltaknnnan
awaimet; ja mitä sinä maan päällä sidot,
on olema sidottu taiwaissa, ja mitä sinä päästät maan päällä,
on olema päästetty tai-

se

maissa.

se

Ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte synnit anteeksi, niille ne anteeksi annetaan, ja joille
te ne pidätätte, niille ne owat pidätetyt.

Meill' ompi aarre verraton,
Sen rinnalla myös kulta
Ja kivet kalliimmatkin on
Kuin tuhka vaan ja multa;
Tää lahja kallis taivahan,
Tää paras aartehemme,
On pyhä sana Jumalan,
Annettu omaksenne.

Kolmas jakso.
Kappaleita

huoneentaulusta.

WanhenlNtille.
Te isät, älkää yllyttäkö lapsianne wihaan,
waan kaswattakaa heitä kurituksessa ja Herran

nuhteessa.
pahentaa yhden näistä pienimmistä,
jotka minuun uskomat, parempi hänen olisi,

Joka

että myllynkiwi ripustettaisiin hänen kaulaansa,
ja hän upotettaisiin meren symypteen.

Jumala sääsi todistuksen Jaakopissa ja antoi lain Israelissa, jonka hän käski meidän

isäimme opettaa heidän

lapsillensa, että wasta-
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tulewaiset

synhekin ilmoittaisi-

oppisiwat, ja lapset, jotka wielä

tywät, kun he kaswawat, että
wat lapsillensa.
Lapsille.

kuuliaiset wanhemmillenne
Herrassa; sillä se on oikein. Kunnioita isääsi
ja äitiäsi, joka on ensimmäinen käsky, jolla
lupaus ou, että menestyisit ja kauan eläisit
Lapset,

olkaa

maan päällä.
Lapset olkaa kuuliaiset wanhemmillenne kaikessa, sillä se on Herralle hywin otollista.

Nuorisolle.
Te nuoret, olkaa wanhoille alamaiset; ja
olkaa kaikki toinen toisellenne alamaiset ja pysykää hartaasti nöyryydessä; sillä Jumala on
ylpeitä

wastaan,

mutta nöyrille hän antaa
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armon. Nöyryyttäkää siis
wäkewän käden alle, että

itsenne Jumalan

hän

teitä ajallansa

korottaisi.
Kaikille yhteisesti.
Kaikki, mitä te tahdotte, että
wät teille,

tehkää

ihmiset tekisi-

te myös heille samoin; sillä

tämä on laki ja profeetat.
Rakasta
rakkaus tee

lähimniäistäsi niin kuin itseäsi.
lähimmäiselle mitään pahaa-

tähden on rakkaus lain

Gi

sen

täyttämys.

Olkoon rakkaus wilpitön,
riippukaa kiinni hywassä.

wihatkaa

pahaa,

SMjeKinen rakkaus

olkoon fydämmellinen teidän keskenänne. Ennät-

täköön toinen

toisensa kunniata tekemässä.

Niin minä

neumtm,

että ennen kaikkea

pidettäisiin rukouksia, anomisia, esirukouksia ja
kiitoksia kaikkein ihmisten puolesta.

Sinua Jeesus odotan,
Sydämeheni halajan;
Se valmista nyt itselles'
Kelpaavaks asuinsijakses'!

Se Hengelläsi puhdista,
Pyhitä, perin uudista!
Sen ovi sulje synniltä,
Himoilta lihan häijyiltä!

Neljäs jakso.

Rukouksia.

!♦ Lasten aamurukous.

Herra Jumala, taiwaallinen Isa! Me
rukoilemme sinua rakkaan Poikasi Jeesuksen
Kristuksen tähden: anna meille pyhä armosi,
että me oikeassa uskossa, hywissä kamoissa ja
opissa päiwä päiwältä kaZwaisimme ja lisääntntjtmme; warjele ja suojele meitä, wanhem-

sun-

piamme ja esiwaltaamme tänä päiwänä
nistä, wahingosta ja kaikesta pahasta. Amen.
Sun armos', Jeesus, sielulleni
Kuin aamukaste vuotakoon,
Ja virvoituksen tunnolleni
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Sun veres' pyhä tuottakoon,
Ett' uuden voiman siitä saan
Sun valossas vaeltamaan!

3. Ghtoorukous.
Wartioitse meitä, Herra, rakas taiwaallinen
Isä, ja warjele meitä kamalalta kiusaajalta,
joka aina käy ympäri, etsien, ketä hän saisi
niellä. Anna meille armoa, että me wakaalla
uskolla miehuullisesti häntä wastustamme ja
tänä yönä sinun pyhässä warjelukseZsasi murheettomina lepäämme; sinun rakkaan Poikasi,
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
Amen.

Nyt päättyi päivä armas,
Yö joutui eteemme;
Vaan Herra Jeesus rakas,
Ain' asu kanssamme!

Uskomme vahviste
Ja suojassasi meitä
Vaaroissa kätke, peite,
Suo lepo rauhaisa!

3. Siunaus ruualle ruwetesfa.
1) Kaikkein silmät wartioitsewat sinua, Herra,
ja sinä annat heille ruuan ajallansa. Sinä
awaat kätesi ja siunauksellasi rawitset kaikki,
jotka elämät. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle
ja Pyhälle Hengelle, niin kuin alusta on ollut,
nyt ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Jumala, taiwaallinen Isä. Siunaa
meitä ja näitä sinuy lahjojasi, jotka sinä meille
ruumiin rawinnoksi armollisesti antanut olet; ja
anna pyhä armosi, että me kohtuullisesti ja
mieltäsi rikkomatta niitä naulitsisimme: sinun
Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme,
kautta. Amen.
2)

Herra
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Herra, kaikki ravitset,
Tarpehernrne taritset,
Ruokaa annat ruumiille,
Henkes sanan sielulle.

4. Kiitos ruualta noustua.
1) Kiittäkäämme Herraa, sillä hän on hywä,
ja hänen laupeutensa pysyy iankaikkisesti; joka
antaa ruuan eläimille ja kaarneen pojillekin,
jotka häntä awuksensa huutamat. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin alusta on ollut, nyt ja aina, iankaikki-

sesta iankaikkiseen. Amen.
2) Me kiitämme sinua, rakas taiwaallinen
Isä, kaikista sinun hymistä teoistasi ja marsinkin näistä sinun lahjoistasi, joita me nr>t sinun
laupeudestasi nautinneet olemme; ja rukoilemme sinun pyhää armoasi, että niinkuin ruumis
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on rawintonsa saanut,

sielukin

sanallasi
wirwoitettaisiin; sinun rakkaan Poikasi, leesuk-

sen

Kristuksen,
Amen.

meidän

pyhällä

Herramme, kautta.

Kunniaks siis Sinulle
Ylennämme äänemme,
Kiittäin sua arrnostas,
Laupe'ista lanjoistas.

Herran siunaus.
Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä.
Herra walistakoon kaswonsa meidän päällemme
ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön
kaswonsa meidän

puoleemme ja antakoon meille

iankaikkisen rauhan. Isän
Hengen nimeen.

Amen.

ja Pojan ja Pyhän

Jeesus, anna armiaasti
Työn' ain alkaa sinussa;
Menestystä laupiaasti
Suo ja päätös suotuisa!
Jeesus, asu tykönän',
Sinuss' suo mun pysyvän'!

Lasten virsi.
Mä silmän' luon ylös taivaasen
Ja käten' yhtehen liitän;
Saa, Herra, ystävä lapsien,
Mä sydämestäni kiitän.

Ah iloist' on saa ylistää,
Ja mielelläri mä sen teenkin;

Mä tiedän: et mua hyljää sä,
Vaan katsot myös vähäiseenkin

O kiitos kaikesta, mitä soi
Sun armos armasta mulle,
O kiitos muustakin, jot' en voi
Mä tyystin lausua sullef
Mä olen taimi sun tarhassas
Ja varten taivasta luotu,
Sun isällisehen huomahas
Jo syntymästäni suotu.
Mua suojaa sä, Isä armoinen,
Sun Henkes voimalla vielä,
Ja tieni johdata taivaasen,
Ijäiseen elohon siellä!

Sllwonlinnllsfll, 0.-I,

Sawolllisen

kirjapainossa, 1908.

