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gõ gö gü — ah eh ih oh uh äh oh öh üh —
ha hc hi Ho hu hä hõ hö hü — ja je ji jo ju
jä jo jo jü — ka ke ki to ku kä kõ kö ku —
la le li lo lu lä lo lo lü — ma me mi mo
mu mä mo mo mu — na ne ni no nu nä nõ
nö nü — pa pe pi po pu pä po pö pu —
ra re ri ro ru rä rõ rö rü — sa se si so su

sa so so sü — ta te ti to tu tä to to tu —
wa we wi wo wu wa wõ wö wü — za ze zi

zo zu za zõ zö zü.

Ja ahw kass lehm peni sõlg
La nurm nõrk kirk kast Holm
Ra rist kon jalg hirm hul
Ka külm palk põrm silm sült
S ü süld tulp toop tops top
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Ta tass lats lats wäits kats
Wa wau wang kang tang sang
Wa wai watsk wor wür würst
Z i zer zir zirp zirk zilk zolk.

Ar-mas mäng öö-se hil-da lau-lu mas-ma pal-ga
raa-su sai-ja füw-wä lat-secke-se zir-gu laul-wa
ziiri-zääri Mi-no suun om keel Ki-ri-ku tornin om kell Ui-bi-de ümb-re om aid täüs
wil-ja om ^ait
Re-he pes-sa om mul kööt
San-dil om kot hai-ge om kot kub-ja kä-en
om kep.
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Dr. Martin Lutner.
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Luteruse mikene KlltekiöMö.
Eäimüne püätüN.

?liimala kümme käsku.
Gdimane task.
Mina ole Issand, frno Jummal; sinol ei pea
muid jumalaid olema Mino een.
Mes fee om?
Meie peame Jumalat üle kõige asja pelgama,
armastama nink (uskma ehk) Tema pääle lootma.

Tõine käsk.
Sina ei pea mitte Issanda oma Jumala
nimme kurjaste pruukma; sest Jummal ei taha
seda mitte rnchtlemata jätta, ke Tema nimme
kurjaste pruugib.
Mes see om?

Meie peame Jumalat pelaama nink armastama,
et meie Tema nime man ei wannu, ei nea, ei nõiu,
ei wõltsi, ei ka peta, enge peame seda kõlgen hädan
appi hõikama, pallema, kitma nink tennama.

Kolmas käsk.
Sina pead pühapäiwa pühendama.
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Mes fee om?
Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie jutlust nink Jumala sõnna ära ei põle, enge
peame seda pühas pidama, haal meelel kuulma nink
opma.

Neljas käsk.
S i n a pead omma essä nink omma ema awwustama, et sino käsi häste kaup ja sina kawwa
elad maa pääl.
Mes fee om?

Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie oma wanembid nink esandid ara ei põle, ei ka
wihasta, enge peame neid awwustama, neid orjama,
neide sõna wõtma nink neid armsas nink auusas pidama.

Wijes kast.
S i n a ei pea mitte äratapma.
Mes fee om?

Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie oma lahemba ihule üttegi kahju ega wiga ei tee;
enge peame teda awitama nink edesi saatma kõige iho>

liko hüda sisen.

Kuwwes käsk.
S i n a ei pea mitte abielu rikma.
Mes see om?
Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,

8

et meie puhtaste nink auusaste elame fõnnu nink tegude
sisen, uink et egaüts omma abikaasa peap armastama
nink awwustama.

Säitsmes käsk.
Sina ei pea mitte warastama.
Mes fee om?
Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie oma lähemba raha ega haäd ei wöta, ehk ka»
wala kauba ehk ostmisega henne kätte ei saada; enge
peame teda awitama, tema häad nink paatoidust kas»
watada nink hoita.

Kattefas käsk.
Sina ei pea mitte kawalat tunnistust andma
oma lähemba wastu.
Mes fee om?
Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie oma lähemba paale kawalal kombel ei wõlsi,
teda ei peta, keelt tema pääle ei pessa, ehk kurja kõnet
ei tõsta; enge meie peame teda wabandama, hääd temast kõnelema nink kõik asju hä poole kaändma.

Üttesas käsk.
Sina ei pea mitte himustama oma lähemba
maija.

Mes see om?
Meie peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie kawalusega oma lahemba perandust ehk maija
hennele ei püwwa, ei ka ütege õiguse tähe all henne
katte ei saada; enge peame teda awitama, et tema seda
wõis pidada nink see mannu saada.

Kümnes käsk.
Sina ei pea mitte himustama oma lähemba
naist, sulast, näütsikut, tõbrast ehk kõik, mes tema
peralt om.
Mes see om?
Meie 'peame Jumalat pelgama nink armastama,
et meie oma lahemba naist, peret ehk tõbrast henne
poole ei kisu ehk temast ära ei saada; enge peame neid
manitsema, et nema jaawa, nink teewa, mis neile

sünnis.

Mes ütleb nüüd Iummal kõigist neiststnatsift kastest?
Tema ütleb niida:

Mina, Issand sino Iummal, ole wägew wihane Iummal, ke neide paale, kea Mino wihkawa,
wanembide patu kodu otsib laste paale, kolmanda
nink neljanda põlwe sisse; ent neile, kea Mino
armastama nink Mino käske pidama, te Mina
hääd ammak tuhande põlwe sisse.
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Mes fee om?
Jummal ähwardab nuhelda kõiki, kea neidesinaste
kasude üle astwa; seeperast peame Tema wiha pelgama
nink ei pea mitte niisuguste kasude wasta tegema; ent
Tema towotap armu nink kõik hääd kõigile, kea Tema
kaske pidawa. Seeperast peame Teda ka armastama,
Tema pääle lootma nink hääl meelel Tema kasude
perrä tegema.

Tõine pnätünn-

Püha

ristiusk.

Gdimäne tükk.
Loomisest.
Mina usu Jummala, see Essa, kõigewägewa taiwa
nink maa Looja sisse.
Mes fee om?
Mina usu, et Jummal mino kõige looduasjaga om
loonu, mulle andnu iho nink henge, silmi, kõrwu nink
kõik luuliikmisi, meelt nink mõistust, nink weel ülespeap; pääle see, röiwid nink kangi, sööki nink jooki,
maija nink kotta, naist nink last, põldu, tõprid nink
kõik hääd, kõige ihu nink elu tarwiduse nink päätoidusega rikkalikult nink egapäiwa õnnistap, kõige hüda
eest kaitsap, nink kõige kurja eest hoiap nink paimendap. Nink seda kõik teep Tema selgest essalikust nink
jumalikust armust nink heldusest, ilma mino ärateeni»
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mise nink tõota. See kõige eest ole mina jälle wõlsso,
Teda kennada nink kiita, orjada nink kuulda. See
om tSttelikult töisi.

Tõine tükk.
Äealunastamiseft.
Nink mina usu Jesuse Kristuse Jumala ainosün»
dinu Poja, meie Issanda sisse, ke om saadu Pühast
Waimust, sündinu neitsist Mariast, kannatanu Ponziuse
Pilatuse all, risti pääle poodu, ärakoolnu, mahamattetu,
allalännu põrguhauda, kolmandamal paimal ülestõsnu
koolnuift, üleslännu toitoate, istub Jumala, see kõigewägewa Essa hääl kael. Säält saap Tema tulema,
kohut mõistma elawide nink koolnuide pääle.
Mes \w om?
Mina usu, et Jesus Kristus tõisine Jummal, Essast igawest sündinu, nink ka tõisine memme, neitsist
Mariast sündinu, om mino Issand, ke mino ürakadonu nink ürasunnitu inemist om lunastanu, äraoftnu
nink ärapästnu kõigest patust, surmast nink kuradi wäest;
ei mitte kulla ehk hõbega enge oma püha kalli werega,
nink oma süüta kannatamise nink surmaga, et mina
Tema oma oles nink Tema riigin Tema all elas nink
Teda orjas igawetsen, Vigusen, wagausen, nink önfusen,
õtse niida kui Tema om ülestõsnu surmast, elap nink
walitsep igawes. See om tõttelikult tõisi.

Kolmas tükk.
Pühendamisest.
Mina usu Püha Waimu sisse, ütte püha krist»
/
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likko kirikut, pühide kogudust, patu andisandmift, liha
ülestõsemift, nink igawest elu. Amen.
Mes fee om?

Mina usu, et mina ei wõi mitte omast meelest
ehk wäest Jesuse Kristuse, oma Issanda sisse usku,
ehk Tema mano tulla; enge Püha Waim om minno
armo»oppusse läbi kutsnu, omme andidega walgustana,
Vigen usun pühendanu nink ülespidanu: õtse niida kui
Tema kogona kristliko kogudust maa paal kutsup, kogup, walgustap, pühendap nink Jesuse Kristuse man
peap õigen ainun usun; sen kristlikun koguduse» annap
Tema mulle nink kõigile uskjile egapäiwa kõik pattu
rikkalikult andis nink saap wiimsel päiwal minno nink
kõik koolnuid ülesaratama nink mulle kõige uskjidega
Kristuse sisen igawest ello andma. See om tõtteliknlt
tõisi.

Jiofmcis puutükk.

Püha Gssameize palwus.
Meije Issa, ke Sina olet taiwan. Pühendedus
saago Sino nimi. Sino riik tulgo. Sino tahtmine
sündko, kui taiwan, niida ka maa pääl. Meie paiwa»
likku leiba anna meile taämba. Nink anna meile andis meije süüba, niida kui meije andis anname omile
süüdlasile. Nink ara saada meid mitte kiusatuse sisse;
enge pasta meid ära kurjast. Sest Sino peralt om
riik nink wägi nink awuötus igawetses ajas. Amen.
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Alustuse sõna.
Meije Essa, ke Sina olet taiwan.
Mes see om?

Iummal tahap meid seega häälitseda, etj? nteijc
peame uskma, Teda meije õiget Essa olewat, nink meid
Tema õigid lätsi; et meie julgeste nink kõige lootu»
sega Teda peame pallema, nii kui armsa latse omma
armsat Essa pallewa.

Gdimäne palwe.
Pühendedus saago Sino nimi.
Mes see om?
Jumala nimi om küll esi henesest püha; ent meije
palleme seesinatsen palwen, et tema ka meije man pühas faas.
Kuis see sünnip?
Kui Jumala sõna selgede nink puhtaste õpeietas,
nink meije ka pühalikult nii kui Jumala latse see perra
elame. Seda awita meid, armas Essa taiwan! Ent
ke tõisite opetap nink elap, kui Jumala sõna opetap,
see ei pühenda mitte meije sean Jumala nimme. See
eest hoija meid, armas taiwane Essa!

Töine palwe.
Sino riik tulgo.
Mes see om?
Jumala riik tulep küll ilma meije palweta esi he«
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nesest. Ent meije palleme sensinatsen palwen, et see ka
meije wannu tules.
Kuis fee fünnip?
Kui taiwane Essa meile oma Püha Waimu an>
nap, et meije Tema püha sõna, Tema armo läbi usume
nink jumalikult elame siin ajalikult nink saal igawes.

Kolmas palwe.
Sino tahtmine sündko kui taiwan, niida ka maa
paal.
Mes fee om?
Jumala hää, armoline tahtmine fünnip küN ilma
meije palweta; ent meije palleme sensinatsen palwen
et tema ka meije man sünnis.
Kuis fee fünnip?
Kui Jummal kõik kurja nowwo nink tahtmist ara
haetap nink keelap ära seda, mes meid ei taha laske
Jumala nime pühendada nink Tema riiki tulla: nii
kui om kuradi, see ilma nink meije liha tahtmine, enge
kinnitap nink peab meid kanqede oman sõnan nink
usun meije otsani. See om Tema armoline nink hää
tahtmine.

Neljas palwe.
Meije päiwaliko leiba anna meile taamba.
Mes see om?
Jummal annap päiwalikko leiba ka küll ilma
meije palweta kõigile kurjile inemistele; ent meije pal-
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leme sensinatsen palwen, et Tema meid seda lases tutta
nink tenoga meije paiwaliko leiba wastowõtta.
Mes om päiwalik leib?

Kõik, mes iho toidusele nink ülespidamisele tarwis
om, niida kui om: söök, jook, rõiwa, kängitse, hoone
nink maija, põld, tõpra, raha, hää, wäga abikaas, waa
latse, wäga pere, waa nink usutama ülemba, hää walitsus, hää ilm, rahu, terwus, karistus, auu, hää sõbra,
usutama külalise nink muidu niisugust.

Wtjes palwe.
Anna meile andis meije süüda, niida kui meije
andis anname omile süüdlasile.
Mes see om?

Meije palleme sensinatsen palwen, et Essa taiwan
es tahas mitte meije patu pääle kaeda, ei ka neide
peräst meije pallemist meile keelda; sest meije ei ole
mitte see wäärt, mes meije palleme, ei ole ka mitte
seda ürateeninu; enge Tema tahas meile kõik selgest
armust anda; sest meije teeme egapäiwa palju pattu
nink teenime selget nuhtlust. Siis tahame meije ka
küll jälle südamest andis anda nink hääl meelel hääd
tetta neile, ke meije wasta patwa.

Kuwwes palwe.
Nink ära saada meid mitte kiusatuse sisse.
Mes fee om?

Jummal ei kiusa küll kedake; ent meije palleme
sensinatsen palwen, et meid Jummal tahas hoita nink
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ülespidada, et meid kurat, ilm nink meije liha ära ei
petta, ei ka hukata umbusu, katte mõtte nink muu
suure hau nink patu sisse; nink ehk meid seega peas
kiusatama, et meije siiski wõime arawaärda nink wõimust saada.

Säitsmes palwe.
Enge pasta meid ara kurjast.
Mes see om?
Meije palleme sensinatsen palwen, õtse kui ütte
puhuga, et meid Gssa taimau kõigesugutsest ihu nink
henge, wara nink awwu kahjust tahas ärapästa nink
wiimate, kui meije tunnikene tulep, meile Vnsat otsa
anda, nink meid armuga sestsinatseft hädaorust henne
manu taiwate wõtta.

Lõpetuse sõna.
Sest Sino peralt om riik nink wägi nink awwustuö igawetses ajas. Amen!
Mes om Amen?

Et mina pea kindma olema, ct niifugutse palwe
oma Essale taiwan wastowõtlikku nink kuultu; sest
Tema esi om meid kasknu niidade pallelda, nink towotanu meid kuulda. Amen, amen, see om: Ja, ja,
niida peap sündima.
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seljas püiitüfifi.

Püha ristmise saakrament
Gdimält:

Mes om ristmine?

Ristmine ei ole mitte paljas wesi, enge om wesi,
Jumala kasun säetu nink Jumala sõnaga ühendetu.
Määranes see Jumala sõna om?
Kui meie Issand Jesus Kristus ütlep Matteuse
raamatun wiimatsen päätükkin: Minge nink tekke jüngris kõik paganid, neid risten Essa, Poja nink Püha
Waimu nimel.
Töiselt: Mes annap ehk saadap ristmine?
Tema saadap pattu andisandmist, paastap ära
surmast nink kuradist nink annap igawest õnsuft kõigel,
kea seda uskwa, mes Jumala sõna nink towotus ütlep.
Määranes om seesama Jumala sõna nink towotus?
Kui meije Issand Jesus Kristus ütlep Markuse
raamatun wiimatsen paatükkin: Kes usup nink ristitas, see saap Vnsas; ent kes ei usu, see saap ürasunnitus.
Kolmandalt: Kuis wesi nii suuri asju wõip tetta?
Wesi ei tee seda tõttelikult mitte, enge Jumala
sõna, mes weega nink wee man om, nink usk, mes seda
Jumala sõna ween usup. Sest ilma Jumala sõnata
2
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om wesi paljas wesi nink ei ole mitte ristmine, ent
Jumala sõnaga om tema ristmine, see om: elu wesi
täüs armu, nink wastsesündimife mõskmine, Pühan Waimun, niida kui püha Paulus ütlep Tiitufe raamatun kolmandan päätükkin: Iummal Es sa teeb meid oma ha«
lestuse perra õnsas jällesündimise moskmise nink Püha
Waimu wastsestegemise läbi, keda Tema rikkalikult
meije pääle om waljakallanu Iesuse Kristuse, meije
Õnnistegija läbi, et meije Tema armust õiges tettu
igawetse elu perrandajis saasse lootuse perra. See
om tõtelik sõna.

Neljandalt: Mes tähendap ristmine?
Tema tähendap, et wana Adam meijesisenpeap
egapäiwatse kahitsemise nink patustkaändmise läbi ära«
upotctama nink ärakoolma kõige patu uink kurja himuga nink peap egapüiwa jälle ettetulema nink ülestõusma wastne inemine, ke õigusen nink puhtusen Jumala een igawes elap.
ssonnes fee kirjutet om?

Püha Paulus Roomaliste raamatun kuwendan
paatükin ütleb: Meije oleme Kristusega maha ma»
tetu ristmise läbi surma sisse, et Vtse kui Kristus om
ülesaratedu koolnnift Esfa awustuse läbi, niida peame
ka meije wastsen elun kaüma.

li>

Jöijcs püätüfifi

Püha altari saakrament.
Mes om altari saakrament?
See om meije Issanda Jesuse Kristuse tõttelik
tõisine ihu nink weri, leiwa nink wiina all meile risti»
rahwale füwwa nink juwwa, Kristusest esi säatu.
Kõnnes see kirjutet om?

Niida kirjutama püha ewanqelisti Matteus, Mar>
kus, Luukas nink püha apostel Paulus:
Meije Issand Jesus Kristus sel ööl, kui Teda
üraanti, wõt Tema leiwa, teiwas nink murs nink and
omile jüngrile nink üttel: Wõtke, sööge, see om Mino
iho, mes teije eest antas. Seda tekke Mino mälestuses.
Selsamal kombel wõt Tema ka karika peräst
õdangu-söömaiga, tennas nink and neile nink üttel:
Wõtke nink jooge kõik see sisest; seesinane karik om
wastne lepping Mino weren, mes teije nink paljude
eest arawalletas patu andisandmises. Seda tekke, nii
sagede kui teije seda joote, Mino mälestuses.

Mes awitap niisugune söömine nink joomine?
Seda näutwa meile neesinatse sõna: „Teie eest
äraantu nink arawalletu patu andisandmises"; see om:
et meile saakramentin patu andisandmist, elu nink õnsust neide sõnu läbi antas; sest kon patu andisandmine
om, sääl om ka elo nink õndsus.
2*
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Kuis wõip ihulik söömine nink joomine nii suuri
asju tetta?
Söömine nink joomine ei tee seda tõttelikult mitte,
enge nee sõna, mes niida kaüwa: ^Teije eest äraantu
nink arawalletu patu andisandmifes". Nee sõna omma
ihuliku söömise nink joomise man kui paa asi pühan
saakramentin; nink ke neidsamu sõnu usup, sel om,
mes nema ütlema nink towotawa, fee om: patu andisandmine.
Kes siis püha altari-saakramenti tululikult wasta
wõtap?
Päästma nink ihulikult henda walmistama om
küll kaunis wäljaspidine walmistamine: ent see om
Zigede auusa nink walmistedu, kee neid sõnu usup:
„Teije eest äraantu nink arawaletu patu andisandmi»
ses". Ent kee neid sõnu ei usu, ehk sest kaksite mõtlep, see om umbusklik nink ei ole mitte öigede walmistedu. Sest see sõna: „Teije eest" püwap selgid
uskliku sõamid.
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Juniata riigi wõtme pidamisest.
Mes om Jumala riigi wõtme?
Jumala riigi wõtme om see wõimus, mes meije
Issand Jesus Kristus maa pääl armuoppufe kuulutamise sisse om saädnu neile patatsile, kea henda patust
kaandwa, pattu andisanda, ent neile kea henda patust
ei käana, pattu kinnitada; niida kui Kristuse sõna
tunnistama.
Kuis sis Issand Kristus ütlep?
Niida ütlep tema Jaani raamatun 20. paätükin:
Õtse kui Issa mino om lahatanu, niida lahata mina
ka teid. Wõtke Püha Waimu, kelle teije pattu andis
annate, neile omma nema andis antu, nink kelle teije
pattu kinnitate, neile omma nema kinnitetu.
MeS tarwis neesinatse wõtme kauwa?
Seda näütwa meile nee sõna: Kelle teije pattu
andis annate, neile omma nema andis antu. See
om et uskjile Kristuse nimel, patu andisandmist, mes
Tema, oma were nink surma läbi, neile om saatnu,
kuulutetas nink kinnitetas, et neide usk peap kindmambas minema, neide südame teedmine kinnitetama nink
waigistetama: sest usu perrä tuleb rahu sõame sisse,
kui pat om andis antu.
Kuis inemine woip pattu andis anda?
Inimine ei tee seda tõttelikult mitte, kui inimine
hennesest essi, enge ameti pcrast, Issanda Kristuse
kastmise paale, niida kui nee sõna tunnistama: Kelle

teijc pattu andis annate, neile omma nema andis antu;
wõtke Püha Vaimu. Sest õtje kui inemise Pojal
maa paal wõimus om pattu andis anda, niida om
tema sedasama wõjmust juttusse ameti sisse saadnu
kui tema ütlep: Otse kui Issa minu om lahatanu,
niida lühatan mina ka teid. Jaan. 20, 21 nink
Luuk. 10, 16. Ke teid kuulep. see kuulep Minno.
Kelle sis peap pattu andis antama?
Neile kea tõisitsin kahitfemisen omme pattu ülestunnistama, nink alandliku uskliku söamega armu nink
rõõmustamist Iesuse Kristuse perast pallewa. Niida
kui Issand Iesus Kristus luuwalutfele ütlep, Matt.
9, 2. Ole rõõmsa, poig, sino patu omma sulle andis
antu. Nink patukahitsejale naisele. Luuk. 7, 48. 50.
Sino pattu olgu sulle andis antu; sino usk om sinno
awitanu; mine ära rahuga.
Kelle siZ pattu peap kinnitetama?
Kõigile umbuskjile, nink neile, kea henda patust
ei kaäna, kea wallatu kombel patu sisse jaama elama,
nink kõik kristliku manitsust arapõlgwa; niida kui meije
Issand Iesus Kristus opetap, Matt. 18, 15. Kui
sino weli sino wastu pattu teep, siis mine nink noomi
teda henne nink tema waijel ütsinda. Kui tema sino
kuulep, siis olet sina oma welle wõitnu. Ent kui
tema (sino) ei kuule, siis wõta weel ütte ehk kats hen«
nega; et kõik asi faifap katte ehk kolme tunnistaja
iuun. Ent kui tema neid ei kuule, sis pea teda kui
paganat nink müütnikku.
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Domungu plllwns nink laul.
Mina tenna Sinno oh Issand! sel kallil homungu
tunnil, et Sa mulle seda kallist paiwa oled armust
lasknu nätta saada. Selle peräst rõõmustap mino süda,
nink ma taha Issandale waftset laulu laulda, sest et
ta mulle hüüd teeb. Mino heng kita Iehowat nink
ära uneta Tema hüütegemifi. Amen.
Wiis: Mo süda walwa jälle.
Sa elupäiw o Jesus,
Mo henge rõõm nink walgus,
Ma astu ka so ette
Nink anna hend So katte.

Õdangu palwns nink laul.
Oh armas taiwane Esfa! Jälle om üts päiw
Sino armu lübi mööda, nink mino wasinu liikme
oodawa jälle hengamist, et ma wastse jõwuga ho«
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mungu warra wõis ülestõusta. Sa oled mind täämba
kõige kurja nink kahju eest hoidnu, siis hoia nink wõta
meid ka oma armu fiiwa alla, et kuri wainlane meie
üle wõimust ei saa. Amen.
Wiis: So heng, oh Jesus tekku mo.
Nüüd lamme mina wotele,
Mo wõta oma hoolele,
Oh kallis Õnnistegija,
Siis wõi ma rahun magada.

Söögi palwe.
Kõik silma lootwa Issand Sino pääle, nink
Sina annat neile neide sööki omal aial. Sina awat
üles oma rohket kätt, nink teed söönus kõik mes elap
häämeelega. Amen.
Wiis: Nüüd Jumalale awustust.
Sa annat Issand heldeste,
Meil elu tarwidusi;
Me sööme siis nink palleme:
Ka sinu õnnistust :,:

ÄiKofene! kittakme!
Kullane harjakene,
Äratad wirgaste peret,
Kott sa siis esi ka parilt?

Alya margid.
,
;
:
.

komma, lühike kinnipidamise mark.
semikoolon, Pikemb kinnipidamise märk.
koolon, näituse mürk.
pnnkt, lõpetuse märk.

? küsimise märk.
! ohkamise märk.
— mõtlemise märk.
:,: kordamise märk.
l ) ebk [ ] klamrid.
- ehk - ühenduse märk.
' kustutuse märk.
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Eesti Keele numbri.
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Ladina Keele numbri.
I. II. III. iv. y. YL ni. n n .

IX. x.
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9.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.
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Ms Kord üts.
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

kord 1 om 1
X 1 = 2
X 2 = 4
X 3 = 6
X 4 = 8
X 5 = 10
X 6 = 12
X 7 - - 14
X 8 = 16
X 9 = 18
X 10 =s 20
X 1 = 3
X 2 = 6
X 3 = 9
X 4 = 12
X 5 = 15
X 6 = 18
X 7 = 21
X 8 = 24
X
9-27
X 10 = 30
X 1 = 4
X 2 = 8
X 3 = 12
X 4 = 16
X 5 = 20
X 6 = 24
X 7 = 28
X 8 - 32
X 9 — 36
X 10 = 40
10 X 100 10 X 1000 100 X 100 1000 X 1000

5 kord 1 om 5
8 kord 1 om 8
5 X
2-10
8 X
2-16
5 X 3 = 15
8 X
3-24
5 X 4 = 20
8 X
4-32
5 X 5 = 25
8 X
5-40
5 X 6 = 30
8 X
6-48
5 X 7 = 35
8 X
7-56
5 X
8-40
8 X 8 = 64
5 X
9-45
8 X
9-72
5 X 10 = 50
8 X 10 - 80
9 X 1 = 9
6 X 1 = 6
9 X
2-18
6 X
2-12
9 X
3-27
6 X 3 = 18
9 X
4-36
6 X 4 = 24
9 X
5-45
6 X
5-30
9 X
6-54
6 X
6-36
9 X
7-63
6 X
7-42
9 X 8 - 72
6 X
8-48
9 X
9-81
6 X 9 - 54
9 X 10 = 90
6 X 10 ^ 60
7 X 1 = 7
10 x i = io
7 X
2 - 1 4 10 X 2 20
7 X
3 - 2 1 10 X 3 30
7 X
4 - 2 8 10 X 4 40
7 X
5 - 3 5 10 X 5 = 50
7 X
6 - 4 2 10 X 6 60
7 X
7 - 4 9 10 X 7 70
7 X
8 - 5 6 10 X 8 80
7 X
9 - 6 3 10 X 9 90
7 X 10 - 70 10 x 10 = 100
10007
10.000.
10,000.
- 1,000,000 (Üks million).

Ay2»o^eno neusypoio. — F.SPN7"I>, 19-ro ABryCTa 1891 r.

Trüliw K. Mattiesena man Tartun 1891.
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