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alaosaston Luennot.

1 Luento.
Jumala on minua rawinnut

päiwä päiwältä.
Minä en woi nähdä Juma-

laa.
Jumala nälee minun.
Jumala nälee minun jakaikki

mitä minä teen.
Jos minä salaan itseni, niin
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näkee kumminki Jumala
minun.

Jumala ei ole nytkään kau-
kana.

Ei yksikään ihminen woi tehdä
mitä Jumala tekee.

2 Luento.
Kaikki ihmiset tekewät syntiä.
Valehteleminen on syntiä.
Ei yksikään woi sanoa sitä,

ettei hänellä ole syntiä.
Kaikki, jotka syntiä tekewät,

käywät wäärää tietä.
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Jos minä teen pahaa, niin
woin eM kuolla minun
syntiini.

Älä anna minun tehdä syn-
tiä missikään mitä minä
pnhun taikka teen.

Mä anna minun emän käydä
synnin tiellä.

3 Luento.

Älä astu pahan pojan po-
lulle.

Pahalla tiellä on paha loppu.
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Oi! jospa käwisin Jumalan
tietä.

Omat tiemme owat synnin
teitä.

Synnin tie ei wie Inmalan
luo.

Seuratkaamme Jumalamme
lakia.

4 Luento.
Tee mitä sinulle käsketään,

waan älä tee syntiä.
Jos minuakäsketään tahi pyy-

detään syntiä tekemään, niin
en sitä sittenkään saa tehdä.
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En tiedä sanoa päjwää, jona
kuolen.

Sinun pitää kuolla, jakuolla
pitää kaikkein ihmisten.

Sinä taikka minä woimme
kuolla jo tänä päiwänä.

Jos syntiini kuolen, niin en
pääse Jumalan tykö.

5 Luento.
Jumala on tehnyt meidät ja

kaikki mitä me näemme.
Hän on tehnyt auringon ja

kuun.
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Meri on hänen, sillä hän
teki sen.

Maa on myös hänen tekonsa.
Jumalassa me elämme ja lii-

kumme.
Hän teki meidät rakastamaan

ja pelkäämään häntä.

8 Luento.
Jumala on hywä kaikkia koh-

taan.
Hän warjelee meitä pahasta.
Hän tumaa meitä yön pi-

meydessä.
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Hän on antanut meille kaikki
mitä meillä on.

Hän antaa auringon nousta.
Hän lähettää säteensä hywää

waikuttamaan.
? Luento.

Opi tuntemaan Herraa Ju-
malaa!

Gi ole kukaan Jumala paitsi
Herra ainoastansa.

Herra Jumala on kaikkein
kuningas.

Hän on laupias, hywä ja
wiisas.
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Hän on pyhä, wanhurskas ja
wakaa.

Rakastakaamme häntä kaik-
kina ikä-päiwinämme!

8 Luento.
Jumala on tässä tälläkin

hetkellä, ja näkee meidät
kokonansa.

Ei kukaan ole koskaan näh-
nyt Jumalaa.

Jumala näkee meidät koko
pmwän.
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Jumala nälee meidät wielä
pimeässäkin.

Hän tietää mitä minulla on/
mielessä.

Hän lunlee kaikki mitä minä
sanon.

9 Luento.
Jumalan sana on totnus.
Lne Inmalan sanaa ahkerasti.
Se on paras kirja mikä meillä

olla taitaa.
Koe lukea sitä hywin tarkasti.
Se tekee wiisaaksi ja hywäffi.
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Huomaa mitä Jumala sanoo
sinulle!

Kuule Hänen sanansa ja tot-
tele sitä.

Itt Luento.

Nlä turhaan lausu Jumalan
nimeä.

Älä puhu walhetta milloin-
kaan.

Pysy lujana totuudessa.
Tottele niitä, jotkaowat pan-

tu sinun ylitses.
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Emme saa ottaa sitä, mikä ei
ole omaa.

Meidän pitää oleman suosi-
olliset kaikkia kohtaan.

11 Luento.

Hywä poika ja hywä tyttö
pelkääwät Jumalaa.

Jumala luulee minua, kun
minä häntä rukoilen.

Hän sanoo: „Minä rakastan
niitä, jotka minua rakas-
tamat".
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Jotka häntä etsiwät, ne löy-
täwät hänen.

Hän tahtoo olla meidän Ju-
malamme nyt ja aina ijan-
kailkisesti.

12 Luento.
Meidän kaikkein pitää kuolla.
Me woimme kuolla millä het-

kellä hywänsä.
Sielumme ei kuole ruumiin

kanssa.
Jos minä kuolen syntiin, niin

joutuu sieluni helwettiin.
Sieluni elää ijäisesti.

2
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13 Luento.
Jumala on sanonut ettei yk-

sikään ihminen ole hywä.
Meidän sydämemme on paha.
Me emme rakasta Jumalaa

kaikesta sielnstamme.
Monasti olen minä tehnyt

mitä Jumala on kieltänyt.
En ole minä tehnyt mitä Ju-

mala on käskenyt tehdä.
Minä tiedän tehneeni paljo

pahaa.
Herra sanoo: „palaja pois

pahasta!"
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14 Luento.
Minun pitää kaikesta sydä-

mestäni luopuman pois syn-
nistä.

Jumala auttaa minua kään-
tymään synnistä, kun häntä
rukoilen.

Rukoilkaamme apua Her-
ralta, sillä hän ainoasti
woipi auttaa.

Herra, pyhi pois minun syn-
tini ja auta minua!

Pyhitä minua,Poilas tähden!
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15 Luento.
Jumala on rakkaus. Hän lä-

hetti poikansa meitä Vapah-
tamaan.

Herra lesus on Jumalan
poika.

Hän oli kuuliainen Jumalan
laille.

Hän antoi henkensä, wapah-
taaksensa kadotettuja.

Hän woipi wapahtaa meidät.
Hän on wapahtawa kaikkia,

jotkatulewat Jumalan tykö
hänen kanttansa.
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18 Luento.
Jumalan poika nousi kuol-

leista.
Hän on astnnut ylös tai-

waastn.
Hän on tulewa wiimeisenä

päiwänä.
Hän on silloin kntsuwa meitä

haudoistamme.
Jotka Jumalaa rakastamat,

saamat elää hänen kans-
sansa.

Jotka syntiä rakastamat syös-
tään helwettiin.
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Oi Herra, tee minua sowe-
liaakst elämään sinun kans-
sasi!

1? Luento.
Pidä Herran päiwä pyhänä.
Herran päiwänä ei pidä sinun

tekemän työtä eikä etsimän
turhaa huwitusta.

Se on se päiwä, jonka Herra
tehnyt on.

Meidän tulee iloita siitä.
Meidän tulee etsiä sielumme

lepoa Jumalassa.
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18 Luento.
Kristus herättää lesken pojan.

lesus tuli Nmn'in kaupunkiin,
ja monta tuli hänen kanssansa. Kun
hän nyt lähestyi kaupungin porttia,
tuli häntä wastaan miehiä, joilla oli
muassaan yhden nuorukaisen ruumis.
Tämä nuorukainen oli äitinsä ainoa
poika, ja he meniwät häntä hautaa-
maan.

Ia äiti, joka saattoi ainoan poi-
kansa ruumista, itki paljo. Ia Herra
katsahti häneen, ja armahti häntä,
ja sanoi: „Älä itke!"

Ia Herra meni paarien tuoksi,
laski kätensä niiden päälle ja sanoi
kuolleelle: „Nouse ylös!"
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Niin kuollut tuli henkiin, ja nousi
istuallensa; ja puhui ja teki äi-
tinsä iloiseksi, joka niin paljo oli
itkenyt. Ia tämä otti ainoan rak-
kaan poikansa ja wei hänen ilolla
kotiinsa.

lesus on käskewä meidän kaik-
kein nousta elämään wiimeisenä päi-
wänä. Oi, jospa silloin ilolla koh-
taisimme häntä, ja saisimme ijäti olla
Herran kanssa!

19 Luento.
Sadanpäämiehen palwelia parattu.

Rikas mies tuli lesuksen tykö
ja rukoili häntä tulla parantamaan
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köyhää miestä, joka oli rikkaan mie-
hen palwelia. Ia lesus sanoi:
„minä tahdon tulla ja parantaa
hänen".

Rikas mies ei ollut ylpeä, waan
nöyrä, ja tunsi sydämessänsä kuinka
hywä lesus oli. Ia hän sanoi,
että jos waan lesus sanoisi sanan,
maikka ei tulisikaan miesparan luo,
niin mies kumminki paranisi.

Ia lesus sanoi sanan ja teki
hänen terweeksi. Ia rikas mies ja
köyhä mies iloitsiwat suuresti, että
lesus oli niin armelias heitä koh-
taan.

Rukoile waan lesusta, sekä ter-
wennä että sairaana ollessasi) ja
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ole armelias niitä kohtaan, jotka wai-
waa kärsiwät.

2» Luento.
Sokeista miehistit.

Kaksi miestä istui tien warrella
kerjäämässä, sillä he oliwat sokeat,
eiwätkä nähneet tehdä työtä. Ia
heille sanottiin, että lesus lähestyi.
Ia he huusiwat, sanoen: „Woi Her-
ra, armahda meitä!" Niin ne, jotka
siinä läsnä oliwat, kielsiwät heitä
huutamasta. Mutta he huusiwat
sitä enemmän: „Woi Herra, ar-
mahda meitä!"

Ia lesus seisahtui jakutsui heitä
tykönsä. Ia he meniwät hänen ty-
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könsä. Ia hän sanoi: „Mitä tah-
dotte, että minä tekisin teille?" Ia
he sanomat: „Herra, awaa meidän
silmämme!"

Niin lesus armahti heitä ja
awast sokeain miesparkain silmät.
Ia he tuliwat hywin iloisiksi, näh-
dessänsä Herran lesuksen, joka oli
tehnyt heidät näkemiksi.

O Herra, awaa minun sieluni
silmät, ja anna minun tuta ja ra-
kastaa sinun poikaasi lesusta.

21 Luento.
lesus tiiypi meren päällä.

Koska ehtoo tuli, jättiwät ne,
jotka Kristuksen kanssa oliwat, hä-
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nen maalle, ja läksiwät merelle haah-
dessa.

Ia oli jo lähes pimeä. Ia meri
nousi ja tuuli puhalsi kowasti.

Ia he näkiwät kaikki lesuksen
käwelewän meren päällä ja lähene-
wän haahtea; ja he pelkäsiwät suu-
resti.

Ia hän sanoi heille: „Älkää
peljätkö, minä se olen". Ia Pie-
tari sanoi: „Herra, jos sinä se olet,
niin käske minun tulla tykösi weden
päällä". Ia hän sanoi: „Tule!"
. Ia Pietari astui alas haah-

desta, mennäksensä lesuksen tykö.
Ia kun hän näki meren nousewan
ja tunsi tuulen puhaltaman, peljäs-
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tyi hän ylen suuresti. Ia niin
rupesi hän wajoomaan ja huusi:
„Herra, auta minua!"

Ia lesus ojensi kätensä, ja tart-
tui häneen ja auttoi häntä. Sitten
meni lesus haahteen, ja kaikki ihas-
tuiwat suuresti nähdessänsä hänen.

Rukoilkoon kukin meistä kohdas-
tansa: „Herra auta minua!" Sillä
ei kukaan muu kuin lesus Kristus
woi auttaa ja warjella sielujamme.

22 Luento.
Spitalisestll miehestä.

Uksi mies, jolla oli pahoja paisu-
Mia jahaawoja yli koko ruumiin, tuli

3
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lesuksen tykö. Hän lankesi kaswoil-
lensa ja sanoi: „Herra, jos sinä tah-
dot, niin sinä woit minun terweeffi
tehdä. Oi, tee se minulle!"

Ia lesus armahti miesparkaa
ja sanoi: „Minä tahdon; ole terwe!"
Ia hän tuli kohta terweeksi.

Kuinka hywä eikö lesus ollut
ja kuinka laupias tätä miesparkaa
kohtaan! Ia eikö hän ole wielä nyt-
kin, niinkuin ennenkin, yhtä hywä ja
yhtä laupias myös sinua kohtaan?

Rakasta häntä kaikkina sinun
päiwinäsi. Oi, rakasta häntä jo!
Hän ei käännä itseänsä pois tur-
wattomasta lapsukaisesta. Hän ei
käännä itseänsä pois sinusta.
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O, Herra lesus! auta minua
synneistäni ja tee minusta hywä
lapsi.

Pikku lapsen rukouksia.
Aamulla.

O, Herra! siunaa minua tänä päiwänä, ota
waari minusta ja warjele minua kaikesta synnistä,
lesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Ehtoolla.

O, Jumala! katsahda minun puoleeni tänä
yönä, ja anna minulle anteeksi kaikki minun syn-
tini, ja tee minusta hywä lapsi, lesuksen Kris-
tuksen kautta. Amen.

Aamulla sekä ehtoolla.
O, Herra! sinä olet suuri ja armollinen.

Kuule pientä lapsi-raukkaa, joka rukoilee sinua Ie-
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suksen Kristuksen tähden. Minä olen syntiä teh-
nyt: anna anteeksi minulle, ja auta etten enään
niin tekisi. Anna minun kaswaa taitamaksi ja
yywäksi. Siunaa kaikkia omaisiani. Pidä huolta
minusta joka hetki. Ia kun minä kuolen, niin
anna minun sieluni päästä sinun tykösi ijankaik-

/isesti elämään! Amen.

Ruualle ruwetessa.

Laupias Jumala! siunaa kaikki, mitä minulle
muaksi ja juomaksi annat, lesuksen Kristuksen
kautta. Amen.

Ruuan jälkeen.

Dta kiitokseni ivastaan, O Herra! lesuksen
Kristuksen kautta, kaikesta rawinnosta, minkä olet
minulle antanut! Amen.
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Jälkimaine Opettajille.
Tämän wähäisen kirjan ensi siwulla löytyy, niin-

kuin Te sen näette, kirjaimisto, jonka tähden ehkä
joku woisi arwella tätä Aapisen taikka muun tawuukirjan

kaltaiseksi. Mutta jos katsotte edeskäsin, niin näette kohta,
kuinka kaikki luennot koko tässä kirjassa, alusta loppuun,
owat kootut Jumalan pyhästä sanasta, eiwätka siis mi-
tenkään ole sopiwia paljaan tawuun taikka sisäluwun har-
joituksiksi. Syy tämän kirjasen näin omituiseen laitok-
seen on sen kirjoittaminen sunnuntaikouluja warten, joi-
den warsin waikea ja taidollisuudella täytettäwä welwol-
lisuus onkin kahta asiaa samalla walwoa ja toimeen saat-
taa, nimittäin lapsukaisten auttamista ensiksi sanan tar-
kassa lukemisessa ja toiseksi luetun Jumalan sanan käsit-
tämisessä.

Sanasta sanaan, kannesta kanteen, on tämä kirja
suomennos Englannin sunnuntaikoulun luentokirjasta
„1116 ?irBt olkBB Look, tor lisaäinA, BpsllinF, g.uä

jolla Englannin mainioissa sunnuntaikou-
luissa niin paljo hywää on monina aikoina waikutettu
ei ainoastaan lukutaidon lisäämiseksi, waan myös taiwaal-
lisen totuuden tunnon herättämiseksi kaswawassa kansassa.

Omasta kokemuksestanne Itse ymmärrätte, tartvi-
taanko meidänki sunnuntaikouluissamme tainkaltasta, sun-
nuntaikoulun kahtalaista päämäärää tarkoittawata kirjaa,
wai eikö. Joka sen tarpeellisuutta ei näe eikä tunne, hän
ei tunne sunnuntaikoulujamme eikä kansamme tähdelli-
simpiä tarpeita. Mutta maikkapa woinewatkin sunnun-
taikouluimme opettajat heti käyttää tätä kirjaa tämmöi-
senään oppilaitten lukutaidon edistämiseksi, niin eiwät he
kuitenkaan kaikki, eipä usiammatkaan heistä, woi tätä
käyttää käsityksen teroittamiseksi Jumalan sanan lukemi-sessa. Tähän teroittamiseen tarwitaqn epäilemättä meillä,
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niin hywin kuin Englannissakin, apu- eli ohjauskirja opet-
tajille. Siitä syystä olenki yksin ajoin »valmistanut sekä
präntistä toimittanut tälle kirjalle tarpeellisen tomerin, ni-
mittäin suomennoksen Englannin sunnuntaikoulun tähän
kuulumasta ja tätä noudattamasta opetuskirjasta „ Hursti-
uns c>u ttrs ?ir3t-01a88 Looli, kor ttie 1186 ok
elisi-z", jolla suomennoksella on nimenä: „Kysymyksiä ala-
osaston kirjaan, Suomen sunnuntaikouluin opettajille".
Miten sen kysymyskirjan awulla woitte ohjata oppilai-
tänne ymmärtämään ja käsittämään niitä Jumalan sa-
nan lauseita, joita he tässä luentokirjassa lukemat, sen
tahdon tarkemmin sanoa juuri siinä opetuskirjassa, jota
paitsi ette woi oikein ymmärtääkään tämän luentokirjan
armoa ja tarkoitusta. Tässä maininnen maan muuta-
malla sanalla, kuinka „luennot" tässä oppilaitten kirjassa
omat kahtalaisia, nimittäin mietelmä-luennotta ja
kertoma-luennoita. Mietelmä-luennotta omat luen-
not I—l7, kertoma-luennoita 18—22. Wieläpä lienee
Teille tässä myöskin ilmoitettawa, millä tawalla Eng-
lannin sunnuntaikoulussa oppilaita harjoitetaan ensinnä
selwästi ja tarkasti sisää lukemaan nämä luennot, heidän
wäsymättä ja kyllästymättä niiden sanalliseen lukemiseen,
ennenkuin saamat kuulla sanain selityksen.

Mietelmä-luennotta luetetaan näin:
I:ksi. Opettaja lukee selwällä äänellä ja tawaukset

toisistansa eroittaen ensi sanan luennossa, esimerkiksi:
lu-ma-la. Ensimmäinen oppilas kertoo samalla lailla
tämän sanan. Opettaja lukee sitten mainitulla tawalla
toisen sanan. Toinen oppilas kertoo samaten toisen sa-
nan. Kolmas, neljäs oppilas j. n. e. lukee samalla lailla
opettajan mukaan tawauksittain sanansa, siksi kuin koko
luento näin on läpi luettu, kiertämällä oppilaasta oppi-
laasen.

2:ksi. Oppilaat lukemat järjestänsä, ilman opetta-
jan osoittamatta, kukin sanansa, eroittamalla tawuut toi-
sistaan, siksi kuin luento taas on loppuun luettu.
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Aina, mutta warsinki näissä lukuharjoituksissa, tulee
opettajan tarkkaan kuunnella, mitenkä oppilaat sanoja lu-
kemat, eikä jättää »vähintäkään lukuwirhettä oikasematta.
Tarkoin on myöskin huomattawa, mistä syystä kukin op-
pilas waärin lukee, ja hänen taitamattomuutensa täysin
poistettawa.

3:ksi, Nyt lukee opettaja koko sanalta, alkaen en-
simmäisestä sanasta, jonka ensimmäinen oppilas kertoo,
esim. Jumala, luennon loppuun asti, antaen aina op»
pilaitten järjestään kirjasta kertoa kukin sanansa.

4:ksi. Sen jälteen lukewat oppilaat järjestänsä ja
ilman opettajan awutta, kirjasta koko luennon, sana sa-
nalta, ihan loppuun asti.

s:ksi. Opettaja lukee nyt koko ensi lauseen, piste-
merkkiin asti, ja antaa ensimmäisen oppilaan kertoa sen;
sitten toisen, ja antaa toisen oppilaan kertoa sen, j. n. e.

6:ksi. Oppilaat lukewat järjestänsä kukin lauseensa,
ilman opettajan awutta, pisteestä pisteesen, siksi kuin koko
luento on läpi luettu.

?:ksi. Jos solukaan sana taikka lause luennossa
näyttää oppilaille waikeutta tekewän, niin antakoon opet-
taja järjestänsä joka oppilaan lukea eli sanoa sen, wielä
kerran osoittaen miten se oikein on luettawa.

B:ksi. Tämän tehtyä ottaa opettaja ensimmäisen
lauseen ja sanoen sen selwällä äänellä wielä kerran kaik-
kien kuultawaksi rupeaa hän kyselemään sana sanalta,
mitä siinä lauseessa seisoo, aiwan niinkuin näiden luen-
tojen »Kysymyksissä" neuwotaan. Oppilaat saawat
ensinnä wastata, kirjat awattuina, eli niinkuin tawalli-
sesti sanotaan „kirjasta wastata", siksi kuin luento näin
on läpi kysytty; mutta tämän jälkeen suljetaan kirjat, ja
oppilaat saawat wastata ilman kirjan awutta. Miten
nyt tässä kysymisessä yhä edemmäksi mennään, kunnes
kaikkien luennon lauseitten sisällys sekä tarkoitus oppi-
laille selwenee, siitä on tarkemmin sanottu kysymys-kirjan
johdannossa.
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Kertoma-luennoita, joihin ennätettyä oppi-
laat jo owat lukutaidossa paremmiksi joutuneet, luete-
taan näin:

I:ksi. Opettaja lukee ensi lauseen piste-merkkiin
saakka, Ensimmäinen oppilas kertoo lauseen. Opettaja
lukee toisen lauseen, ja toinen oppilas kertoo sen, z. n. e.
aina ensi kappaleen loppuun saakka.2:ksi. Oppilaat lukewat wuoroonsa, pisteestä pis-
teesen, koko kappaleen ilman opettajan awutta. Siihen
asti, että kaikki oppilaat selwästi woiwat lukea koko luen-
to-kappaleen, on tämä lukeminen uudistettawa.

3:ksi. Opettaja rupeaa nyt kyselemään kappaleen
sisällystä sana sanalta, niinkuin kysymyskirja siitä
neuwoo, nimittäin ensiksi niin, että oppilaat saawat kat-
soa kirjaan, mutta sitten niin, että oppilaat wastaawat
suljetuilla kirjoilla,

4:ksi. Näin riennetään kappale kappaleelta koko
kertomuksen läpi, sitä tarkoittaen ja katsoen, että oppilaat
pääsisiwät sen tarkkaan käsitykseen ja ymmärrykseen.

Lopullisesti mahtanen tässä mainita, että tässä kir-
jassa olewat luennot sekä pikku-lapsen rukoukset
juuri siitä saawat pää-arwonsa, että ne niin yksinkertai-
sella tiellä saattamat lasten sydämet uskoon jarukoukseen,
jos waan opettaja niitä uskolla ja rukouksella opettaa.
Siihen Jumala teille armoansa lainatkoon!

Kuopiossa, Kesäkuulla 1874.

A. G. Borg.
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