Kiertokoulun Oppikirja
Suomen lapsukaisille.

Järjestellyt <$.

Oiniö.

Helsingissä,
Seilin ja $ööB'inofafeijljtiöK firja^ainoSfa
1892.

jo

fuStantaittö.

Wirsiä.
N:o272.
1. ©Im haltuus, rakas Isiini, Mä
aina annan itseni, Mun sielun', ruumiin', taroaran', Ne ota, Herra, ivastahan !
2. Mun sielun', ruumiin', kaikkeni ©un omaö omat, herrani; ©itä
oma§ ota fmonuujaä; ©n pelkää
sinun suojassas.
3. ©inuf)un tyytyy fnbämen', ©aa
ftnuöf ilon suloisen; Mun häbässän'
ja tuskassan' ©ii olet ainoo auttajan'.
4. ©en uskon, rakas Isäni, Maan
tve heikkouttani, Tääll' avta lastas
roairaasfa, ©tt ilon perin taiwaassa!

l>än tulleåfaan £vo

N:o
284.
9Jiun
filmän',
1.
läten' noåtan
2lin' x)l'ö§ mafioin; ©ielt' aroun tie=
raalon faunifjin.
bän faaroan1
.'pan am' on apunani, $uin maan ja
taitoaan loi; iQän fuulee huutoani
3a auttaa !r)Ilä root.
2. ©i falli jalfan'
©tt
am' on rcalpag
©i nufu f)än,
ei torlu, Sffiaan pnfnn tn!önän'; SJlua
armiaaét' fuojeleepi fya tufee lättäni,

Jesus, lähetän,Mielen' wieroitanpois

Öin pätroin tuarjelecpi

töötäni.

ne^en.
N:o 314.
1. 211) fielun', roallita fuo £>er=

3a

turmaa %[å'å3 ralfaafeen,
tairoaan armolla fun ferran
Äruunaapt aifaanijäifeen; Äen itfeni
uåfoo §eri:atte, ©i rafenna fe f)ttbaHe.
4. $»an tietää aroun ajan par=
?Jeurooné on aina roiifafjin,
Élt)öå fnbämemme Ejalun partaan ÄnH'
Öän

Sun wirkas töitä toimita, Kans lupauksens usko roielä, Hänehen turmaa, uskalla ! ©e autuas on ainiaan,

Jok'

uskaltaapi Jumalaan.

N:o 316.

1. 3efu3, ilon', autuuteni, $uute
ni.u)rä rufouä! sCn!öä tulfoon ane=

Äelroutfoon tää
tnlöö Sä^ettääpi täältä

fun
fieluni
x)lö°>\

©imuin palaa mieleni,
ralas roeljeni!
4.

Tuhat

tuntee 3fä rallatin; Sfäin ennättäin

täältä huokausta Tykös,

maasta, Taimaallisiin «lennän; Aut'
ett'ci mua tuatroa saisi Luotas pois,

waikk' ahdistaisi! Tykös tulla halajan, Jesus, kallim tawaran'!
6. Koska wiimein kaswos näen
Taiwaan kirkkaan kuorissa, Soiman
pitää harpun äänen ©mun pyhäis
parissa, Uutten wirtten heläjämän,

Kunniaas am' ylistämän. Sinuun
palaa mieleni,

%a fiunaa

3. £>an pa^at fäältän' poistaa
!ya fielun' petaötaa, ©vo armons
mulle lotötaa %a pääötää tuairoaäta;
.'pan !ätfee lämni[eni Utoö ja fifällen,
Suleepi aslelcni, Äun turroaan fyå*

ran,

atoun, raudan
autuaan.
7. Siis lue, weisaa, Herran tiellä

Jesus

lohduttajani!

N:o 334.
1.

3)Jaa

1

fuur

ja araara, ©en

fai!fi taraara, ©en peru§tué> ja ää=
ret, ©en rouoret, roirrat, meret, Äai!!',
mitä maa roaan lantaa,.sperralle fun=

nian antaa
2. Maanpiirin mannallaan, Perusti sanallaan Hän fulain metten
päälle Ia laitti kaikki säälle. O wii«
fauben ft)rot)t)3, D moima suur' ja
hywyys!
6. Siissydän amatkaam'. Herralle,
antakaam' Sen porttein auki olla,

saa

hän finne tulla, Ia siinä
lakkaamatta, Majailla loppumatta!
7. Kuningas kunnian, Halumme
ainian On sankari tää suuri, Ia moi-

Ett'

mallinen juuri; Hän meitä suojeleepi,

Wahwasti

warjeleepi.

Suomen lapsukaisille.
järjestellyt $a. gHntö.

Kunniafft Suomenmaan!

Kehitymme toiminnoisfa,
(£6tstymme opinnoisfa.
Hunniafft Suomenmaan!
liaswaa meistä fanfalaifet,
XDireät ja

fuuliaifet.

Suomenmaan!

£etfingiBfä 1892.
Seilin

ja

®ööB'in

ofafetjljtiön firjapainoSfn ja

fuStaiitama.
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I. Tavaus- ja kirjoitus-harjoituksia.
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UI, iv,

6
vi.

U

v

JU,

vi, ai.

m
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n
i=ttttr i=nttll, u-ni, uu-ni,

t!

snw-ntj

ttt

■ni€?i.

m

<m

nt=ltttr JUttUlI, num-mi, mi-nun,
t-rn-tj

t-WlUj

?nzu.
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*

r

t

ntir=rt

mii=ruf m=mtt,
nur-mi, ru-min,
f

-y-nuu-i'^ 'Mt-M-Mtj

<n€4-4&n.

vw
f/ m
VW
mii=rir ri=tui ruit=tni
f

f

rii-vin, ri-viin, vii-ni,
uu-vtmj

v

■zw-luu.

O

on-m.

<?

o-lvi, mi=no, mot,

vo-ro, ri-vo, vuo-ri,
■ntta-btj tMAd-to,

?n<u&-/kt.
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Öitt miUtÖ, möin, *mk.
f

€i
a
rt
an-m, ar-mo-a^lln-o. au-raa—
Mi-mon ö=iuttf
—
vai-mo möi mu-nan aina vai-

van vuo-ro,
w&a€wi,

'vm-ma

—

a-tto-

awn-me.

a

cl

ä>

itmtt=rä ai=mtt-mi=ittt ttmaintan,
mää-rää väri,
ä-äns-nä n<ä-?riä>

ää-n<e/.
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e

e
e
—
e-no ei me-ne enenen aa-nm-a
em-me me-ne.
— me-ri on
ve-ne me-ni nu-rin

a-va-ra,

ne-nään.
vein

I

ve-neen

1

nie-men

/

—
lai-loa on me-rel-la meil-la
ei o-le wel-li-ä,
—
lei-vo-nen lau-laa meil-le ve-li
lai-naa viu-lun,
■wut-wwi e-/e-tia-~?tf' -me-ieé-tä.

-
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/
t
—
ta-lon la-to tau-lu on tuol-la
— tuo toi-nen tan=ne,
—
o-ta tor-vi teil-le tuu-li tait-ti
tai-men — tal»vi tuo lun-ta,

t

/

d

d

t/
la-to, la-don — tai-to, taidon —
luu-ta, luu-dan— tei=tä tei-den,
mei-tä, mei-dän — lav-ta, lav-dan
— lui-ta, lui-den — tei-tä, tei-dän,
f

-

don ra-ta, ra-dan
ai-ta,

aidan

maito,

mai-
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h
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h
on

I)ot=tu,
— hii-ri
hal-li ha-lu-aa li-haa
men-nä hu-ris-ti,
leh-mä

am-muu

hei-niä

-

har-voin han-hi huu-taa.
k

k
/
lir-ton tel-lot lai-lu-nmt — fMi

luisuu — tut-la las-lvaa,
kel-lo käy — koi-ra hauk-kuu —
kuk-ko on ko-me-a,

re-ki on ras-kas.
kelk-ka

on

ke-veä

-
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j
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/

un jä=nöMä tttr=nitt=tta,

jau-ha jau-hot jou-tuun — jär-vi
on jääs-så — jää on lieik-ko-a,
6^

9

y

t

toie jy-wat mhl-lM — yö o-li
hy-lvin lyl-mii — lvyö on hh-lvä,
kyyh-ky-set len-tä-vät kylään —
myy jyvät, saat hy-vän hin-nan,
iMt-s&utm rtij-fafai

/tt&d-öäs.
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/
—
lan-la, fanhan han-ti,

/;

han-gen,
lien-ki, hen-gen — ken-kä,
ken-gän,

/^e?^-^.'

p

P
/>
lamp-jm jm-lan p«ll-däl-lä—palvut tie-hu-lvat M-das-sa,
po-jat pyy-tä-vät pa-puja — pallo pyö-rii,
pal-lo

11

$

f

S

ö

sy-Ms-sä jiir-lves-sa lve-st on
ftjMmiö,
sor-san len-tä-es-sä pu-to-si sulka — saa-ri on san-gen kau-nis,
su-den

suus-sa
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— On-ni-a o-li 01-lin
OHi o-li on-gel-la.
si-sar.
On-ni-a o-sa-si myöskin on-ki-a.
— Os-ka-ri ot-ti o-raOn-ni-al-la o-li hy-vä on-ni.
van kiin-ni. — O-ra-va pu-ri Os-ka-ri-a kä-teen.
/fp

.

/?

/

■■
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/fp

.//

/

0

0

Öl-jy pa-laa lam-pus-sa. — Öl-jy on ras-waa.
Öl-jy-ä saa-daan läh-teis-tä. — Öil-lä yö-kötlen-tä-vät.
""" / /
/Fp. jfiy/f))-/*/*/> .
/
■/>/ /■
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v,

v
—

/

<%?

■

—

U-rut soi-wat kir-kos-sa.
Ur-ku-ri fott4aa. Unetit
käyn kir-kos-sa. — Ul-rii-ka on ty-tön ni-mi.

—
on van-ha mies.
Ul-ko-na on kyl-mä.

Ur-ho on po-jan ni-mi.
5?/-

/■
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— Uk-ko

/"■"""

/
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1
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OM

Al-ku ai-na han-ka-la. — Ah-ke-ra
woi-ton jaa. An-na ja Ant-ti lu-ke-wat ah-ke-ras-ti.

se

Ah-ke-ra pal-ki-taan. — An-na tar-vit-se-val-le a-pu-a.
Ö-w^-^ wzåed-uz

<s^-^e^

ma-ed-fa&j

LL

mae-n at-uv.

e/

»"

A

A

fett i-lon wal-mis-taa. — St»ti kyy-ne-leet kui-waa.
neu-vo, e-lon on-ni.

Äi-din

—

Äy-ris-sä tu-han-nen

al-ku.
QJ¥i-9na<

an

i-a&

N

neu-Ga>.

Qw-uz

n-a.-£zi-/e.

G/f

N

— Nii-lo poi-mii kuk-ki-a.
Nn-tyl-lä kas^waa kuk-ki-a.
Nie-me-län Nii-lo wie ku-kat äi-dil>len-sä.
Ne tuok-su-vat hert-tai-sen hy-Vil-tä.
lin-tu-se-ni.
/I/' /

■

/

/"■
/ /

■

—

'
/// /

Nu-ku, nu-ku
/

/
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— Mat-ti ja
Ma-ri-a ja Mii-na o>li-wat si-sa-ruk-set.
— Ma-ja, jos-sa
Mau-ri o-li-wat hei-dän wel-jen-sä.
a-sui-wat, o4i ma4a4a.

—

Mon-ta kerMyl-lä-rin Mi-kon lap-si-a ne o-li-vat.
näin,
myl-lyyn
taa
kun he me-ni-vät
/ti/

■

/

/ /

k

/ / .//■■

/
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—
kou-lu-poi-ka.
Wil-ho on uut-te-ra
War-sin u-sein
—
fat)
meil-lä.
Wii-ri-ä
hän
hän sil-loin tar-kas-taa.
— Va-ris is-tui
Voi-dak-seen tie-tää mis-tä tuu-li käy.
— Vil-ho-a nau-rat-ti.
vii-ril-lä.
/

./

/>/>
/

I

.

°Y^ ■

/

/

/ //■■
/

I
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—
I-sä käs-ki li-sak-ki-a ha-ke-maan he-wos-ta. li-sak-ki
me-ni koh-ta.
— 11-ma-ri me-ni
1-89. ja Im-pi läh-te-vät kirk-koon.
—
jal-ka-sin.
li-va-ri seu-ra-si hän-tä.
fé-ee.

Qs-c-ma- an feau-n-zo.
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H
on y-le-wä e-läin. — Hy-wä

He-wo-nen
—

ja

Heik-ki läh-ti-wät a^je4e-maan.
— Hal-li on koi-ran ni-mi.
he-vo-nen.

Han-na

kal-lis.

he-wo-nen on

Heil-lä on o-ma

Hal-li läh-ti mu-kaan.
QPle-tto-neM, ta>

feo-t-ta- o-vcw
■

//■

K

-

Atf-v-a-C yd-€a>-va.'f.
/

QyZat-

A

M'

K

—

Kaar-lo ja Kaa-ri-na o-wat kou-lu-lap-si-a.
Kou-lu
—
M-(o
kir-kon-ky-läs-sä.
on
Kou-lun
soi.
Kii-ruus-ti rien-tä-vät lap-set kou-luun.
tää ai-kaa.
/ SS / /

/

—

Kel-lo näyt-

/

T

T

T

— Tuo-mas ra-ken-taa
Tuu-li tun-tuu, waan ei näy.
tuu-li-myl-ly-ä.
—

Tu-li-tik-ku
Tui-mas-ti tuu-li myl-ly-ä pyö-rit-tää.
vaa-ral-li-nen,
on hyö-dyl-li-nen ja
67"' f.

/
/

./*

■■

/

y/

/

.

"

/

■
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P

—
wal-jai-siin.
Pa-ne Paa wo he-wo-nen
Pe-ru-nat
—
o-wat hyö-dyl-li-set. Pik-ku Pek-ka sa-noi Paa-wol-le:
—

,Pal-jon pe-ru-noi-ta si-nä söit."
Pa-das-sa on lisää, vas-ta-si Paa-vo. — Pau-la on ni-mi.

7

(2/*«e-^»-i*

om> wwe-m&n
/

R

nt-vnt.

—

G^i?-«fe-i^'

o-vi

my-in)

<7

M

R

— Ru-kiit o-wat
Ruo-ka on tar-peel-lis-ta.
rii-hes-sä.
—
Ris-to pui ru°kiit.
Rii-hes-tä ne wie-dään ait=taan.

—

Ren-ki a-jaa myl-lyl-le.
Re-ki on jy-vä-säk-ki-ä
täyn-nä. — Ruu-na ve-tää ras-kaas-ti.
Ren-ki

S

sy

8

— Sor-mus puja pestään*
Sau-nas-sa kyl-we-tään
— Si-mo löy-si ja an-toi San>nal-le.

to-si sau-nas-sa.

sen
—
Suo-mi on mei-dän ko-ti-maam-me.
Suo-mi on i-san,
äi-din maa.
C/i

/

—

/

Su-loi-nen on Suo-mi.
s

C/2

/

s-
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Lam-mas on ko-ti-e-läin.

—

Lo-wii-sa
ke-rit-see lam—
paat.
Lyy-li ku-too.
Lii-sa keh-rää.
—
Lau-ri on pai-me-nes-sa.
Lau-ra lau-laa. — Lau-ra
— Lee-na läh-ti mu-kaan.
vei leh-mät niit-tyyn.
—

.■'... y

/

G

.

s

S

E
—

Ee-ron ka-la pää-si on-ges-ta. . Er-kin sii-ma kat-ke-si.
Ei oietut ka-la-on-ne-a Ee-rol-la ei-kä Er-kil-lä.

—

E-vil-lään ka-lat ui-vat tie-hen-sä.
Ee-va ei saanut ka-10-ja, E-no o-li pa-hoil-laan sii-tä.
daa

I

mi-zå'

n-ci-tu-cia.

aF

J
—

lär-wi on jääs-sä.
lu-ho me-ni lms-te-le-maan.
laak-ko nä-ki lu-hon me-ne-wän jääl-le.

—

Ja Jaak-ko läh-ti mu-kaan.
Jä-nik-sen nä-ki-vät
—
jär-ven ran-nal-la.
Jä-nis pöt-ki pa-koon.
Jä-nis
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M-lä o-wat kaik-ki le-wol-la. — Iö on le-won ai-ka,
Jök-kö kui-ten-km len-tää öi-sin. — M-kö et o--tc
"
lin-tu.
Yr-jö y-rit-ti yök-kö-ä kiin-ni. — Yr-jö sai yö-kylmäs-tä ys-kää. — Ys-kä on ko-va tau-ti.

/s^.^e?

I^^

Lue luvut toisi kertaan,
Muistat kahta paremmin,
Opit aina tarkemmaksi,
Kuljet eespäin rohkeimmin.

K. Einiö, Kiertokoulun oppikirja

o

20

ABCDEFGHIKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Ä Ä O.
AB'CDEFGHIJKLMNO
0.
PQESTUVW X IX Å I
A

/ 2 S 4 3 6' 7 <? & /O
// /2 /3 /4 /£ /6 /7 /& /V 20 2/ 22 23
$4 23 26' 27 2<9 2,9 30 3/ 32 33 34 33

Se 37 3<9 33 40 4/ 42 43 44 43 -^^ 47
4$ 40 <50 cf/ £2 £3 £4 ££
06" £7 £& ££>
66? 6V 62 63 64 6£ 66 67 6& 6$ 70 7/
72 73 74 75 76 77 7& 7,9 &0 &/ #2 63
6>4 cs^ M <97 cPcP cIV 30 3/ 32 ,93 34 &£
36 97 -96> 39 /00.

21

II. Luku-harjoituksia.

1. Lii-sa.
—
pieon si-sa-re-ni.
Lii-sa
Hän on ai-wan
—
—
—
ei
ni.
Hän kont-taa.
Hän kä-we-le.
Hän
waan 10-ru-aa. —
pu-hu-a. —
ei

o-saa

— Hän

Hau—

ko-tel-la hän
aa.
Ai-was-tel-la hän
aa.
—
—
Nau-raa hän
It-ke-ä hän
Se
—
s aa
ei o4e suu-ri op-pi.
ei
lap-si
Pie-ni
f
— Suu-ret-kin o-wat
muu-ta.
ker-ran 01-leet yh-ä

o-saa.

o-saa. °

22

pie-ni-ä. — Wä-ke-wim-mät-kin o-wat ker-ran olleet yh-tä heik-ko-ja. — Op-pi-neet-kin o-wat ker-

otteet op-pi-mat-to-mi^a. — Kyl-lä ruu-miim-me
kas-waa. — Suo-koon lu-ma-la sie-lum-me-kin kasma. — lu-ma-la fin nat-foon pik-ku Lii-saa. —
ratt

Kyl-lä

hän on

hy^wä.

2.

Ant-ti

—

Hän on nel-jän vuo-den
Ant-ti on vel-je-ni.
—
van-ha.
Hän rat-sas-taa lauk-kaa i-sol-la puu-he—
Ant-ti o-saa juos-ta. — Ant-ti o-saa leivo-sel-la.
ki-tel-lä.
Se ei o-le suu-ri op-pi. — Mut-ta ai-kaa
voit-tain op-pii hän kyl-lä e-nem-män.
Sit-ten tu—
lee hän ym-mär-tä-väk-si.
Ju-ma-la siu-nat-koon

—

Ant-ti-a.

—

—

Kyl-lä hän on hy-vä
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3. Pie-no-kai-nen.
As-te-le ar-mas pie-noi-nen,
Äi-ti-si oh-jaa las-taan,
Et voi lan-ge-ta lin-tu-nen:
Äi-ti-si ot-taa vas-taan.

—

Lan-ke-at-lw. no
nos-te-taan !
Luo-nas on aut-ta-joi-ta.
Mut-ta, jos jou-dut mail-maan,
Tur-haan huu-te-let noi-ta.
Siel-lä ne töyt-tii toi-si-aan,
Har-va on val-mis aut-ta-maan.

4. Ke-sä-aa-mu.
Au-rin-ko nou-si. — Pil-wi-en reu-nat hoh-tiwat pu-nai-si-na. — Kas-te-hel-met ki-mal-si^wat au— Wie-no tuu-li
rin-gon

wa-los-sa.

hen-käi-li met-si-
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—

kön lä-pi.
Siel-lä tääl-lä al-koi-wat lin-tu-set-kin
— Ko-ko luon-to
aa-mu-wirt-tään wi-ser-rel-lä.
hepäi-wän
den
ml'
naut-ti-maan.
i-ha-nuut-ta
rä-si
— LauKy-läs^tä kuu-luu ku-kon rai-kas ää-ni.
lah-ta-en ju-lis-ti kuk-ko ky-län a-suk-kail-le: Aa-

mu^et-fi kul-lan kal-lis.

Au-rin-ko ar-mas wa-101-lan-sa
Taas uu-den päi-wän tuo-nut on,
Ja he-rät-tä-nyt lois-tol-lan-sa
Maan kai-ken uu-teen e-10-hon.

i-san-ta
—
la.
Ei-kä kau-wan wii-py-nyt, en-nen-kuin ta-lon muukin wä-ki tu-li hä-nen jä-les-sään. — I-sän-tä pa-la-si
—
ta-kai-sin tumaan. Ja sin-ne ko-koon-tui-wat toi-setEe-ro-lan

o-li-kin jo ul-ko-na kar-ta-nol-
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—

Nyt ot-ti i-san-ta wir-si-kir-jan ja a4ot4t aakin.
— Si°tä yh-tyi ko>ko ta-ton wä-ki weimu-wir-ren.
saa-maan. -- Wir-ren 10-put-tu-a me-ni ku-kin töi-

hin-sä.

— Wä-ki järKar-ta-nol-la syn-tyi wil-kas lii-ke.
jes-te-li työ-ka-lu-jaan. — He-wo-set tuontiin nii-tyl-tä
ko-ti-a. — Leh-mät las-ket-tiin lää-wäs-tä kar-ta-nolle. — Am-mu-en kii-ruh-ti wat ne pai-men-ta we-rä— Nii-den te-ki mie-li pääs-tä (atjää a-waa^naan.
tu-mel-le.
ol4a
wer-ra-ton.

Ah-ke-ruu-deu an-na

Is-tä-wä-si

Mie-li rai-tis,

lie-si lam-min
Palk-ka-na-si sii-tä on.
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Tu-was-sa as-ka-roit-si
e-män-tä. — Hän paatti
—
e-wäs-tä wä>el-le. Pii-at tu-li-wat lyp-sä-mäs-tä. —
— Kaik-ki
He toivot mai-don tumaan.
o-li-wat he jo
täy-des-sä toi-mes-sa. — Ee-ro-lan wä-ki ci 01-lut unike-on su-ku-a.
E-män-tä ko-dis-sa hyö-rii ja häärii,
Ruu-at mafiaan hän so-wit-taa ja kää-rii,
Rauk-ka, jos häl-lä on ha-ta-ra pää,
Tär-keim-mät sil-loin kai ko-tia jää.
Ku-ka-pa siel-tä ne sit-ten noutaa?
Siks-pä hän puu-haa nyt, min-kä hän jou-taa.
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Mut-ta kaik-ki ei-wät kui-ten-kaan wie-lä Ee-rolas-sa-kaan olleet liibkeel-lä. — Kun au-rin-ko tu-li
ik-ku-nas-ta ka-ma-riin, nuk-kui piMu Hel-mi wie-lä
Au-rin-gon sä-teet hy-wäi-li-wät Helwuo-teel-laan.
min kas-wo-ja.
Hel-mi —tun-si au-rin-gon ter-wehdyk-sen ja he-ra-si sii-hen.
Hän a-wa-si sil-män-sä
ja kat-se-li ym-pä-ril-leen.
Hän huo-ma-si, et-tä i-sä
ja äi-ti jo o-li-wat nous-seet.
Nyt pa-ni hän pienet kä-tö-sen-sä nutiin ja lu-ki ää-neen>sä:

—

—

—

1.

—

Mä nos-tan sil-mä-ni tai-waa-sen
Ia kä-te-ni ristiin lii-tän.
Su-a Her-ra, ys-tä-wä lap-si-en^
Mä sy-däm-mes-tä-ni kii-tän.
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2.

Mä o-len tai-mi Sun tar-has-sas
Ia war-ten tai-was-ta luo-tu.
Sun i-säl-li-seen huo-ma-has
Jo syn-ty-mäs-tä-ui suo-tu.

3.

Mu-a suo-jaa sä, I-sä ar-moi-nen
Sun hen-ke-si woi-mal-la wie-lä,
Ia tie-ni joh^da-ta tai-waa-sen

I-kui-seen i-10-hon siel-lä!

—

29

—

Äi-ti kuu-li tumaan Hel-miu ää-nen.
Koh —ta
me»m hän ka-ma-riin ja ot-ti Hel-min sy-liin-sä.
fett
M Hel-min kans-sa I-sä meidän ru-ko-uk-sen.
— Kun ru-ko-us
o-li päät-ty-nyt, ky-syi Hel^mi: Mink-

—

lu-ma-la—
ä-täh-den Iu-ma-laa i-säk-si sa-nom-me?"
—
pi-tää i-säl-li-sen huo-len meis-tä," was-ta-si äi-ti.
kaik-ke-a, mi-tä Hän pistää meil-le
Hän an -taa meil-le
—
hyö-dyl-li-se-nä.
In-ma-la hoi-taa mei-tä niin-kuin
hy wä

i-sä lap-si-aan."
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5. Ko-ti.
1. Kun aa-musin mä nousen
Ja työ-hön men-nä saan,
Niin Jai-tän Luo-jaa suur-ta,
Hän an-toi lah-jo-jaan.
2. Hän an-toi ko-ti-kul-lan

Laps' pie-non suo-jaksi,
Ja mo-net rie-mut tääl-lä
Hän mul-le val-mis-ti

3. Hän rau-han un-ta öisin
Suo tääl-lä naut-ti-a
Ja uusin voi-min nous-ta
Hän an-taa aa-mul-la.
4. Hän an-taa pais-taa päi-vän,

Mi ko-din läm-mit-tää
Ja leik-ki-löil-lä las-ta
Hän il-loin vir-kis-tää.

5, Hän an-toi isän ar-maan

Ja äi-din lem-pe-än,
Ja vie-re-heni vie-lä
Soi sis-kon, ys-tä-vän.
6.

Tään kai-ken hy-vän täh-den
Mä kan-nan kii-toksen.
Oi Luo-ja, suo-jaa, siu-naa
Tää ko-ti kul-tai-nen.
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6. Jo-ka nuo-re-na op-pii, se van-ha-na
tai-taa.
1. Pie-ni-nä 01-les-saan ei-vät lap-set vie-lä o-saa
ei-vät-kä jak-sa teh-dä kaik-ke-a, mi-tä ai-ka-ih-mi-set
— Mut-ta pal-jon on sem-moi-si-a-kin töi-tä,
te-ke-vät.
joi-ta lap-set voi-vat suo-rit-taa. — Ja suu-re-na
a-pu-na voi-vat hy-vät lap-set ai-dil-len-sä ai-na ol— Kuun-nel-kaa-pa nyt, kun ker-ron teil-le pik-ku
la.
An-nas-ta.
— Hän
2. Pik-ku An-na o-li 8 vuot-ta van-ha.
— An-nan
o-li kir-kas-sil-mäi-nen ja i-loi-nen tyt-tö.
— Heil-lä o-li ai-no-as-taan yk-si
ko-ti o-li köy-hä.
— Kun van-hem-mat aa-mul-la
huo-ne a-sut-ta-va-na.
— Ja koh-ta
al-koi-vat liik-ku-a, he-rä-si An-na-kin.
nou-si hän vuo-teel-taan. En-si työk-seen pe-si hän
kas-von-sa, kau-lan-sa ja kä-ten-sä. — Sit-ten suo-ri
hän hi-uk-sen-sa kam-mal-la ja pa-ni ne pal-mi-kol-le. —
Tä-män teh-ty-än-sä o-li hän val-mii-na aut-ta-maan
äi-ti-ään aa-mu-as-ka-reis-sa.
3. Ja kuul-kaa-pa nyt, mi-tä kaik-ke-a An-na
—
o-sa-si teh-dä. - Hän ot-ti luu-dan kä-teen-sä ja la— Sen teh-ty-än-sä me-ni hän pikai-si lat-ti-an.
hal-le ja la-kai-si por-tai-den e-dus-tan. — Si-säl-le tultu-aan al-koi hän kuo-ri-a pe-ru-noi-ta aa-rai-ai-seksi. — Sit-ten vi-rit-ti hän tul- ta, nos-ti pa-dan tulel-le ja pa-ni vet-tä pa-taan.
4. Nyt äi-ti tu-li lyp-sä-mäs-tä. — Hän an-toi
An-nal-le läm-min-tä mai-to-a. — Si-tä An-na joi-kin

—
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—

ko-vin mie-lel-lään.
Luul-lak-se-ni se o-li-kin juu-ri
lam-min mai-to, jo-ka pi-ti An-naa niin ter-vee-nä
ja pu-na-pos-ki-se-na. — Tuo-ta mus-taa pa-haa kahvi-a, jo-ka te-kee lap-set hei-koik-si ja lai-hoik-si,
ci An-na tah-to-nut mais-taa-kaan.
5. Kun aa-mi-ai-nen o-li syö-ty, pe-si An-na
—
as-ti-at ja pa-ni ne pai-koil-len-sa. Nyt o-li-vat An—
nan aa-mu-työt teh-dyt.
Nyt hän sai men-nä leik— Sa-mas-sa muis-ti An-na,
ki-mään, jos tah-toi.
et-tä man-si-kat juu-ri tä-hän ai-kaan o-li-vat kyp— Hän ot-ti tuok-ko-sen kä-teen-sä se-kä pik-ku
si-ä.
vel-jen-sä mu-kaan ja läh-ti mar-jaan.

7. Man-sik-ka-ai-ka-na.
1. Nyt ke-sä-kul-ta val-lit-see
Ja nur-met vi-han-noi-vaL

Nyt lin-nut puis-sa lau-le-lee
Ja pai-men-pil-lit soi-vat.
2. Nyt tuok-su-a-vat kuk-ka-set

Jo kan-ka-hil-la, soil-la.
Ja pos-ket om-pi pu-nai-set,
Jo mä-en man-si-koil-la.
3. Nyt kaik-ki uu-det kas-vot' saa*
Myös pie-net lap-su-kai^set
Nyt ruu-su-päis-nä rus-kot-taa
Kuin maal-la man-sik-kai-set.
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4. Kuin haus-ka sil-loin lapsi-en
On mansi-kassa 01-la!
Saa poi-mi-en ja mais-tel-len
He käy-dä nur-mi-kol-la.

8. Nöy-rät pal-we-li-jat.
poi-kan-sa kans-sa
i-sä a-sui
—
o-li i-sän-sä
ma-ta-las-sa mö-kis-sä maal-la. Poi-ka
—
ja
lap-si,
ai-no-a
äi-ti o-liluotetut. I-sä o-li heik-ko
1.

E-räs köy-hä
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ter-we-y-del-tään, ei-kä hä-nel-lä 01-lut wa-raa pi-tää
pal-we-li-jaa.
2. E-rää-nä Päi-wä-nä poi-ka wa-lit-ti si-tä,
et-tä hä-nen täy-tyi yk-sin hoi-taa to-ti-a. — Sil-loin
sa-noi i-sa hä-nel-le: On-hau si-nul-la kym-me-nen
pal-we-li-jaa. Mik-si et pa-ne nii-tä työ-hön?"
3. Kym-me-nen
pal-we-li-jaa," sa-noi poi-ka
—
Niin, niin", — jat=!oi i-sa ja
kummas-tu-nee-na.
—
nos-ti po-jan kä-det y-lös,
täs-sä ne o-wat, lu-e
— Nyt poi-ka ym-mär-si,
et-tä i-fä tar-koit-ti
it-se."

hä-nen sor-mi-an-sa.

4. Sii-tä päi-wäs-tä al-ka-en pa-ni poi-ka kaik-ki
— Ne
sor-met työ-hön.
o-sa-si-wat —teh-dä kaik-ke-a,
mi-tä hän mää-rä-si ne te-ke-mään.
Ja ne o-liwat ai-na kil-tit ja nöy-rät pal-we-li»jat.

9. Ohjeita.
1. Poika pieni, tyttöki
opi kärsiväiseksi,
joskin nälkä ahdistais
niin sä oota vuoroais.
2. Siinä missä tarvitaan
valmis ollos auttamaan
niin jos olet vaarassa,
saat sä itse apua.
3. Jos sä lähdet kylään pois,

ethän koskaan

mennä, vois,
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jättämättä hyvästi
kaikki kotiväkesi.
4,

Aamusin sä huomenta
lausu miellä reippaalla,
ollos hyvä kaikillen,
tuttavillen, vieraillen.

5. Jos sä kuljet ovesta,
josf on vanha menossa,
nöyränä sä pielehen
silloin siirry ootellen.
6. Kun sulle jotain tarjotaan,
niin opi Mittain kumartaan,
se hyväin lasten tapa on,
siis sinunkin se olkohon.

10. Poika, joka ei saanut mitään oppia.
1. Kerran meni eräs kuningas metsään. — Siellä
näki hän, kuinka muurahaiset vetivät korsia pesäänsä. — Tätä nähdessään ajatteli kuningas itsekseen:
— Kukaan ei ole
Muurahainen on ainoastaan eläin.
opettanut sitä ja kuitenkin se osaa rakentaa. — On-

—

han ihminen paljoa täydellisempi kuin muurahainen.
MiiikätäMen ei ihminen voi oppia itsestään?
2. Kuninkaalla oli paimen. — Hänet kutsui
kuningas luoksensa. — Kartanossani on poika, joka
K. Einiö, Kiertokoulun oppikirja.

3
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on niin pieni, etfei hän vielä taida puhua, sanoi ku=
ningas paimenelle. — Sulje sinä tämä poika puutarhaani. — Ja muista antaa hänelle ruokaa ja juo— Mutta sitä sinun täytyy tehdä yöllä, sillä
maa.
— Hän ei saa koskaan
poika ei saa sinua nähdä.
—
nähdä ihmistä, eikä kuulla kenenkään puhuvan.
Muista, että tämä poika ei saa oppia mitään muilta
ihmisiltä. Hänen täytyy oppia itsestään.
Kovin tämä käsky paimenta kummastutti.

—

— Vaan
Mutta hän ei uskaltanut puhua mitään
hän meni ja teki niinkuin kuningas käski.
3. Neljä vuotta sen jälkeen tuli kuningas puu— Elääkö poika vielä? kysyi kuningas. —
tarhaan.
Elää, herra kuningas, vastasi paimen. — Mitä hän
on oppinut?
kysyi kuningas taas. Hän ei ole
oppinut mitään, vastasi paimen. Tämäpä kuningasta
ihmetytti. — Kului taas toiset neljä vuotta. — Ja
kuningas tuli jälleen puutarhaan.
Elääkö poika
—
Elää,
vielä?
herra kuningas, ja
kysyi hän.
kaksi sanaa on hän oppinut.
Kerran kuuli hän
— Siitä
lampaan määkyvän ja koiran haukkuvan.
— Mää-ä-ä ja vou, vou,
oppi hän matkimaan niitä.
osaa hän sanoa. Tämä ihmetytti kuningasta suuresti.
4. Vielä kului neljä vuotta.
Kuningas tuli
—
—
puutarhaan.
Elää, herra
Elääkö poika vielä?
—
—
kuningas.
Mitä hän on oppinut?
Hän lirittää
kuin lintu. Hän kurnuttaa kuin sammakko. Hän
kiipeää kuin orava. Hän hyppää kuin jänis. Muuta
hän ei ole oppinut.

—

—

—

—

—
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5. Kuningas odotti vieläkin neljä vuotta. —
Sitten meni hän puutarhaan.
Poika oli kasvanut
isoksi. Hän oli 17 vuoden vanha. Hän oli väkevä
kuin karhu ja viekas kuin kettu. Hän oli sukkela
— Hän kulki ilman
kuin kissa ja ahnas kuin koira.
vaatteita ja söi veristä lihaa. Hän ei tuntenut ihmisten tapoja ollenkaan. Hän oli kuin eläin.
— Kuninkaan pal6. Poika karkasi metsään.
velijat etsivät häntä ja löysivät hänet puusta. Hän

—

—

puri kuin susi ja kynsi kuin kissa. — Viimein saiKuningas
vat kuitenkin palvelijat hänet kiinni.
puhui hänelle ystävällisiä sanoja. Kuningas tarjosi
hänelle vaatteita ja ruokaa. Mutta ei hän ymmärtänyt mitään. Hän vaan konttasi kuninkaan sängyn
alle piiloon.
7. Nyt ymmärrän Jumalan tarkoituksen, sanoi
kuningas. — Eläintä ei tarvitse opettaa, sillä Jumala
—
loi sen kohta semmoiseksi kuin sen tulee olla.
Mutta ihmisen pitää tulla alinomaa paremmaksi.

—

Sentähden täytyy ihmisen alinomaa oppia.
—
Nyt antoi kuningas pojan asua ihmisten kanssa.
— Hän opetteli puHän oli aivan kuin pieni lapsi.
humaan. Hän opetteli ihmisten tapoja ja hyödylli— Siten hänestä tuli vielä hyvä ihminen.
siä oppeja.
— Elämä maan
8. Ihminen on Jumalan lapsi.
päällä on hänen koulunsa. — Omatunto on hänen
— Ijankaikkinen elämä on hänen päävitsanansa.
määränänsä.
Viisaus on hänen todellinen kaunistuksensa, „Jumalan pelko on viisauden alku".

—
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— Jumala istuttaa
Lapsi on kuin pieni taimi.
— Niin siitä
sen. — Ihminen hoitaa sitä ja kastelee.
Niin tulee siitä hyvä ihkasvaa Jumalan kukka.
minen!

—

11. Poika koulu-matkalla.
1.

poika kepsuttaa
Kouluun, kirjat kainalossa.
Pakkanen jo paukuttaa,
Lumi hyörii nietoksissa.
—
Nenää punottaa
Poikaa paleltaa.
Päätään pieni koettaa.

Pikku

2. Joulu-pukki

kurkistaa
Tuolta wintin ikkunasta.
—
Ahkera on warmaan taä
Niin hän tuumii poikasesta.
Lakin paremman,
Palkaks ahkeran,
Minä tahdon hälle antaa."

„
„

"

12. Koulussa.
1. Nouskaa, lapset, seisomaan. Pankaa kädet ristiin
Nyt pidämme aamu-rukouksen. — Lapset tekemät niin
kvin opettaja neuwoo. Weisataan kouluwirsi: ffC Ju
mala, et hyljää pienten ääntä". — Lausukaa sanat sel

—
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maan. —

$a feuratfaa tarfcråti nuottia, teloitti opet=
taja. —$a Ijän alfoi foittaa roirttä. £apfet roeifajtroat
jetein äänin:

Jumala, et hyljää pienten ääntä,
Suo lapsenas mun itsen' puoleen kääntää.
Tiedänhän ettäs olet isäni,
Nyt kuule siis tää rukoukseni.

1. O

2. @uo että ta^toag mä

nonbattaifin,

@un ptjf)&& fanaag aina ralagtaifin.
@n tietäni tt)oi itfe ohjata;
©tig minna, o $fä, jo^bata.

3. SBanfjempan'

annoit mulle jo^tajilfi,
fiementen istuttajiffi;
Slut',
oilein rala^tan
$a lunniaa m^ö§ Reille ofoitan.

4. @uo että

aifan' lunnia!fe§ lätjtän,
päimät petraogfag niin tät)tän,
@tt'ei ne tulig mulle larmailfi,
e(ää faUit täällä man^alfi.

Jumala, Sun haltuus annan tieni,
Suo, etta käskys muistan, maikka pieni,
Ojentain niiden mukaan kulkuni,

5. O

Siks' Inn sen kerran päätän luonasi.

Söirren loputtua luli opettaja ruloulfen. slamenen
fanottna igtuimat lapjet jälleen pailoilleen.
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—

rukoillessamme lähestymme? kysyi
—
opettaja.
lähestymme Jumalaa, —
Rukoillessamme
—
—
wastasi eras pieni poika. Kuka Jumala on? ky2.

Ketä me

—
on meidän Herramme,
syi opettaja taaskin.
Jumala
—
taitoaan ja maan Luoja,
wastasiwat lapset.
—
jatkoi
opettaja. — Jumala
Missä Jumala on?
on taiwaassa, wastasi eräs lapsista. Ia toinen lapsi
läsnä. —
lisäsi kohta siihen: Jumala on joka paikassa
Onko Jumala siis tässä koulussakin? — kysyi opettaja.
— On! —
lapset. — Hän on meidän sywastasiwat
— Mutta
emme näe
dämmissämmekin!
miukätähden
—
—
Häntä? — uskalsi eräs lapsista kysyä.
lumala on
—
toiset,
henki",
selittiwät hänelle
sentähden emme
—
woi Häntä silmin nähdä.
Kuinka meille Pyhä Raa—
kysyi opettaja. — Lapmattu Jumalasta todistaa?
set wastasiwat: Jumala on henki, ijankaikkinen, kaikkiwaltias, totinen ja laupias.

13. Eero äitinsä haudalla.
Täällä loiskuu
aalto rantahan,
täällä huomaat hautakummun
kauniin, vihannan.

Hiljaa, vaiti,

Tääll' on tyyntä,
tääll' on rauhaisaa.

Pienen pieni
olit Eeroni,
kun tuo hellä, armas äiti
hautaan horjahti.

Elon aallot, "mailman myrskyt
hiljaa vaijetkaa.

Eero uinuaa.
Oman äidin vieressähän
uni makeaa.

41

Hiljaa, vaiti,
Eero uinuaa!
Oman äidin vieressähän
uni makeaa.

Äidin kanssa
lähti lempi pois.

Kenpä orpolapsen tielle
lempeyttä lois?
Kenpä sulle
puhui hellästi?

Luo'os tuonne
silmät ylöspäin!
Luulen kuulevani äänen,
joka lausuu näin:

Vuodattaissas kyyneleitä,
kenpä lohdutti?
Kovan leipoi
vieras kakkosen.
Armottoman antoi sanan,

Tääll' on tyyntä,
tääll' on rauhaisaa.
Elon aallot, mailman myrskyt,
ei ne tänne saa.

kylmän katsehen.

Tääll' on lemmen

liekki loistavin,
Täällä riittää rakkautta
osaks' orvonkin.

14. Karta valhetta puheissasi.
1. Pyytäkää äidiltänne 25 penniä vihkoa ja
kynää ostaaksenne", sanoi opettaja lasten koulusta
— Seuraavana aamuna toi pikku Hannu
lähtiessä.
„Äidillä ei nyt ollut antaa
15 penniä opettajalle.
„Äiti lupasi toisen kerran
enempää", sanoi Hannu.
antaa lisää", jatkoi hän hetken mietittyään. Opettaja
merkitsi kirjaansa, että Hannu oli maksanut vihosta
ja kynästä 15 penniä.

—

—
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2. Ensimmäinen opetustunti oli kulunut.

—

Lap-

— Pikku Hannu oli iloiset pääsivät ulos leikkimään.
—
sin kaikista. Hän heitti palloansa korkealle ilmaan.
— Hän nauroi
Hän juoksi kilpaa tuulen kanssa.

—

—

oikein sydämmensä pohjasta, kun tuuli nosti hänen
lakkinsa ilmaan ja vei sen katolle.
Mutta opettajuostessaan
helisi Hannun taskussa jotain.
jan sivuitse
— Kuuluipa tuo vallan kuin kuparirahan helinältä.
— Välitunti oli loppunut. —
Koulun kello soi.
Lapset asettuivat riviin ja menivät luokkaan.
3. Tunnin alussa kysyi opettaja: „Kutka teistä
ovat pitäneet mielessään sen lauseen, jota teidän tulisi muistaa aina, kun mielitte sanoa semmoista, mikä
ei ole totta?"
Kädellä osoittaen ilmoittivat kaikki
— Pikku Hannu osoitti
lapset muistavansa lauseen.
myös.
Hannu saapi lausua sen", sanoi opet—
taja.
Hannu nousi seisomaan ja lausui selvällä
äänellä:
„Karta valhetta puheissasi,
Noudata totuutta toimissasi.
Et valheen juonta kavalaa
Sä Jumalalta salattua saa."

—

—

—

—

Viimeistä riviä lausuessaan lensivät Hannun posJa Hannu käänsi silmänsä pois
ket punaisiksi.
opettajasta.
4. „Oletteko tarkasti muistaneet, minkä neuvon
„Olemme! Olemme!" vastuo lauselma antaa?"
tasivat lapset. Mutta Hannun kasvot kävivät entis-

—
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— Eikä Hannu rohjennut katsoa
tään punaisemmiksi.
opettajaan.
— Kirjat avattiin. Lapset lu5. Oli lukutunti.
kivat Pikku Eerosta", Nukku-Matista ja Uni-Jukasta".
Ne olivat lasten mielestä kovin hauskoja
luettavia.
Mutta Hannua ei luku huvittanut.
—
Totisena istui hän paikallaan, silmät yhä alaspäin.
Ja kun opettaja katsahti Hannuun, näki hän kuinka
kyynel kyyneleeltä vierähti alas Hannun poskilta.
6. Lukutunti oli kulunut. Kellon sointi kutsui
— Lapset menivät iloisina ulos leiktaas välitunnille.
—
kimään.
Mutta Hannun käynti oli hidas ja arveleva.
Ulos päästyänsä palasi hän takaisin luokkaan.
Sisälle tultuansa meni hän suorastaan opettajan luo.
Tässä ovat ne 10 penniä, jotka rahoista
puuttuivat", sanoi hän. No, miksi et niitä aamulla
— „Minun teki mieleni
antanut?" kysyi opettaja.
—
ostaa niillä nisua", vastasi Hannu.
»Voi Hannu
raukka, kuinka sinä nyt niin ikävästi erehdyit", sa— „Pyydä nyt erehdystäsi Jumalalta
noi opettaja.
anteeksi. Pyydä, että Hän auttaa sinua vastedes olemaan uskollisempi."

—

—
—

—

—

—

—

„Jumala

ompi aina
Laupias armoinen,
Kun lapsi katuvaisna
Turvaapi Hänehen."
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15. Lapsen laulu.

Lapsi olen laulavainen
Pieni vielä voimaton,
Huvitusta hakevainen
Huikennellen huoleton.

Eipä äidin rakkautta
Vaivatkaan voi vähentää,
Isän hyvän hartautta

Varjeltuna vanhemmilta
Armas vietän aikoja,
Suojeltuna suuremmilta
Olen vailla vaivoja.

Kielto taikka käskeminen
Armas ompi äidiltä,
Opin, neuvon ottaminen
Intoisempi isältä.

Aina löydän avoimena
Äidin helman hupaisen,
Isän polven istuimena
Tunnen minä turvaisen.

Siis on syytä nuoruudessa
Heitä hyvin kuulemaan,
Vanhemmille vanhuudessa
Vielä arvon antamaan

16.

Elon huolet hävittää.

Merkil inenyrtti.

1. Kaksi tyttöä, Anna ja Maria, lähti kaupun—
kiin. Kumpikin kantoi seljassaan raskasta taakkaa. —
Kaupunkiin oli pitkä matka. — Anna alkoi pian wäsyä.
— §an ttmlttti taalan ragfantta. — 9Jhttta 9Jlaria maan

oli iloinen ja pnfyeli.

Kuinka sina woit olla noin iloinen sanoi
—
Anna. „Sinun taakkasi on yhtä raskas kuin minunkin. Enkä mina uskoisi, etta sina olet minna wahwempi
2.

—

Niinpä kyllä", wastasi Maria.
ollenkaan".
Mutta minulla on yrtti, joka tekee, että taakkani tus-

„
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—

Sepä merkillinen yrtti", anneli
lin tuutunkaan".
Sanoppas
Anna.
minullekin sen nimi ja missä se
—
kaswaa".
Se yrtti", wastasi Anna, kaswaa joka
paikassa, missa fen tvåan annetaan kaswaa.
Sen
nimi on kärsiwällisyys!"

—

17. Koti-eläimet.
1. äöalUtlaa lalat meregfä, tairoaan Un=
nut, larja ja fof o maa. —
fanoi jumala
—
Inomifegfa i^mifeHe. @entäf)ben onlin i^mifettä tuatta
ja tootma eläimiä feftjttää. — loinen eläin ei raoi
tointa left)ttää. — loinen eläin ei moi faattaa toista
eila ttmpacråti taljtoanfa tot=
itfeänfä —
i)lfin
telemaan.
tooi^i ttfybä fen.
2.
on !eft)ttänt)t niitä eläimiä, joita f)än
jolapäiniäifen toimeentnlonfa ebnlfi tarmitfee. — §an on
feftyttäntyt niitä aputaififfenfa. — $a niitä pitää l)än
— hiille antaa
ruofaa,
luonanfa fobtéfaan.
—
ja juojaa.
9^äitä eläimiä nimitämme jii^

—

nimellä lotieläimilfi.
3. Suutta fiitär luinla ihminen näitä eläimiä
taa ja loistelee, täytyt)
toaétata jumalan ebe^fä.
— jumala
tät)tt)t) hoitaa niitä tarlluubella.
—
tät)tt»t) fuoba niille puhtautta.
tvaatii fitä.
§änen tulee fuojata niitä taimen paffafelta. — §änen
tulee maltooa, että ne faatoat fopimaa ja funnotttSta

—

—
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—
ruokaa sekä puhdasta juomaa.
Ihminen ci
kohdella eläimiä kowuudella ja armottomuudella. — Waan
hanen täytyy olla ystäwällinen ja armelias niille.

saa

18. Koira.
1. Koira on meidän hupaisin koti-eläin. Koira
— Luonteeltaan koira
on myöskin hyödyllinen eläin.
— Talon väkeä
on viisas, oppivainen ja uskollinen.
—
kohtaan se on nöyrä ja totteleva. Mutta vieraalle
koira on vihainen ja epäilevä; jopa toisinaan pureekin.
— Lapset
2. Isäntä pitää koiraa toverinaan.
pitävät sitä ystävänään. — — Koira ei ole joutilas
laiskuri, vaikka toisinaan siltä näyttää. — Vahti-koira
—
vartioitsee kartanoa yöllä ja päivällä. Matka-koira
seuraa isäntää matkoilla ja vartioitsee kuormaa. —
Metsä-koira ajaa metsässä susia, kettuja, jäniksiä,
lintuja ja muita otuksia.
Näin annetaan koirille eri nimet sen mukaan,
mimmoiseen toimeen niitä käytetään.
3. Koirat ovat hyvin eri-näköisiä. Toiset ovat
—
suuria kuin vasikat, toiset pieniä kuin kissat. Vieläpä eroavat koirat toisistaan turkkinsa ja värinsä
puolesta. — Mainitkaa, lapset, mimmoisia koiria olette
nähneet!
4. Koira saa toisinaan taudin, jota nimitetään
ve-si-kau-huk-si, koska koira taudin kestäessä kau-
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histuu vettä. — Varo silloin koiraa, ettfei
purra sinua. — Sillä jos se
tuu tauti sinuun.

se saa
saa purruksi, niin tart-

19. Kissa.

Kissa on kesynä siewä ja ystäwällinen. —Mutta fen ystäwyyteen ei ole luottamista. —
Usein
1.

se— tulee hyrräten luokse,- -— niin se kynsien juoksee
pois.
Kissa on wiekas. Saatuansa hiiren kiinni,
leikkii kissa sen kanssa ennenkuin surmaa. — Se on laskeminaan hiiren pakoon, mutta ottaa sen kohta jälleen
kiinni. —
kun

Kissa katselee mielellään hiiri-raukan tuskia.
on
Kissa julmanluontoinen.
2. Ihminen otti kissan palmelukseensa fentänen,
että hämittää hiiriä. -- Mutta hiiren loukkaat tekemät
palmeluksen, eimätkä ole niin julmia kuin kissat.
3. Willi- eli metsäkissa on peloittapa. —
Isot
pyöreät silmät kulumat fen päässä, ja pitkää
häntäänsä
huitoo simuilleen. - - Se käy toisinaan ihmisenkin
kimppuun, jota kesy-kissa kuitenkin nöyränä mäistyy.
Kissalla on hywät —silmät. — Se näkee yöllä yhtä
hymin luin päimälläkin. Ia fen kuulo on niin tarkka,
että
nukkuissaankin luulee pienimmänkin
—
Kissa hoitaa erittäin hellästi poikasiaan.
—

se
saman

se

se

rasahduksen!
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20. Mirri sairastaa.
1. Ikävän nyt kerron teille:

Mirri sairastui.
Paha oli ilma eilen,
Mirri vilustui.
Nyt on vaivaa ystävällä
— Senhän arvaatkin —
Kaikk' on kipeänä halla,
Nenä, varpaatkin.
2. Minä häntä silittelin,

Ei hän hyrrännyt.
Maidollakin mainittelin,
Ei hän lerkkinyt.
Äiti makkarankin osti,
Mirrilleni vei,
Mirri päätänsä vaan nosti,
Sanoi: „kiitos, ei!"
3. Viimein isän tohvelihin
Mirri löysi tien;

Kävi sinne kyyryksihin
Ystäväni pien'.
Sh, sh, lapset, hiljaa aivan,
Antaa maata vain.
Uni huomiseksi vaivan
Poistaa pienoltain.

49

21. Mitä hevonen kertoi itsestänsä.
Minä olen ihmisen hyödyllisin koti-eläin. Minä
olen oppivainen. Minä olen kärsivällinen. Minä olen
väkevä. Minä jaksan vetää raskaita kuormia. Minä
olen rohkea ja pelkäämätön. Sodassa kannan minä
herraani vihollisen keihäitä ja kuulia vastaan. Mutta
kuitenkin ihminen usein lyö minua armahtamatta. Silloin suren minä katkerasti ihmisen kovuutta. Vaan
koska Jumala loi minut ihmisen palvelijaksi, tahdon
minä kärsivällisenä noudattaa hänen käskyjänsä.

22. Anna hevoselle ruokaa, eläkä ruoskaa!

—

1. Eräs mies ajoi raskasta kuormaa.
Keli
—
väsyi
oli kovin huono ja hevonen
Siitä
matkalla.
— Hän otti
tuo raaka ajomies suuttui armottomasti.
ruoskan käteensä, huusi ja löi hevosta kovasti. —
Mutta se ei ollenkaan auttanut, hevonen yhä vaan
seisoi, eikä jaksanut vetää kuormaansa. — Viimein
— Sitten siirsi hänkuorman
riisui mies sen valjaista.
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— Mutta
tien sivuun ja pani heiniä hevosen eteen.
hevonen oli niin väsynyt ja pahoilla mielin kovasta
kohtelusta, ettfei sitä syöminen maittanut. — Mies
pani kaurojakin sen eteen, mutta ei se niitäkään syö— Vesisangosta se vaan vähä väliä maisteli.
nyt.
2. Tunnin ajan levättyänsä alkoi hevonen virkistyä. — Veden se joi sangosta kaikki ja alkoi syödä
heiniä. Mies tarjosi sille kauroja taaskin ja nyt se
—
söi niitä. Kahden tunnin kuluttua pani mies hevosen jälleen valjaisiin. — Ja nyt se alkoi vetää kuor—
maa — eikä pannut vastaan enää ollenkaan. Minkä
tähden ei tuo mies antanut hevoselle kohta lepoa ja
ruokaa, vaan ruoskaa?
23. Lehmä.

1. Kuvassa näet lehmiä. —Ne ovat koko päi— Nyt niitä lypsetään. —
vän käyneet laitumella.
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Ne antavat runsaasti maitoa, kun saavat olla hyvällä
— Lehmät purevat ruokansa kaksi kertaa.
ruualla.
— Sitä sanotaan märehtimiseksi. — Ja kaikkia niitä
eläimiä, jotka märehtivät, kutsutaan märehtijöiksi. —
—
Talvella pidetään lehmät läävässä kytkettyinä. Sanokaa, millä lehmiä talvella ruokitaan.
2. Mato on ihmiselle terveellistä ja maukasta
ruokaa, jota paitsi tuskin tulisimme toimeen. — Maidosta saadaan kallista voita ja juustoa. — Ja lehmän
lihasta saadaan kaupungissa hyvä hinta. — Lehmä
täyttää siis sekä lypsinkiulun että rahakukkaron. —
Lehmä on hyvin hoidettava, muuten se ei menesty.
3. Härkä on väkevä, ja toisinaan vihainenkin.
— Se vetää kuormaa ja auraakin. Mutta hitaasti
— Sentähden ei sillä ole hauska lähteä
se liikkuu.
pitkää matkaa ajamaan.

—

24. Lammas.

—
Lammas oli ihmisen ensimmäinen koti-eläin.
Sen hienowillainm turkki ja hywimmakuinen liha herättiwät jo aikaisin ihmisen huomion. — Lammas on erittäin arka ja nöyräluontoinen, ja oli sentähden helppo
kesyttää.
2. Lammas antaa ihmiselle waatetta ja ruokaa.
— Sen
— Sen
hienoista Milloista kudomme werkaa.
hywästä lihasta malmistamme herkullista paistia. Lampaan merestä tehdään weririeskaa.
1.

K. Einiö,Kiertokoulun oppikirja.

4
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25. Sika.
1. Pienet porsaat ovat oikein iloisia ja sieviä
elukoita. Eipä uskoisi niiden tulevan niin rumiksi
ja likaisuutta rakastaviksi kuin siat ovat. — Mutta
koska sika on hyödyllinen eläin, niin emme saa katsoa sen rumuutta.

2. Kaikki tiedämme sianlihan maistuvan hyvältä. Leivän ja perunan kanssa se varsinkin on
Mistäpä joulupaistia saataisiin, jos ei
herkullista.
sikoja olisi. Sian selässä kasvaa harjaksia. Niistä
tehdään monellaisia harjoja: vaateharjoja, tomuharjoja, pellavaharjoja, hevosharjoja.
3. Varo karjua! Karju* on usein vihainen, ja
silloin se on vaarallinen. Sillä on suuret torahampaat, joilla se puree.

—
—

26. Kukko ja kanat.

1. Kukko ensikertaa kiekahtaa.
Silloin kesä-aamu virkoaa.
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Päivä luomensa nyt avajaa.
Mutta pienet lapset tuutukaa,
Tuutukaatte vielä huoleti,
Siks' kun kukko teille kiekkuvi.
2. Kukko toistakertaa kiekahtaa,
Silloin metsän lintu virkoaa.

Tikka rummutellen honkaa lyö,
Ilmoittaapi: Nyt jo alkaa työv
Sirkat pyristävät sulkiaan,
Alkaa päivän aamuveisullaan.

.

3. Kukko kiekuu kerran kolmannen,
Silloin nousu-aika ihmisten.
Äiti valpas lähtee lypsämään,
Isä ahkera se kyntämään.
Nuotanvetoon soutaa veikkonen.
VieT on lasten luona unonen.
'

å. Kukko kiekuu kerran neljännen.
Nyt jo kiiru on myös pienoisten.

Pöydällä jo herkut odottaa,
Lämpöisleipää, äidin leipomaa.
Perunat jo höyryy vadissaan,
Kullan karvaa voita rinnallaan.
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—

1.
ana on yleinen fotilintu.
Luonteeltaan
—
ja
typerä.
kana on arka
Mutta kukko on itserakas,
—
ylpeä ja riitainen. Kanat omat meillä jotenkin yleisiä,
munia, höysillä ne ornat hyödyllisiä. —Niistä
heniä ja hywää paistia. Kuka maan kerrankin on
herkkupalaksi.
syönyt linnunpaistia, hän kyllä tietää

saamme
sen

so-

2. Lapset ja anat tawallisesti owat hywässä
— Lapset
keskenään.
kanoille jywiä
sirottelewat
— pienituät niille pehmeitä perunoita
— purett)at niille
— antamat niille maitoa ja mettä juoba,
leipää jrieneffi
— ©entäfjben
niitä failin tamoin.
jefä
fanat mieltåt^mätfin lapfiin ja juoffemat faafattaen lasten jälje^fä, milloin maan lapfet fartanolla litffumat.
Saeten leiffifentällä omat ufetn fanatfin mufana.
— £uo fana muni
3. (Eräättä afalla oli fana.
—
fjäuette fultamunia.
Söi^boin affa ajatteli: ®anan
fumugfa on mannaan paljo fultaa. SJJinä tapan fanan,
niin faan faifen fuffan ö^fatfaa haltuuni." — %a tuo

wussa
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— Alutta lanan ftfä§fä
alme alfa tappoi ainoan lananfa.
ei ottutfaan mitään muuta, luin mitä on taroattiftéfa

lanotéfa.

2fljneu3

pettää

mtifauben".

27. Warpunen.
1. §öt)f)eniänfä pöt)l)i§tellen tétui roarpunen la^
— Sunta oli laillialla, minne päin roaan lat^
totta.
—
paulfui, ja lumi litift.
foilin.
3Barpu§ta tuäriftjtti — nällä
raalta oli ylimmillään.
—
ja pallanen at)bigtitt»at tuota pientä raullaa.
olituat lailli luuran tt)atta§fa, ei ajattelemi^talaan, että
— TOIä
—
niiata joitakuita urpuja lö^täift.
neuniolfi?
—
§an lantaa jotain, jofa laa^
Kuolla lullee ihminen.
®ätyn finne latfomaan, roarifilo maahan
maata.
mitään, milä minulle ruualfi fopifi.
2. SSarpunen lenfi fii^en ja Imomafi ilolfenfa,
että ä^len luljetetu^ta ollilt)^tee§tä oli ttjari^fut ruliin
jt)ttJäfiä maahan. — Siinä fe ntyt tnarpunen noulli \ty*
—
roarpufet nälitnät fen ja tu=
toäfet eineelfeen.
liroat fii^en nelin ofaa faamaan.
3. Xämän näli pillu slnni lamarin illuna^ta. —
pölliin ja ptytyfi äibiltään ruolaa njar®ol)ta rienfi
—
pufiHe.
Stiti antoi Ijänelle rtitiniä 1010 lupittifen, ja
— 9Jhttta
n^t slnni liiru^ti pihalle niarpugten luo.
— Slnni atloi
marpufet fäilä^ttjiroät ja lenfiroät poi§.
itleä, mutta äiti läSli
firottaa rtitinit maa^a^

—

—

—
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min warpuset tulewat siihen jälleen, kun heidän nälkä
tulee.
:'_ JJJ4. Anni teki futn] äiti käski, ja tuskin ehti hän
kamarin ikkunaan takaisin, kun jo kaikki warpuset oliwat
tulleet Annin sirottamia ryyniä syömään. — Siitä päiwästä alkaen antoi Anni joka päiwä ruokaa pikkulin-

tusille.

—

Minkätähden?
Varpunen Jouluaamuna.
1. Lumi on jo peittänyt

Kukat laaksosessa.
Järven aalto jäätynyt
Talvi pakkasessa.
Varpunen,
Pienoinen,
Syönyt kesän einehen.
Järven aalto jäätynyt
Talvi pakkasessa.

2. Pienen tuvan ovella
Seisoi tyttö kulta.
Tule varpu ilolla
Nouki siemen multa.
Joulu on,
Koditon
Varpuseni onneton.
Tule varpu ilolla
Nouki siemen multa.
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3.

Tytön luo nyt riemuiten
Lensi varpu kulta.
Kiitollisna siemenen
Otan kyllä suita.
Palkita
Jumala
Tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen
Otan kyllä suita.

4.

Tule varpu pienoinen,
Tule meidän tupaan.
SielV ei pauku pakkanen,
Tule äidin suojaan.
Einehen
Sinullen
Ja^an omastani.
SielV ei pauku pakkanen,
Tule äidin suojaan.

5. En mä ole lapseni
Lintu tästä maasta.
Olen pieni veljesi,
Tulin taivakasta.
Siemenen,
Pienoisen,
Jonka annoit köyhällen,
Sai sun pieni veljesi
Enkeleitten maasta.
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28.Pä skysel .
Oi pääsky, lintu pienoinen,
©a riemurinta kaunoinen!
Jo taasen riensit Pohjolaan,
Jo taasen löysit meidän maan.

Oi, tuttu mulle wanhastaan!
Sun ääntäs taas ma kuulla saan;
Noh, terwe, terwe tuttua^,
Sä ystäwäni armias!
Sä kaunokieli, kultasuu I
Oi, kuinka laulua luonnistuu.
Kun lennät ilmass' liehuten
Ia riemuwirttä weisaten.
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Min wuoksi, pääsky, Pohjolaan

Sä riennät? Oi sä riennät tvåan
Sen kauneutta katsomaan,
©en ifyanuntt' imeljtimään.

©en saaret, salmet, laaksolot,
koiwikot,
©en kuusikot,
—
koreudessaan,
©en kukkaset
Et löynne,pääsky, meriojaan!

sen

©en taiwas ehtookullassaan,
Sen aamurusko loistossaan,
Ne toi sun, pääsky, Pohjolaan,
Ne sai
tänne lentämään.

sun

Sun Pohjolassa, herttainen,
On rakastella rauhainen;
Sun tääll' on lysti ollakses

Ia armas aikaellakses.

29.Pä skyne .
—

kaikki te turmette räystäs-pääskysen.
pikku-lintu,
Tuo on siewä
joka rakentaa pesänsä räyspesää?
täämme alle. Oletteko tarkemmin katsoneet
Se on oikein taitawasti ja lujasti muurattu asunto.
Sawikerrokset ornat tarkasti hywässä järjestyksessä ladotut, niin etta pesä päältä-päin näyttää suomuiselta. —
Pääskynen sisustaa pesänsä untuwilla, joita
nokkii
1. Lapset,

sen

itsestään.

se
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2. ©tjffyllä fiirttjt) pää§ft) lämpimämpiin maidin,

—

fittä fe ei

feåtä talmiemme fomia paffafia.
Sotutta
foljta, jäiben lä^betttjä femäiftn, palajaa pääåfy tafaifin.

—

Silloin huudahtawat kaikki pohjolan asukkaat,
ja pienet, ilomielin: „Pääskyset owat tulleet!"

suuret

30. Susi.

—
©ufi on julma peto. @e on Infoin foiran nä^
föinen. Suutta fiUä on lemeämpi pää ja ifompi fuu,
fuin loiralla. — @en filmät omat pienet, fen format
pptt)ifet. — ©ufi tefee ufein mafyinfoa farjatte. — $a
—
lammaslaumat omat filtä maaraha. <Sentä|ben maf=
—
fetaan tapporahaa fitte, jofa faa fuben furmatuffi.
<sufi on foiran fufua. Wlntta fuitenfin omat foira ja
fufi meri=mi^ollifet fe^fenään.

fen

itfemän. —

tuli fufi eräälle möfille, jo^fa fuuli lap=
itfet, niin annan finut fubelle",
fso% finä
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—

— @ufi fänri
fotoin iloifeffi
fiitä
— 3ltal)ämärä£fä
ja obotti pitfän aitaa möfin oluetta.

fanottiin möftéfä.

„

—

olatta. 9JUtä täättä
tuli möfin ifäntä metfäåtä,
—
tett",
ft)ft)i l)än
£)botan möfin laåta",
— toa§tafi jufi. — fubelta.
SJlöfin lapfi !uuli ifänfä äänen ja
juoffi ulo§. @ufi tarttui fiifyen fiinni, mutta mö!in
9Jlö!in emäntä muisti fananfa
ifäntä ampui fuben.
ja lupafi, ettei
fo^faan enään pu^u niin ajattele-

—

mattoma^ti.

herran oli fufi pub onnut fuben fv oppaan. — (£räå
poifa futfi fiitä o^itfe, pil!!afi futta ja fanoi: Xuopa
nt)t oli para^iffi finutte, fen!in ilfeä peto". SJlutta fa=
— ©ulipa
magfa putofi poila itfefin famaan fuoppaan.
nt)t lieli pojan fuugfa mattan toijenlaifeffi.
©ufi
—
!ultar etlö föifi omenia pugfi^tani", fanoi l)än. @ufi
tuli pojan luolfe. Suutta fäifä^ffigfään tt)i§!afi poifa
omenan luotaan. Dmena lenfi luopan ttaåtapuolifette
reunatte. (Sufi otti oimattifen Ijtyptyn, omenaa taraoit— 9ftutta fuinfa
pääfi niin poi§ !uopa§ta.
taaffeen.
pojan lämi, fiitä ei ferro fatu mitään.

—

Sofa toifen roaljingotta nauraa,
@e

mirtttää itfettenfä paulaa.
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31 Kettu.

Minä olenihmisen uskollisimman—palvelijan, koiran,
„Niinpä kyllä",
likeinen sukulainen", kerskaili kettu.
— vastasi hänelle susi, — „mutta koira häpeää sitä
—
— kysyi kettu närsukulaisuutta.
»Minhätähden?"
kästyneenä. — „Siksi kun sinä viekastelet, peijaat ja
— sanoi susi. — Niin, niin,
petät ketä vaan saat",
viisauteni on kuuluisa, mutta sukulaisiani en koskaan
— Ollaanhan mekin sukua, sinä ja minä", —
petä.
jatkoi kettu ja iski silmää sudelle.
—
Eikä —minua kenenkään hävetä tarvitse. Pääni
—
on terävä.
Turkkini pehmeä, ja puhtaan-värinen.
Häntäni on tuuhea ja pitkä. — Käy pesääni katsomaan
niin saat nähdä kuinka siististi asun ja kuinka herkul— Haaskat ovat minua aina inhottaneet. —
lisesti syön.
Jäniksen poikaset ja tuore kananpaisti ovat sitäpaitsi terveellistä ruokaa." Paistia kun mainittiin, herahti vesi
suden suuhun, ja hän kävi vallan taipuisaksi kettua seu— Kettu oikaisi kylän kautta — kulki metsämieraamaan.

—
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—

„Odota hetkinen tässä. Minä
hen mökin sivuitse.
käyn katsomassa, joko täällä kanat ovat munineet, että
"—
saisimme kastiketta päivälliseksi.
Susi odotti!
—
Mutta metsämies näki suden aidan takana. Hän
— tähtäsi sutta pyssyllään ja
aukaisi hiljaa ikkunan
ampui suden kuoliaaksi. — Niin pääsi kettu asuntoaan
— Vaan sitä se lienee toivonutkin,
sudelle näyttämästä.
viekas veijari.
Metsään palatessaan tapasi kettu matkalla kissan.

— „Hyvää päivää! Kuinka sinä nykyään jaksat?"
— kysyi kissa ketulta. — Mutta kettu ei olisi tahtonut olla
—
tuttavuudessa noin vähäpätöisen virkamiehen kanssa

—

hiiren kiusaaja pahanpäiväinen, mikähän lie! „Hyvää
päivää" — vastasi hän kuitenkin. Ja sanoi sitten pilkallisesti: ,,Tähän aikaan vaatii elämä paljo viisautta
ja oppia. Mitä sinä olet oppinut?" — Minä en ole oppinut muuta kuin auttamaan sinua hiiriä hävittämään
ja kiipeämään puuhun koiria pakoon v — vastasi kissa
ujostellen. — Kettu naurahti. — Noh, sillä taidolla ei
— sanoi hän. — ,,Minulla on viisautta
kauas mennä"
— Sapää täynnä, ja sukkelia kepposia aina varalla".
—
massa tuli kaksi koiraa paikalle.
Kissa kiipesi yhfäkkiä puuhun, ja huusi sieltä ketulle: Pelasta itseäsi
veikkonen kepposillasi!"
Mutta koirat olivat tarttunyt
neet kettuun. Eikä sitä
enää pelastanut, ei sukulaisuus eikä kepposetkaan.

—
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32. Karhu.

®arf)u

fuurin
metfä—
(Senmuoffi omatfin (Suomalaiset aina pitäneet
eläin.
on (Suomen

ja moimaffain

fuureäfa funniagfa.
Karhulla on usein tapana käydä
halmeissa par—
haillaan kypsywiä jywiä syömässä. Sitä ei halmeen
omistaja tietysti moi sietää, maan hän koettaa saada
— Kun
karhua halmeesta tarkoitetuksi.
siis huomataan
käymän,
rakennetaan
karhun halmeessa
halmeen wiereen
korkea lama. Tälle lamalle asettuu kaksi miestä karhua
farljua

odottamaan, ja kolmas mies käwelee paikalta pois päin
terwatut kengät jalassa.
Jonkun ajan kuluttua tulee karhu halmeelle, nuuskii tarkasti ympäristöä ja huomaa halmeesta pois päin
—
wiewät termatut askeleet.
Karhu armelee nyt ole—
yksin paikalla ja menee turmallisena halmeesen.
Mutta miehet lamalla seuraamat tarkasti ja hiljaisina
karhun liikkeitä. Ia sopiman tilaisuuden sattuessa am-

mansa
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puwat

he kuoliaaksi karhu raukan,

joka ei mitään waa-

raa aawistanut.

Karhu on yleensä rauhallinen luonteeltaan, mutta
syö kernaasti lihaa ja raatelee sentähden usein karjaa
laitumella.
Kerrotaan kuitenkin, että lehmät toisinaan
ovat itse syypäät karhun tuhotöihin. Sillä kun lehmät
näkevät karhun, käyvät ne sen kimppuun, aivan samoin
kuin tekevät vierasta koiraa nähdessään. — Lehmät siis
toisinaan kyllä ovat riidan alkajina, mutta karhu se
aina on riidan voittajana.

—

Karhun sanotaan lapsia rakastavan, eikä tekevän
heille mitään pahaa.
— niin kerrotaan — katosi
Eräästä kylästä
kaksi lasta, toinen neljän, toinen viiden vuoden vanha.
Lapsia haettiin läheltä ja kaukaa, mutta turhaan,
— Vihdoin mentiin metsän halki
niitä ei löytynyt.
eräälle suurelle suolle. Siellä näkivät hakijat kauhukseen lasten leikkivän suuren karhun kanssa met-

sän syrjässä. Toisinaan syöttivät he karhulle marjoja,
toisinaan istuivat sen selässä repien sen tuuheata turkkia. Toisinaan kellahti karhu selälleen, toisinaan se
seisoi kahdella jalalla kiikutellen lapsia sylissään.
Vaan huomattuaan aika-ihmisten lähestyvän, hölkytteli karhu metsään, kenellekään mitään pahaa
tekemättä.
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33.

Jumalaonkailuont.

purnata on luonut taitoaan ja maan. Sfymeellifet

ja

fuuret oroat £mnen tefonfa.

£aimaalla näen päimätlä auringon, työllä fuuu ja
firffaat täf)bet. Setistä opin minä ylistämään Suojan
fuurnutta ja moimaa.
®aiffiafta on Suojan töitä; ilmana, maaSfa, me=
reåfä, järmtéfä ja rotrrotéfa.
Tuolla niityllä käwelewät kotieläimet. Ne owat
kaikki minulle tuttuja. Ne owat luodut ihmistä palwelemaan. Monella tawalla owat ne hänelle hyödyksi.
Stßetpfä on paljon muita eläimiä. Olen fuulfat
farfm3taf \vLbeata ja !etu§ta, jotfa omat pe*
toeläimtä. Olen nä^nt)t fiettä aran jäniffen ja fetterän
oraman. 9Jlonta muuta eläintä on fiellä.
XuoEa lentää nopea pää§!^nen. tunnen paljon
muitatin lintuja» Xutuimmat omat minulle fuffo ja
!anat, jotfa omat fcf^jä fottltntuja.
Hupaista on käwellä metsissä suurien puiden ja
pensasten warjossa. Ihanata on katsella niittyjä ja
kenttia, joita ruohot ja soreat kukkaiset koristawat. Pellolla taas kaswawat monet wiljakaswit, joiden jywistä
malmiltamme leipää ja muutakin ruokaa.
©uuret ja itjmeedifet omat faiffi nämä jumalan
ttyöt. §t)öbt)lli§tä ja opettamaiéta on niitä tutfia. SERutta
it)meetlifin ja niemin faiftéta Suojan luomilta on iljmi»
mincu. §änet loi jumala alu§fa omaffi !nma!fenfa ja
maltiaaffi luonnon tylitfe.
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9Jiinö!in oten ihminen. Saiffa o(en tuietä tapfi,
tutee minun fuitenfin jo ofata fiittää jumalaa faife§ta,
mitä öän on minulle antanut, öän antoi minulle ruumiin ja faiffi fen eri jäfenet. §an foi minulle ajatuffen ja puheen taajan. £mn antoi minulle fuolematto^
man fielun. herran päättp elämäni täällä maan päättä.
SJlutta minun fieluni elää mietä fuolemanfiu jälfeen.
9flimm tulee täällä eläiéfäni etfiä jumalaa, että minun
fieluni faifi ijanfaiffifen elämän §änen luonanfa taituaagfa.

34. Kukkaistarha.

1.

On Ellillä kukkaistarha,
Sitä hoitaa hän hellien.
Siellä kasvavi orvokit, liljat
Ja ruusutkin loistellen.

2. Metsän kirkkaasta lähteestä vettä

Hän kantavi kukilleen,
Ja paistamaan aurinko kultaa
Hän anovi armailleen.
3.

On Ellikin pieni taimi,
Mi kasvaa ja kukoistaa,
Vaan kukkaistarhassa, jonka
Maan lapset muodostaa.

å.

Tuota tarhaa hen sitä hoitaa?

Isä ylhäinen, armoisa,
K. Einiö, Kiertokoulun Oppikirja.

5
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Ja tarkasti pienimmän tarpeen
Hän tuntevi taintensa.

5. Elon kirkkaasta lähteestä vettä
Hän kantavi lapsilleen.
Ikivaloisan auringon paistaa
Hän antavi armailleen.

35. Kuun tarina.

—

Minä mielelläni katselen lasten makuukamareita,
kertoi kuu.
Ja kuuleppas nyt, kun kerron mitä
minä kerran näin: Lyhyessä sängyssään istui paita— Hänen silmänsä loistivat ilossillaan pieni poika.
— Hän oli kovin onta.
Hänen suunsa hymyili.
— Kädessään oli hänellä hopeanellisen näköinen.
— Sitä hän käänteli ja katseli. — Sille hän
markka.
hymyili. — Se oli ensimmäinen raha, jonka hän omalla
työllään oli ansainnut.
Kitkeppäs? Ilmari, tämä kukkalava rikkaruohoista puhtaaksi, niin annan sinulle markan," oli isä
— Pikku Ilmari oli heti kohta ryhtynyt
sanonut.
työhön. Ja kun työ oli tehtynä, niin oli hän isältä
— Eikä
saanut tuon uuden uutukaisen hopeamarkan.
hän malttanut siitä markasta luopua vielä silloinkaan
kun maata pani.
—
Mutta uni alkoi viimein painaa silmäluomia.
— llNäkö himmeni ja pää vaipui hiljaa tyynylle.

—
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— Mutta hopeamarkastaan hän ei luomari nukkui.
punut sittenkään. — Sitä pudisti hän kädessään kuin
olisi peljännyt, että joku ryöstää hänen aarteensa.
Ilmarin huulet liikkuivat hänen nukkuissaan. —
Luultavasti oli hän puhuvinaan siitä, mitä tehdä tällä
Mutta huulet liikkuivat
suurella rikkaudellaan.
kerran,
ja
toisen
Ilmari sanoi ääneensä: „Siinä saat,
Eetu raukka. Osta sinä sillä leipää itsellesi". —
Samassa oikaisi hän kätensä, ja hopeamarkka kilahti
lattialle.
Ilmari hymyili suloisesti unissaan. — Onnellinen tyytyväisyyden tunne kuvastui hänen kasvoillaan.
— Vaan
Kentiesi tulee Ilmari kerran rikkaaksi!
tehnevätkö tuhannet markat hänet koskaan niin iloiseksi kuin tämä yksi markka teki?
Ja kiiltänevätköhän ne niin kirkkaina ja puhtaina kuin tämä
markka kiilsi? — Ilmari tulee suurena ehkä anteli— Suokoon Jumala hänen
aaksi köyhiä kohtaan?
silloinkin tuntea samaa onnea, kuin ensimmäistä mark-

—

—

—

kaansa antaessaan.

36. Sopu hywä wahwistaa,
häijy masentaa.
Riita

Eräässä torpassa asui leski nriiben lapsensa
—
—
kanssa.
Wähän matkan päässä torpasta oli talo.
1.

Talossa oli seitsemän

pienestä pitäen olleet

lasta.

riitaiset

— Talon lapset oliwat
—
riitelikeskenään.

He
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roät milloin raaatteista, milloin maleifista, milloinleilit*
— §e mertaitimat aina, lun
lahtista.
fairoat jotain,
fufin ofaanfa toisten oftin. 3a toisten ofat oliroat aina
oleminaan ifommat ja paremmat. Siten oli Reittä aina
— (Sama
tt)ött>mättömt)n§, riita ja tora roalmiina.
oli afta, joB Reille jotain annettiin, tailla joS Ijeitä il*
manfin jätettiin.
—
2. SorpaSfa oli mattan toifin.
Jarmoin ai*
billä ftettä olifaan mitään erittjifempää lapfiEeen antaa.
— §an maan liitti nöyrästi jumalaa, Inn riitti leipää
pienofatéten ft)öbä. — Riutta toifinaan tapafjtni Initen*
lm, että äiti työåtå tulleSfaan toi jotain mufaitaan. —
hilloin !^än toi maatteita, milloin jotain
f^ötämää, milloin taa§ jonlun leillilalun. — 3a fiHoin
oli aina torpa^fa ilo ylimmillään. ^ula antoi?"
—
^nla antoi?" lt)ft)imät lapfet Mateen ääneen. %a*
rouma."
mallitesti äiti ftttjen maStafi: r^appilan
—
liitti,"
pn
on l)^mä ja
2Boi — Ininfa
fanoimat lap*
panneSfaan
3a maata
rnloilimat laillea
fet.
„pappilan ronmalle."
— Sapfet olimat laSroa3. Söuofia oli lulnnut.
—
neet ifoilfi.
Salon ifäntä oli luollnt.
3a jätten
lapfenfa t)p riitetiraät. — 9^t)t £>e riiteliraät perintö— @e riita oli le§tänt)t monta muotta. —
ofunlfiStaan.
3a fe oli malfannt paljon raijaa, ©iroätlä fje mieleg— Salon emäntä
tänfä pääSfeet omillenfa oKenlaan.
—
furi laStenfa eripuraifuutta. — SUlutta n^t pnen fn9^t)t ei f)än niille enään
runfa oli lomin m^öljäinen.
—
mitään rooinut.
Soifet Reiltä mieliharmista fairaS*

,

—

—
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tuitoat, toifet riitalulunlien täfjben föt^ttyitnät. $a lai*
Ma fjeiCCä oti iläniä ja täyttymätön 010.
—
4. Torpan lapset oliwat jo palweluksessa.
Pal— Sillä
an
kotia.
toiwat
koistansa
he
kustansiwat he
maata sulalle. — Eikä pitkää aikaa wiipynytkään, ennenkoko lailla peltomaata. —
kuin torpassa
lait-

saatiin

Itse

teliwat he kuntoon torpan huoneuksia, jotka wanhuuttaan
—
oliwat huonoiksi käyneet.
Hewonen ja kaksi lehmääkin

saatiin ostetuksi.

Äiti oli käynyt wanhaksi, hän ei jaksanut enää
— Sentorppaa hoitaa eikä taloon päivätöitä tehdä.
palwelemassa
tähden oliwat torpan lapset wuoroin kolme
—
ja kaksi kotona. Näin kului heiltä aika,
ahkeruus toi
— tyytywäisyys toi onnea.
tyytywäisyyden
heille
6. Suutta aila rienfi t)t)ä ebetteen.
Xorpan
meninjät
ja
(apfet
naimifiin taittoiroat itfe lulin oman
—
fobin itfetteen.
SBan^in lunasti lotitorpan itfettenfä.
SOlntta tså ebetteen fje neumoiroat ja auttoivat toituaroifjin
nen tointaan. Sftäin pääfittJät Inlin
— $a torja faarouttimat mur^eettoman toimeentulon.
pan muoritta oli mangoitta päivittään iloa tapptaan.
®a§ luinf on launi§ fovinto
StaffaiSfa veljelfigfä,
3)lfimielift)t)§ ja fuofio
Äaili«fo lä^töffi^fä;
©e on luin tooibe lattioin,
antaa
armahin
lapfittenfa.
9lallaitte
5.

—

—

37. Lasten Joululaulu.

1. Joulupuu on rakennettu,
Joulu on jo ovella,

Namusia ripustettu
Ompi kuusen oksilla.
2. Kuusen pienet kynttiläiset

Valaisevat kauniisti.
Ympärillä lapsukaiset
Laulelevat sulosti.
3. Kiitos Sulle, Jesuksemme,
Kallis Vapahtajamme!
Kun sä tulit vieraaksemme,
Paras joululahjamme.
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4. Tullessasi toit Sä valon,
Lahjat rikkaat runsahat,
Autuuden ja anteeks*-annon,
Kaikki taivaan tavarat.

38. Joulusatu.

—

Lattialla seisoi joulu1. Oli Joulu-aatto.
—
kuusi.
Oksat olivat täynnä kynttilöitä, makeisia
ja koristuksia. — Äiti sytytti jo viimeiset kynttilät.
— Nyt ovet avattiin. — Lapset hyppäsivät sisään. —
Iloa oli heidän sydämmissään; iloa heidän silmissään.
Mutta samassa koputettiin ovea. — Ja sisään astui
joulu-ukko. Hänellä oli pitkä parta ja leveä hattu.
Kädessä oli keppi ja säkki selässä.
2. Lieneekö hyviä lapsia talossa", kysyi uk—
ko.
On kyllä", vastasivat lapset. He toivoivat,
että ukko antaisi joululahjoja.
—
3. „Kuulkaa, pienokaiset"
sanoi ukko
minä olen joka vuosi tuonut teille lahjoja, tahdotteko te nyt antaa lahjoja minulle.
Nyt on Suo—
messa kova nälkä-vuosi.
Säkkini on täynnä lah— Jos tekin tahjoja, joita vien köyhille lapsille.
dotte niille lahjaa lähettää, niin tehkää se kiireesti.
Minä en jouda odottamaan.
— Mutta
4. Lapset hämmästyivät ensin vähän.
kun näkivät, että isä avasi rahakukkaronsa ja äiti

—

—

—
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otti leipiä tee-pöydältä, niin alkoivat hekin poimia
namusia joulukuusesta. — Se olikin ainoa, mitä he
— — Ukko meni.
voivat lahjottaa.
Namusia oli
vähemmän, mutta iloa oli ehkä enemmän, Sillä ilo
jakaen kasvaa.
5. Mutta yksi tässä vaan ei ollut iloinen.
oli
pikku Helmi.
Se
Sillä hän ei ymmärtänyt koko
asiasta muuta, kuin että jäi ilman joululahjoja ja namu— Kun Helmi näki, että siskot antoivat kaikki
sia.
ukolle, niin pisti hän salaisesti omaan taskuun, sen
—
minkä itse poimi. Mutta namuset polttivat taskussa.
Ne polttivat niin,
Ei hän niiltä saanut rauhaa.
että pienet sormet eivät saaneet niihin kosketuksi.
isän ja äidin silmätkin
Ja mikä kummallisinta oli
Helmin mielestä polttivat. Eikä hän voinut isän ja
äidin silmiin katsoa.
6. Ilta loppui. — Äiti nosti Helmin sänkyyn.
Luki rukouksen hänen kanssaan ja suuteli häntä.
Mutta mikä kumma nyt oli? Äidin suutelokin poltti!
— Helmi vapisi.
Hän pisti päänsä peitteen alle ja
tahtoi nukkua.
Mutta kaikki poltti peitto poltti,
—
sänky poltti! Ei Helmiraukka saanut unta silmäänsä.
7. Kaikki nukkuivat!
Helmi yksin valvoi!
kiireesti ja tule minun kanssani", kuuli hän
jonkun sanovan. Hui, kuinka hän pelkäsi. — Hän
painoi silmät kiinni, lujaa kiinni.
Mutta kuitenkin
hän
nosti
hänet sängystä,
joulu-ukon.
näki
Ukko
pisti hänet turkkinsa alle ja lensi ulos ikkunasta.
Ukko lensi kiireesti eteenpäin. Mutta ei Helmi uskaltanut kysyä mihin.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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8. Ukko seisahtui. Helmi katseli ympärilleen.
Edessään oli ikkuna. Siitä katseli hän isoon tupaan.
— Väki siellä oli vastikään syönyt. Jouluruokana
oli heillä leipää ja vähän keitosta.
Vanhus pani
kädet ristiin ja kiitti Jumalaa.
Sitten lausui hän:
ihmiset,
hyvät
jotka armahtivat
Siunatut olkoot ne

—

meitä."
9.

—
—

—

Taas pisti joulu-ukko Helmin turkkinsa alle
ja lensi kiireesti eteenpäin. — Nyt seisahtui hän pie— Siellä oli vaan kaksi ihmistä.
nen tuvan eteen.
Kalpea vaimo makasi sängyssä japieni tyttöistui hänen
— Äkkiä avattiin ovi ja pieni poika juoksi
vieressään.
sisään. Äiti, äiti, meidän ei tarvitse kuolla nälkään",
— huusi hän — ,,katso mitä joulu-ukko toi meille!"
Äiti,
äiti", sanoi tyttökin, tässä on ruokaa, syö
— Mutta äiti ei enää vastannut mitään.
armas äiti."
— Äiti ei enään liikahtanut. — - Voi, veliseni!" —
huusi tyttö ja itki katkerasti
Tämä tuli liian
myöhään, äiti on jo kuollut."
10. Kolmannen kerran lensi ukko kiireesti eteenHelmi sai taas nähdä pienen tuvan.
päin.
Lat—
joukko
lapsia.
tialla istui
Heillä oli jokaisella vehnärinkeli kädessään. Ja se rinkeli oli aivan samanlainen
— Pöydällä oli kori.
kun äidin pöydällä oli ollut.
Siitä otti lasten äiti omenia, mesileipiä, rinkeliä ja
muita namusia.
Kun Helmi näki nämät namuset,
pieni
sydämmensä
tykyttää. — Kaikkihan
alkoi hänen
ne olivat samanlaiset kun kotona oli ollut.
Lasten
—
äiti otti korin pohjasta rahoja.
Ja nekin olivat aivan yhdenlaiset kuin isän antamat.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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11. Vielä Helmi näki kuinka lapset ja heidän
äitinsä panivat kädet ristiin. Muttamitä ne sanoivat,
Hän vaan kuuli kuinka hänen
sitä hän ei kuullut»
— Hän vaan tunsi ja ymmärsi,
oma sydämmensä tykytti.
etteivät ne voineet häntä kiittää. Hän kuin oli pisHelmi rupesi itketänyt kaikki omaan taskuunsa.
otti
syliinsä,
mään.
Ukko
hänet oikein
katsoi häntä
lempeästi silmiin ja sanoi: Nyt tiedät, minkä tähden
en minä tänä vuonna tuonut teille joululahjoja. Ja
ne rinkelit, jotka eilen taskussa sormiasi polttivat, olisivat tuottaneet paljon iloa, jos olisit ne minulle antanut."
12. Mutta nyt olemme kotona. Tässä on sän— Jumala sinua siukysi. Nuku nyt, Helmi parka.
natkoon", sanoi joulu-ukko ja suuteli Helmiä. — Mutta
tämä suutelo ei polttanut. Helmi tuli siitä vaan niin
onnelliseksi, että tahtoi ukkoa katsella ja kiittää.
—
Mutta kun hän avasi silmänsä oli ukko poissa.
Hänen oma äitinsä istui sängyn laidalla. Ja Helmi
äiti, missä on joulu-ukko?
huusi: Äiti,
Vai tiedätkö sinäkin, että eilen pistin omaan taskuuni ne rinkelit, joita olisi pitänyt köyhäin lasten joulu-iloksi antaa?"
Surullisesti katsoi äiti Helmiin ja sanoi hy-

—

—

—

—

—

—

—

—

vin lempeästi: Eilen kävi meillä hyvä joulu-ukko.
Sitä ukkoa
Hän opetti, mikä joulun oikea ilo on.
ei pidä unhottaa, vaan kiitollisuudella muistella!"
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39. En ole liian pieni.
En ole liian pieni
Lapseks' Jumalan.
Hänen käskyjänsä
Mielin noudatan.
En ole liian pieni
Kuuliaisena

Hellän isän, äidin
Olla lapsena.
En ole liian pieni
Enkä halpakaan

Temppelinä Pyhän
Hengen olemaan.

En ole liian pieni
Kodin valoksi,
Joka Jesuksesta

Riemuin kertoopi.

40. Lasten joulu-wirsi.
Nyt, lapset pienet, laulakaa
Ia juhla-wirsi weisatkaa:
Jo joulu joutui toiwottu,
Tai juhla kaikkein kaiwattu.
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9tte laajan fatoomattoman
9tyt faimme fanomattoman,
fun $e[u§ ftjnttji maailmaan
$a faatti meille tainiafjan.

Hän kokoo kaikki kansakseen
Ia ottaa heitä lapsikseen,
Ia wihdoin wiepi helmoissaan
Kuolleissa kotiin autuaan.
©tett' ftjntttlöitä !ir!!aimmat
90^e luojan tuona loistamme
Sa oomme offat fuufofen,
W\f fefän !antaa ifuifen.

©tig, fiitoS
faunoinen,
tun tulit, olit armoinen!
<&un omaffefi meitäfi
Myös ota hoida iäti.

41. Orvon huokaus.
Oi liesi jos lämpöinen
mulla nyt ois,

Niin hiipisin kylmästä
myrskystä pois.

Ja liedestä hehkn
se mieleeni tois
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Vaan hoivaa, ja poistaisi
murehet pois.
Mut liedestä lämpö
se syömmeeni sais,

Ja kaihon ja huolen
se huojentais.
Voi liesi jos lämpöinen
mulla nyt ois,
Niin hiipisin kylmästä
myrskystä pois.

42. Aamulla.

Jo päivä paistavi,
nyt nousen vuoteeltain.
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Haukassa maata sain,
oi, kiitos Luojani!

Oi, kiitos Luojani,
kun yöllä suojelit,
voimani vahvistit,
armias Isäni!
Mun tääkin päivä suo

toimia turvissas,
vahvista voimallas

ja puhdas sydän luo.

43. Pienokaisen aamu-rukous.

löllä hywin nukuin
Kanssa siskojen,
Terwehenä nousin,
Kiitos kertailen.
Päiwän työhön jälleen

saawun näin,
Syömmeni aatos nousee

Iloin

Taiwahasen

päin.

Anna armoa Herra
Tänä päiwänä,
Että jälleen saisin
Olla terweenä.
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£)oiba tfä, äiti,
$ofl)o fisfotftn,
(Suojaat ijeibät fuljert,
§erra armahin.

suo

mun tehdä,
Hywin
Sva palwella,
Oifeata tietä
3Jiua jof)bata.

ole
§erra fatt^fani,
Suojaa, ftunaa faiffi
tefoni. —

44. Rukouksia.
Jumala meitä suojelee ja varjelee. Jumala meille
antaa kaikki tarpeemme. Jumala näkee mikä meille
hyödyksi on. Jumala, meidän taivaallinen isämme, pitää
murheen meistä. Häntä tulee meidän kuulla, kunnioittaa, kiittää ja ylistää,

Herra, Luoja taivasten,
Isä armas ihmisten,
Tukemme ja turvamme,
Edessäs nyt nöyrrymme.
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Taivahan Sä tähtineen,
Maan ja ilman täytehen
Ihmehiä kaikki loit,
Kaikki lahjat meille soit.
Suit' on päivän kirkkaus,
Kukkasenkin kauneus,
Suita ihmisjärki myös,
Kaikki, Herra, on Sun työs.
Suo siis, että voisimme
Hyvin käyttää kuntomme.
Työllemme suo siunaus,
Toivollemme tointumus.

ja äiti ovat kaiketi jo opettaneet teille
— Tahdotteko nyt lukea niitä,
useampia rukouksia.

Isä

että minä saan kuulla, mitkä rukoukset te taidatte",
sanoi opettaja koulussa. Ja lapset lukivat:
Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä! Herra
valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen! — Herra kääntäköönkasvonsa meidän puoleemme
ja antakoon meille ijankaikkisen rauhan! Nimeen Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen. Amen.
Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun
nimesi. LähestyköönSinun valtakuntasi. Tapahtukoon Sinun
tahtosi niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän
syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme meidän
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velvollisillemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta
päästä meitä pahasta. Sillä Sinun on valtakunta, voima ja
kunnia ijankaikkisesti. Aamen.
Suloista on ajatella, että meillä on rakas Isä taivaassa, joka näkee ja tietää kaikki puutteemme, kaikki
tarpeemme. — Suloista on ajatella, että saamme Häntä
lähestyä, hänelle uskoa haikki ilomme, kaikki murheemme. — Nyt minä opetan teille rukouksen, lapset.
— Pankaa kädet ristiin ja kuunnelkaa tarkasti:
Armollinen, rakas Jumalani, Sinua minä kiitän! — Sinä
olet antanut minulle isäni ja äitini. Sinä olet heitä varjellut
— Minä rukoilen Sinua, opeta minua kuuliaiseksi
vaarasta.
— Johdata minua, etten Sinun, enkä vanhempieni
lapseksi.
mieltä pahettaisi.

Herra, isän nimi Sulia
On, ja isän rakkaus.
Suo siis tykösi mun tulla,
Kuule lapses rukous!
Armollasi auta mua,
Että aina päivin, öin,
Ajatuksin, puhein, töin
Etsisin vaan yksin Sua.
Ja kun päättyy aika tää,

Saan Sua ijät ylistää.

K. EinlÖ, Kiertokoulun oppikirja.

6
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45. Enkeli ohjaa.
Maan korvessa kulkevi
lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli
kotikin vie.

Niin pitkä on matka,
ei kotia näy —
vaan ihana enkeli
vieressä käy.

On pimeä korpi
ja kivinen Ue,
ja usein se käytävä
liukaskin lie.

Niin pianhan lapsonen
langeta vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.
Ja viettelys vienoja
verkkoja vaan
on laajalle laskenut
korpehen maan.

Niin pianhan niihinkin
tarttua vois,
jos käsi ei enkelin
kädessä ois.
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Maan korvessa huikein
lapsosen tie.
Hänf ihana enkeli
kotikin vie.
Oi laps , ethän koskaan
ottaa sä vois
sun kättäsi enkelin

kädestä pois.
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III.

Kertomuksia Wanhasta Testamentista.
—

1.
Maailman luominen.
Alussa loi Jumala taitoaan

ja
Mos. 1
maan. Ia maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli
sywyyden päällä; ja Jumalan Henki liikkui wetten
päällä.
3a 3umata fanot: tutfoon ttmtfeug", ja toaU
feu§ tuli.
purnata eroitti tualfeuben pime^beétä ja
roatfeuben
päiiuäfji ja pimetjbeu tjöffi. 3a tuti
futfut
d)too§ta ja aamulta enftmmäinen päitt)ä.
Toisena päivänä loi Jumala taiwaan awaruuden.
Kolmantena päiwänä eroitti Jumala wedet maasta ja
kaswatti maasta ruohot ja hedelmälliset puut. Neljäntenä päiwänä loi Jumala auringon, kuun ja tähdet.
Viidentenä päiwänä toi Jumala kaikkinaiset eläimet,
joita wedet kuohuiwat, ja kaikkinaiset linnut. Kuudentena
päiwänä toi Jumala kaikkinaiset maan eläimet.
lun purnata oti failfi nämät tuonut, fanoi §an:
te^äämme ihminen meibän furaaffemme, mei=
bän muotomme jälfeen: ja §e roattitfoot falat
meregfä ja taimaan tinnut ja färjan ja fofo
maan". 3a 3umata toi ttjmifen omaffi futnaffenfa,
3u ma tan furoaffi t)än fen toi: miefjeffi ja raaimofft
toi
Ijeibät. 3a 3umata fiunafi tjeitä ja fanoi: otfaat tjebetmättifet ja tifääntöfäät ja tättttäfäät
maa, ja tefjfäät fe atamaifeffenne; ja roattitfaat
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ja taiwaan linnut sekä kaikki eläimet maan
kalat meressä
päällä". — Ia Jumala katsoi kaikkia, mitä hän tehnyt
oli, ja katso, ne olimat sangen hywät. Ja tuli el)*
toosta ja aamusta kuudes päiwä.
Sa jumala fepäft feitfemäntenä päiroänä taiftéta teotétanfa. ©entäfjben
päitoän ja peitti fen.

fiunafi

l)än

feitfemännen

2. Paradiisi ja ensimäinen ihmispari.
—

S^mifen lnomife§fa fotot näin: §erra
enfimäifen i^mifen (s(bamtn) maan tomusta
ja pufyalft
fteramiinfa elämän fjengen: ja ihminen
tuli etämäffi fieluffi.
Ia Herra Jumala istutti Par adiisin Edenissä ja
kaswatti maasta kaikkinaiset puut, ihanaiset nähdä ja
hywät syödä, ja elämän puun keskelle Paradiisiä, sekä
hywän ja pahan tiedon puun. Ia Herra Jumala
otti ihmisen ja pani hanen Edenin Paradiisiin, wiljelemään ja wartioimaan sitä. Ia Herra Jumala käski ihmistä, sanoen: syö wapaasti kaikkinaisista puista
1 9tfof. 2.

jumala teft

Paradiisissa; mutta hywän ja pahan tiedon puusta
älä syö; sillä jona päiwänä sinä siitä syöt,pitää sinun
kuolemalla kuoleman."
Ia Herra Jumala fanoi: ci ole ihmisen hywä olla
yksinänsä; mina teen hänelle awun, joka on hänelle
piwa". Ja Herra Jumala pani raskaan unen Adamiin,
ja hänen nukkuissansa otti hän yhden hänen kylkiluistansa,
ja täytti fen paikan lihalla. Ia Herra Jumala rakensi
waimon siitä kylkiluusta, ja tm
Adamin eteen. Ia
Adam sanoi: tämä on nyt luv minun luistani ja liha
minun lihastani".

so-

sen
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3. Syntiinlankeemus.
iMos. 3.

— Mutta kärme oli kamalin kaikkia eläi-

„

miä maan päällä, ja e sanoi waimolle: olisiko totta
Jumala fanonut: älkäät syökö kaikkinaisista puista Paradiisissä?" Niin waimo wastasi: me syömme niiden
puiden hedelmiä, jotka owat Paradiisissä; mutta fen puun
hedelmästä, joka on keskellä Paradiisiä, on Jumala fauonut: älkäät syökö siitä, ettette kuolisi". Niin !ärme
sanoi: ette suinkaan kuole; waan Jumala tietää, että
jona päiwänä te syötte siitä, aukenewat teidän silmänne,
ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hywän ja pahan". Ia waimo näki, etta siitä puusta oli hyttiä
syödä, ja että
oli ihana nähdä, sekä suloinen puu
antamaan ymmärrystä: ja otti fen hedelmästä ja söi,
ja antoi miehellensä ja hänkin söi.
Silloin aukeniwat heidän molempain silmät, ja he
äkkäsiwät olemansa alasti. Ia he kuuliwat Herran Jumalan äänen, ja he lymysiwät Jumalan kaswoin edestä
—
puiden sekaan Paradiisissä.
Ia Herra kutsui Adamin
ja sanoi: Adam, kussas olet?" Ia Adam sanoi: minä
kuulin sinun ääncs, ja pelkäsin; sillä minä olen alasti;
sentähden minä lymysin". Mutta Jumala sanoi: kuka
sinulle ilmoitti, ettäs alasti olet? Etkös ole syönyt siitä
puusta, josta mina sinua haastoin syömästä?" Niin
noi Adam: n)aimo, jonkas olet minulle antanut, antoi
minulle siitä puusta, ja minä söin". Silloin Herra Jumala sanoi waimolle: miksts fen tett?" Waimo wastafi: kärme petti minun ja minä söm".
Niin Herra Jumala sanoi kiirineelle: ettäs tämän
teit, kirottu ole sinä kaikista kedon eläimistä: sinun pitää käymän walsallas ja syömän maata kaiken elinaikas.
Ia mina panen wainon sinun ja waimon wälille, ja
sinun siemenes ja hanen siemenensä wälille; on rikki

se

sa-

„

se
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polkewa sinun piiäs, ja sina olet pistäwä häntä kantapäähän."
Waimolle fanoi Jumala: „sinun pitää synnyttämän
lapsia fimulla, jo miehes puoleen pitää sinun halus oleman". Ia Adamille sanoi hän: Otsas hiessä pitää
sinun syömän leipää, siksi kun maaksi jälleen
tulet, ettäs siitä otettu olet: sillä maa sinä olet
ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman". — Ia Adam
antoi emännällensä nimen Gwa, että hän on kaikkein
elämäin äiti.
3a £>erra jumala ajoi i^mifen uloä
miljelemään maata, ja pani Äerubimin paljaalla mäl!!t)mäÄä miefatla toartioitfemaan elämän puun tietä.
amdj. 6: 8. 3ocl. 2: 13. 32. s^nL3: 1.

4. Kain ja Abel.
— ©ma synnytti ensimäisen poikansa ja
1 Mos. 4.
kutsui hänen Kainiksi. Toisen poikansa hän kutsui Abeliksi. Abel tuli lampuriksi, mutta Kain peltomieheksi.
Kerta Kain uhrasi Herralle lahjan maan hedelmästä;
ja Abel myös uhrasi laumansa esikoisista. Niin Herra
katsoi leppyisesti Abelin ja hänen uhrinsa puoleen. Suutta
Mainin ja hänen uhrinsa puoleen ei hän leppyisesti katsonut. Silloin Kam wihastui sangen lomin, ja hänen
muotonsa muuttui. Niin Herra anoi Mainille: miksis
olet nuhainen? Ia miksis muotoa muuttuu? Eikö niin:
jos hywin teet, niin katsantos on iloinen, mutta jolles
hywin tee, niin synti wäijyy omen edessä, ja hanen hiMutta hallitse sinä häntä". Kuitenmonsasitte,on sinuun?kedolla
ollessansa, karkasi Kam meljenfä
kin
heidän
päälle ja tappoi hänen.
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Niin Herra anoi Mainille: „kussa on weljes Abel?"
Kam wastasi: en tiedä; olenko mina weljeni mattia?"
Herra sanoi: „mitäs olet tehnyt? Weljes toeten ääni
huutaa minun tyköni maasta. Ia nyt, kirottu ole sinä!
Kulkiana ja pakolaisena pitää sinun oleman maan päällä".
Niin Kain anoi : „minun surkeuteni on suurempi, kuin
etta sen kantaa moisin". Ia Kam läksi Herran kaswoin
edestä ja asui itään päin Edenistä; ja hän rakensi kaupungin, jonka hän kutsui poikansa janotin nimellä.
SJlutta ©ma fgnntytti jälleen pojan ja antoi Janelle
nimen @et

5. Wedenpaisumus.
—

tupefimat tifäänt^mään
maan päällä. §e elimät fii^en aifaan fangen fot!eaan
ifään. 3lbam oli 930 aja§taifainen, fun pn !uoli.
Setin ft!iöi§tä ftjnttji feitfemännegfä polme^fa slbami§ta
SJletufala, jofa eli 969 aja§taifaa. -g)änen poifanfa
poifa oli yioat.
Mutta koska ihmiset lisääntyiwät maan päällä, lisääntyi heidän pahuutensakin. Silloin sanoi Herra: ei
minun henkeni ole wallitsewa ihmisessä ijankaikkisesti,
hän on erhetyksissänsä liha". Ia Herra antoi ihmisille
wielä satakaksikymmentä wuotta parannuksen aikaa. Waan
kun ihmiset eiwät tehneet parannusta, sanoi Herra: ih»
misen, jonka minä loin, tahdon minä hukuttaa maan
1

SDtof.

6—9.

päältä".

Mutta Noak löysi armon Herran edessä, sillä hän
oli hurskas ja eli jumalisesti. Ia Jumala sanoi Noakille: tee itselles arkki hongasta, ja terwaa sisältä ja
ulkoa. Sillä minä annan tulla wedenpaisumisen maan
päälle hukuttamaan kaikkea lihaa. Mutta sinun kanssas<

se
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minä teen Uittoni, ja finun pitää arffiin fifälle mene=
män, finun ja poifag ja emäntää, fefä poifaté emännät
finun fan3fa§. $a finun pitää faattaman arffiin faiffi=
naifia eläimiä, faffittain, foiraffeu ja naaraffen, pibettänriffi fjengtéfä finun fan§fa§. $a ota mt)ö§ faiffinatéta
ruofaa finulle ja Reille elatuffeffi."
Ja Noak teki kaikki niinkuin Herra hanen käski. Ia
meni
arkkiin ja hänen poikansa Sem, Ham ja lahän
ja
fet hänen emäntänsä ja kolme hänen poikainsa emäntää meniwät hänen kanssansa; ja kaikellaiset eläimet meniwät parittain Noakin tykö arkkiin.
(Silloin pupefittjat faiffi fgtogijben lähteet ja tai=
roaan affunat aufenimat; ja ranffafabe oli maan päällä
40 päiraää ja 40 työtä. $a toebet fainiat mailan ja eneninjat niin, että fättriroät 15 fötynärää forfealle muorten
t)li. Silloin
faiffi lilja maan päättä. 2linoa§=
jäi ja ne, jotfa Ijänen fangfanfa oliroat
taan

arfi^fa.

Mutta Jumala muisti Noakin ja kaikkia elämiä,
jotka hanen kanssansa oliwat arkissa, ja nosti tuulen
maan päälle, ja wedet laskeusiwat. Ja arkki asettui Amratin wuorelle. Sitte Noak awasi arkin akkunan ja laski
kaarneen ulos; mutta
lenteli edes ja takaisin, siksi kun
wedet maan päältä kuiwuiwat. Sen jälkeen lähetti hän
kyyhkysen tyköänsä; mutta kun ci kyyhkynen löytänyt,kussa
olisi saanut jalkaansa lewähtää, palasi arkkiin. Niin
Noak odotti 7 päiwää ja laski taas kyyhkysen lentämään
arkista. Ia kyyhkynen palasi, ja katso,
oli
tuore öljypuun lehti. Mutta Noak odotti wielä 7 päimää, ja laski kyyhkysen ulos; eikä enää palannut.
©ittc
meni ulog arfi^ta faiffein fan^fa, jotfa
alt=
fjänen ttyfönänfä oliraat.
9loaf rafenfi
jumala fiunafi Sftoafin
tarin ja ufjrafi polttouhria,

se

se

sen suussa

se
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ja fyänen poifanfa, fanoen fyeitte: olfaat fjebelmättifet,
lifääntgfäät ja tätyttäfäät maa. ®atfo, minä teen Uittöni tetbän lanaanne ja fiemenenne fanSfa tcibän jäl=
feenne: ettet tä£tebe£ enää Jnbä fatffea liljan tueben
(jufutettaman. kaareni minä olen pannut
piimiin: olfoon fe liiton merfftnä. $a !un niin tapahtuu,
pitää !aari pil=
että minä tuotan pifroen maan
mi§fä nä^tämän. Qa niin minä muistan liittoni."

6. Babelin torni.

—
1 Mos. li. Wedenpaisumisen jälkeen ihmiset taas

lisääntyiwät maan päällä. Mutta koko maailmalla oli
yhtäläinen kieli. Ia ihmiset sanoiwai keskenänsä: käykäämme, rakentakaamme meillemme kaupunki ja torni,
joka taiwaasen ulottuu, tehdäksemme itsellemme nimen,
ettemme hajoisi kaikkiin maihin".
9Jiutta tämä ei Mttmnnut herralle; ja fjän a^tui
!ie(enfä, ettei !en!ään toi=
alaå ja fef oitti fiettä
nmmärtäntjt.
fjetbät fieltä
§erra
fieltä
fenfa
!ai!!iin maidin; ja l^e ta!!afiroat fitä faupunfia rafenta*
ma§ta.
Sentä^ben annettiin fitte nime!fi 35aBc( (fefoi=
tu§); fittä fiettä §erra jefoitti fofo maan fieten.

7. Abrahamin kutsuminen.
(Sftoht 2/200 touotta ennen Aristusta.)
—
1Mos. 12. 13. Wähää ennen Noakin kuolemaa syn-

tyi Abram, yksi Semin jälkeisiä. Mutta ihmiset oliwat
jälleen maipuneet epäjumalisuuteen ja muihin suuriin synteihin. Abramin isäkin, joka asui Mesopotamiassa,
palmeli muita jumalia. Niin Herra sanoi Abramille
(jofa sitte sai nimen Abraham): „lähde maaltas ja

93

ifä£ l)uoneeåta fitCe maalle, jonfa
jtnuffe
minä
ofotan. SJJänä teen finun fuurefft fanfatfi, ja
ftunaan finun ja teen finufte fuuren nimen. $a ftmtSfa $i=
tää taiiii fufufunnat maan päättä ftunatutffi tuleman".
Niin Abram otti emäntänsä Sarain ja Lotin,
weljenfä pojan, tawaroinensa, ja he läksiwät matkustamaan ja tuliwat Kanaanin maalle. Silloin ilmestyi
Herra Abramille ja sanoi: sinun siemenelles annan
minä tämän maan". Ia Abram rakensi Herralle
alttarm ja rukoili Herran nimeen.
Ia Abram tuli
ja asui Mamren tammistossa, joka on Hebronissa.
ftmtnmäpaifaåtaå ja

—

8. Abrahamin usko. Herra Abrahamin luona.
—
lMos. 15. 17. 18.
Herran sana tuli Abramille
näyssä, sanoen: älä pelkää Abram, mina olen sinun
kilpes ja sangen suuri palkkas". Mutta Abram sanoi:
Herra, mitäs minulle annat? Minä lähden lapsitoinna
täältä, et sinä antanut minulle siementä". Silloin Herra
wei hanen ulos ja sanoi: katso taiwaalle ja lue tähdet,
jos ne taidat lukea — niin sinun siemenes on olema".
Abram uskoi Herran, ja hän luki fen hänelle

wanhurskaudeksi.
Sitte Herra näkyi Abrahamille Mamren tammia=
tossa, jossa hän istui majan owella. Kun Abraham silmänsä nosti, niin kolme miestä seisoi hänen edessänsä.
Ia hän juoksi heitä wastaan ja kumarsi maahan ja sanoi: Herra, älä mene palwelias ohitse. Sallikaat, että
tuodaan wähän mettä, peskäät jalkanne ja lewätkäät
puun alla. Mina tuon kappaleen leipää, wirwoittakaat
sydäntänne, ja sitte menkäät".
He sanomat: ,rtee niin
—
olet
puhunut".
kvin
Niiu Abraham riensi ja mal»
misti heille aterian ja pani heidän eteensä, ja he soimat.
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3Rutta t)ffi peistä, jofa oli §erra, fanoi Abrahamille:
tättä ajalla tuleroana nmonna
minä palajan finun ttyfö'3
(Saralla

ja fatfo, emännättä*?
on olema poifa". Mäntän
fuuli Sara ja nauroi itfeffenfär ftttä Abraham ja (Sara
oliroat toanljat ja ijäEififfi joutuneet, $a §erra fanoi
Abrahamille: miffi (Sara nauroi? onfo herralle mitä=
!ään mafybotointa?"

9 Abrahaminkoetus.
—
lMos. 21. 22.
Herra etsi Saraa, niinkuin hän
oli anonut, ja Sara synnytti pojan. Abraham nimitti poikansa Isakiksi ja ympärileikkasi hänen kahdeksanpäiwäisenä. Abraham oli silloin 100 ja Sara 90 ajastajan wanha.
(Sen jälfeen foetteli jumala
ja fanoi:
ainoa
poifag,
jotag
rafagtat,
ja mene
finun
ota
äftorian maalle ja u^raa fyanet fiettä pofttout»riffi". sJliin
S
2l6ra^am noufi ttmrfyain aamulla ja tt)alja§ti aaftnfa ja
otti poifanfa Sfafin, fjalfoili polttouljrin puita ja läffi
menemään fide paifatle, jon!a Sumala oli Janelle fano=
nut.
fun
kolmantena päimänä näfi fen paifan
faufaa, otti pn polttouhrin Ivalot ja fäl^tti poilanfa $fa!in felfään, mutta itfe otti pn tulen ja meitfen fäteenfä;
ja i)t läraimät molemmat tyljbeåfä. sJliin fanoi
ifäni,

fatfo, tä§fä on tuli ja tjalot; mutta !u§fa on
polttouljriffi?" Slbra^am ma^tafi: v^umala on
fatfofta itfetlenfä lampaan polttouhrini, poifani".
$a hm
tulitnat paifatte, tefi Stbra^am fii^en
alttarin ja latoi Ijalot. (Sitte
fitoi poifanfa
ja pani pnen alttarille
päälle, ja ojenfi fätenfä
ja otti raeitfen teura^taalfenfa poifaanfa. ©illoin §erran enfeli l)uuft Janelle tairoaa^ta, fanoen:
lammag
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3lbra§am, Mä fatuta fättöS poifaan, fittä ngt minä
tiebän, että finä petfäät jumalaa ja ettet ole fää§tänt)t
ainofatéta poifaaå minulta", -ftiin slbral)am noåti fil*
farratétaan fefaantumänfä ja äffäfi tafananfa oinaan,
neena tiheään penfaitoon. $a 2lbral)am otti fen oinaan
ja ■■itljrafi fen polttouljriffi poifanfa fijaan.
©itte palani Slbratjam fotiin poifanfa Sfafin lan§fa.

10.

Isakin naiminen.
— Kun
lMos. 24.
Abraham oli joutunut ijälliseksi, anoi hän wanhimmalle huoneensa palwelialle Eleasarille: ,rminä wannotan finua Herran, tainkaan ja

maan Jumalan kautta, ettes ota emäntää pojalleni
Kanaanealaisten tyttäristä; waan mene isäni maahan
minun sukuni tykö, ja ota sieltä pojalleni emäntä".
Niin palwelia wannoi sen, ja otti 10 kamelia ja kaikkinaista herransa tawaraa ja maelsi Mesopotamiaan,
Nahorin, Abrahamin weljen, kaupunkiin.
©leafar antoi famelein la§!ea polmillenfa ullona
!aupungi§ta mefifairoon tttfönä ehtoopuolella, jottoin njai=
motöäen oli tapana lähteä raetta ammentamaan, ja fanoi:
§erra, slbra^amin jumala, fno minulle mene^tp tänäpäiraänä. åatfo, minä feifon tä^fä raefifairaolla, ja
faupun!ilat§ten ttjttäret tuleraat raetta ammentamaan.
sJäin tapa^tufoon, että
fe tt)ttö, jolle minä fanon: lal=
li§ta tänne raefia§tia§, juobaffeni, ja jofa fanoo: juo,
minä juotan fameltéfin, on juuri }e, jon!a§ olet mää=
ränntjt palraelialleS

Sfafttte".

Suutta ennenfuin pn laffafi puljuma^ta, tuli dc^
htila, sJlal)orin pojan Söetuelin tutär, läntäin raefiagtiaa
olaöanfa, ja tätjttt a§tianfa !airao§ta. sJäin palraelia
ianoi: anna minun juoba raäljä raetta a§tia§ta§". §an

96

minun herrani"; ja ontot Ijänen juoba.
Sitte {anoi f)än: minö ammennan tuetta fameleilMfin",
ja ammenfi laifttte Ijänen lameteittenfa. 9Jlutta mieå
ja fanoi: fenenfä ttjtär olet?'' §an tuag*
fatfeti
mieé fumarfi
tafi: minä olen S3etuelin ttjtär".
maaljan, rufoili §erraa ja fanoi: fiitettl) o(!oon §erra,
jo!a on minun näin joljbattanut !§erraui nieljen juoneefen". Suutta töttö juoffi ja ilmoitti nämät faiffi äi-

ttmåtaft: juo,

tinfä

%a 3fa! otti SRebefan emännä!fenfä ja rafa^ti pntä.

SHutta slbral§amin elinaifa oli 175 ajaåtaifaa, ja
voaipni fuolemaan.
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IV.

Kertomuksia Uudesta Testamentista.

1.
Maria ja Josef.
—
Math. 1.
Jumala lähetti enkeli Gabrielin kaupunkiin, jonka nimi oli Natsaret, neitfeen tykö, joka
oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Josef; neitfeen nimi
oli Maria. Enkeli tuli sisälle Marian tykö ja anoi:
terwe armoitettu! Herra on sinun kanssas, siunattu sinä
waimoin seassa!" Kun Maria näki enkelin, hämmästyi
hän hanen puheestansa ja ajatteli, millinen se terwehdys
oli. Ia enkeli sanoi hänelle: älä pelkää, Maria, sillä
sinä löysit armon Jumalan tykönä. Katso, sinä synnytät pojan ja sinuu pitää kutsuman hänen
nimensä lesukseksi (se on wapahtaja).
Niin anoi Maria enkelille: „kuinka tämä tulee?"
Enkeli wastasi: Pyhä Henki tulee sinun päälle^, ja
Mmmäisen woima marjoo sinun; sentähden myös se
Pyhä, joka sinusta syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan pojaksi". Niin Maria sanoi: katso, Herran
piika, tapahtukoon minulle sinun sanas jälkeen!" Ia
enkeli läksi hänen tyköänsä.
äftutta §erran enfeti ilme^t^i mt)ö§ Sofefille unegfa
ja fanoi: älä pelfää ottaa tt)!ö§ Mariaa, puolifoag.
§änen pitää ftjnn^ttämän poifa, jon!a nimi finun pi=
tää futfuman
f itiä Ijän on mapa^tama
fanfanfa
f^nnei^tänfä".
Sofef otti
Marian t^fönfä.
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2.syntymä.
Jesuksen

— bittiä

päittrinä fättii fä§fg ulo3 feifa*
riita, että faiffi maailma piti tuerottifeffi lagfettaman.
Suuf. 2.

©illoin Min meni faupunfiinfa antamaan itfeänfä ar*
sJäin mtoö§ $ofef
faupungjgta, meni
SBetleljemiffi:
faupunfiin, jofa futfutaan
antamaan itfeänfä arroata, Marian,
filmatun emäntänfä, faneja.
tapaani
fiellä ollegfanfa, että Waxia
ftjnntjtti pojan, l)änen efi!oifenfa, ja lapaloitfi—f)änen ja
pani feimeen, ettei fjetCCä ollnt fijaa maja^fa.
Sftntta
paimenet malraoiraat fiinä pai!fa!unna§fa ja roartioitft;
toat t)öllä Ijeibän laumaanfa.
fatfo,
enfeti
tt)!önänfä,
ja
§erran
lirffau3
feifoi
ja l)e fuure^ti peljä§tttimät. ©nieli janoi
malaift
Reille: älfäät peljätfö; fatfo, minä ilmoitan teille
juuren ilon, jofa on tuletoa faifelle fanfalte.
heille on tänäpäiiuänä ft)nttjttt)t 3Kapal)taja,
jo!a on ®rt§tu§
§erra, i)aroibin faupungi^fa.
$a tämä on teitte merliffi: te tögbätte lapfen fapaloi^
tuna mafaaroan feimegfä".
oli enfelin !an§fa
fiittiruät
jouffo,
jotfa
funri taiwaattifen fotaraäen
jumalalle
laa ja fanoittmt: lunnia olfoon
forfeutal)to!"
begja, ja maa§fa raulja ja ifymtfille
(Sitte enlelit meninjät l)eibän tnföänfä tatroaafen,
ja paimenet pulmiroat !e§!enänfä: ,/!äö!äämme 33etle=
ja fatfofaamme fitä, fuin on tapahtunut, jonfa
§erra meille ilmoitti". $a l)e tulittjat fiiruljtain ja
niin mttö§ lapfen, jofa
löttfiroät Marian ,ja
fun Ije tämän nähneet olituat,
mafafi feimeSfä.
tä§tä lapfegta
juligtitoat l)e fen fanoman, jofa
ihmettelijät
faiffi,
jotfa
fuutiroat,
fanottu oli.
fen
niitä, joita paimenet oliroat
fanoneet. Solutta Wla?
—
ria fätfi faiffi nämät fanat tutfigtetten fttbämegfänfä.
roata.

lo^ta
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paimenet palafinmt, gltétäin ja funnioittain $u*
malaa faiftéta, joita £)e olttnat fuutteet ja nälmeet.
(Sitte

3. Tietäjät itäiseltä maalta.
—
Math. 2. Luuk. 2. Koska Jesus oli syntynyt Set*

lehemissä, tuliwat tietäjät idästä Jerusalemiin ja sanoiroat: kussa on
äsken syntynyt ludalaisten kuningas?
Sillä me näimme hänen tähtensä idässä ja tulimme häntä
kumartain rukoilemaan". Koska Jerusalemin kuningas
kuuli, hämmästyi hän ja kaikki Jerusalem hänen
kanssansa. Ia hän kokosi kaikki ylimmäiset papit ja kirjanoppineet kansan
ja kyseli heiltä, kussa Krispiti
syntymän.
tuffen
He wastasiwat häntä: Betlehemissä ludan maalla, sillä niin on profetan kautta kirjoitettu. Silloin Herodes salaa kutsui tietäjät ja wisusti
tutkisteli heiltä, millä ajalla tähti ilmestyi, ja lähetti
heidät Betlehemiin ja anoi: menfäät ja kysykäät wisusti lapsesta, ja koska te löydätte, niin ilmoittafaat
minulle, etta minäkin tulisin ja kumartaisin häntä".
Sitte tietäjät meniwät matkaansa, ja katso, tähti,
jonka idässä oliwat nähneet, käwi heidän edellänsä niin
kauwan, kvin fe seisahtui fen paikan päälle, jossa lesuslapsi oli. Koska he tähden näkiwät, ihastuiwat he
gen suurella ilolla, ja meniwät huoneesen ja löysiwät
lapsen äitinsä Marian kanssa. Niin he maahan lankesiwat ja rukoiliwat häntä, ja awasiwat tawaransa ja
lahjoittiwat hänelle kultaa, pyhää
ja mirhamia.

se

sen

seassa

san-

Ia Jumala kielsi heitä

unessa

sawua

Jerusalemin kuninkaan

tykö palajamasta; niin tietäjät meniwät toista tietä
omalle maallensa.
tietäjät otittmt menneet poi§, niin §erran
enfeli itme^t^i
uncSfa fanoeu: noufe ja ota
K. Einiö.Kiertokoulun oppikirja.

7
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lapsi

äitinenfä tykös, ja pakene Egyptiin ja ole siellä
siihen asti, uin minä sinulle sanon; sillä kuningas on
etsimä lasta hukuttaaksensa häntä". Niin Josef nousi
ja otti lapsen äitinensä yöllä ja pakeni Egyptiin.
Koska kuningas oli kuollut, ilmestyi Herran enkeli
Josefille unessa Egyptissä, ja sanoi: nouse ja ota lapsi
äitinensä ja mene Israelin maalle, sillä ne omat kuolleet, jotka lapsen henkeä mäijyimät". Niin hän nousi
ja meni
Israelin maalle, ja asui Natsaretin kaupun—
gissa
Mutta lapsi kaswoi ja wahwistui hengessä,
ja täytettiin miisaudella, ja Jumalan armo oli hänen
kanssansa.

4. Jesus kahdentoista-wuotisena.
—
Suut 2.
lesuksen wanhemmat waelsiwat joka
muosi pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Mutta kun Jesus
oli kahdentoista ajastajan manha, menimät he Jerusalemiin juhlapäimän taman jälkeen, ja kun he olimat
matkalla kotiansa päin, jäi poikanen Jesus Jerusalemiin.
Josef ja Maria eimät sitä huomanneet, maan luulimat
hanen oleman seurassa; ja he käwiwät yhden päimän
matkan ja etsimät häntä tankoin ja tuttamain seassa.
Mutta kun he eimät häntä löytäneet, palasimat he Jerusalemiin, etsein häntä.
Kolmen päimän perästä he löysimät hänen templissä istuman opettajain keskellä, kuulteleman heitä ja
kysymän heiltä. Ia kaikki, jotka hänen kuulimat, hämmästyimät hänen ymmärrystänsä ja mastauksiansa. Kun
hanen manhempansa hanen näkiwät, hämmästyiwät he,
ja hänen äitinsä sanoi hänelle: poikani, miksis meille
näin teit? Katso, sinun isäs ja minä olemme murehtien etsineet sinua". Niin hän sanoi heille: mitä te
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minua etfitte? (Sttefö tienneet, että minun pitää oleman nitgfä, jotfa minun $fani oroat?" Sttutta f)e
eiraät ymmärtäneet fttä fanaa, jonfa l)än Reille fanoi.
(Sitte Ijän meni a(a§ Ijeibän fan^fanfa 9latfaretiin
ja oli
alamainen. $a
äitinfä fätfi faiffi
itämät fanat ft)bämel)enfä. $a $efu3 mene§tt)i miifau=
be§fa ja ijä§fä ja armogfa jumalan ja ihmisten ebe^fä.

5. Jesuksen kaste.
Siihen aikaan kun Jesus oli lähes kolmenkymmenennmotinen tuli hän Galileasta Jordanille Johanneksen tykö, kastettua häneltä. Mutta Johannes esteli
häntä, sanoen: mina tarwitsen sinulta kastettaa, ja
sina tulet minun tyköni?" Jesus wastasi: salli nyt.
Sillä näin meidän sopii kaikkea wanhurskautta täyttää".
Ia hän salli hänen.
Koska Jesus oli kastettu, astui hän kohta ylösmedestä, ja katso, taiwaat aukenimat hänelle. Ia Johannes näki Jumalan Hengen tuleman alas, niinkuin kyyhkysen, ja tuleman hänen päällensä: ja ääni taimaasta
sanoi: tämä

mielistyin".

on

se rakas

poikani, johon minä

6. Jesus opettaa kansaa.
Math. 5—6. Suu!.

ympäri maata,

6.

— Senjalleen
Jesus waelsi

saarnasi ja paransi kaikkinaisia tautia
kansan seassa. Ia häntä seurasi paljo mäkeä. Mutta
kerran koska hän näki fanfan paljouden, astui hän ylös
muorelle, amasi suunsa, opetti heitä ja anoi:
9tafa3tafaat miljoEifianne, fiunatfaat niitä, jotfa
teitä fabattaroat, te^fäät niiHe Ijtittmä, jotfa teitä mi^aa»
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roat ja rufoilfaat nitben zbeWå, jotfa teitä roainoonmt
ja roafnngoittaroat; että te olifitte $fänne pojat, jofa on
tairoaigfa; fitlä f)än fallii aurinfonfa foittaa niin paljain
tili fuin fytiroäinfin, ja antaa fataa niin roäärille fuin
roanl)ur3faillefin. Dlfaat fii§ te tä t)betltf et, niin=
fuin teibän tainmallinen $fänne tätjbeltinen on."
kätes tieKoska almua annat, älköönsinun
täkö, mitä oikea kätes tekee. Ia koska te rukoilette,
pitää teidän rukoileman näin: Isä meidän, joka olet
taiwaissa; Pyhitetty olkoon sinun nimes; Lähestyköön sinun waltakuntas; Olkoon sinun tahtos
niin maassa, kvin taiwaassa; Anna meille tänä
päiwänä meidän jokapäimäinen leipämme; Ia
anna meille meidän syntimme anteeksi, niinkuin
mekin anteeksi annamme meidän welwollistemme;
Ia älä johdata meitä kiusaukseen; Mutta päästä
meitä pahasta. Sillä sinun on waltakunta, ja
woima, ja kunnia ijankaikkisesti. Aamen. — Anokaat, niin teille annetaan; etfifäät, niin te löydätte; loiluttafaat, niin teille awataan."
Älkäät tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, sillä millä
tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman, ja
sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitaitaman. Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmisten
pitää teille tekemän,
tehkäät te myös heille."
lanfa f)ämmäåtm' jätten fuurta oppianfa, fiöä
f)än opetti
moimallifegti.

wasen

se

7. Jesus asettaa tuulen ja meren.
herran lun
näli paljon fanfaa tjmpärillänfä,
!ä§!i §an mennä
toifelle puolelle merta ja aétui fyaafy
Riutta
teen, ja §ä\mi opetirålapfenfa feurafiniat
juuri ilma noufi merellä, niin että aallot peittivät
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ben, ja Jesus makasi. Niin tuliwat hanen opetuslap„Herra, avta meitä,
ja herättiwät hänen,
me hukumme." Ia hän fanoi heille: , te heikkouskoiset,
miksi olette pelkurit?" Ia hän nousi ja asetti tuulen
ja meren; ja tuli juuri tyweneksi. Niin ihmiset ihmettelin?at anoen: „millinen tämä on? Sillä tuuletkin
ja meri omat hänelle kuuliaiset."

sanoen:

sensa

8. Nainin lesken poika.
$efus> meni faupunfitn, jonfa nimi oli 9lain.
SJlutta !o§la l)än faupungin porttia läl)e§tt)i, !atfo, !uol=
lutta lannettiin ulo§ r jola oli äitinfä ainoa poifa, ja
!an§=
(e oli le§li: ja paljo faupungin fanfaa fänri
l)än
l)äntä
§erra
nä!i, armahti
fanfa.
ja fanoi: älä itle", ja meni ja rupefi paariin, ja !an=
f)än f anoi: ,fnuorn!ainen, minä
tajat
fuollut nuofi istualle
fanon finulle: noufe t)lö§!
ja rupefi puhumaan. $a Se(u§ antoi fen
äibil*
funnioittiroat
lenfä. SD^utta petfo tuli faifitte, ja
jumalaa, fanoen: fuuri profeta on nougfut fefaamme,
ja jumala on fanfaanfa etfinrjt."

fetfa^timat.

9

.

/y

Jesus ruokkii 5,000 miestä.

Watt). 14. Mark. 6. — Sitte meni Jesus Galilean
meren yli ja tuli erämaahan; ja häntä seurasi paljo

kansaa. Niin Jesus meni ylös wuorelle ja istui siellä
opetuslastensa kanssa. Koska hän siis nosti silmänsä
ja näki Paljon kansaa tuleman tykönsä sanoi hän Filippukselle: kusta me ostamme leipiä näiden syödä?"
Mutta sen hän fanoi, kiusaten häntä; sillä hän tiesi,
mitä hän oli tekemä. Nastasi Filippus: kahden sadan
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penningin teiroät eitt)ät riittäifi Reille, että fufin Ejeiåtä
roäl)änfin faifi." ©anoi fyänelle 2lnbrea§, ©imon
tarin roelii tä§fä on t)ffi poifanen, jolla on roiifi of)=
rai§ta leipää ja faffi falalta; roaan mitä ne omat niin
paljolle?" SCRutta Sefug fanoi; afettafaat fanfa atrioin
femaan." $a fiinä paifagfa oli paljo ruohoa. sJliin
otti lei>
atrioitfi läfjeS tt>iift tuhatta mieltä. 3a
tt)än, Hitti ja antoi opetu§lapfille, mutta opetu^tapfet
ja!oiraat atrioitferoille; niin mtyöå laloiéta niin paljon,
!o§!a l)e oliroat ramitut,
!uin l)än tahtoi.
fanoi
opetu§lapfiEenfa: footfaat murut, jotfa jäiraät,
ettei mitään fyuffuifi." 9Uin fy fofofimat ja tätjttimät
la!fitoi§taft)mmentä foria muruilla, hriibegtä ot)raife§ta
—
leiraä§tä, jotfa niittä liiaffi oliroat, jotfa atrioitfiroat.
®o§fa fii§ ne iJ)tntfet
fen merfin näfiroät, jon!a Öefué
te!i, fanoiroat !^e: tämä on totife^ti fe profeta, jofa
t)mmärfi,
maailmaan oli tulema." Alutta foåfa
että l)e ta^toiroat tulla ja roäfiroaHalla te^bä t)äntä !u=
ninfaaffi, meni l)än poi§ rouoreUe t)!finänfä

10

.

Jesus, hywä Paimen.

jälfeen tuli
jälleen (Galileaan; ja fyän
paranfi onturoia, fofeita, mrjffiä, raajariffoja ja paljon
muita, niin että fanfa f)ämmä§tt)i, funnioitti jumalaa
tefee luu=
ja fanoi: ^t)niä§ti
faifft tefi, fuurot
temaan ja mt)!ät puhumaan."
£el)timajan juhtana
meni ttlö§ $erufalemiin.
l)än
nä!i fie&ä iljmifen,
9fa
— Sittejofa oli fofeana jt)nttjrtt)t,
ja l)än paranfi l)änen.
3efu3 fanoi
,rminä olen fyt)tt)ä paimen;
paimen antaa l)enebtåtä.
paimen,
2D?inä olen fe
fenfä lammasten
ja
mt)ö§
jofa tunnen omani
omiltani,
minä tunnetaan
@en

105

niinluin $fä minun tuntee, ja minä tunnen Sfäni, ja
panen Ijenleni lammasten ebe§tä. Ainutta on mtyö'3
muita lampaita, jotla eiraät ote tä§tä (amma^uoneegta ;
ne pitää minun mt)ö§ tänne faattaman, ja Jje faaraat
luulla minun ääneni. $a pitää oleman tjlfi lammal
ljuone ja tilfi paimen."

11. Suurin käsky laissa. Lesken ropo.
Mi lainopettaja, kysyi lesukselta: „Mestari, kuka on
suurin käsky laissa?" Jesus wastasi: „sinun pitää rakastaman Herraa sinun lumalaas kaikesta sinun
sydämestäs ja kaikesta sinun sielustas ja kaikesta
sinun mielestäs. Tämä on ensimmäinen ja snurin käsky.
loinen on tämän kaltainen: sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäs niinkuin itseäs. Näissä
"
kahdessa käskyssä kaikki laki ja profetat tippumat.
@itte
i^tui ufyriarfttn lo^batta ja fatfeti,
luinfa fanfa pani taljaa ufjtiatffuun. %a moni tifaé
pani paljon. sJliin tuli tjffi lö^ä legli ja pani faffi
topoa. 9liin
futfui opetu^lapfenfa tt)!önfä ja fanoi Reille:
fanon minä teitte: tämä föt)l)ä IcSfi
pani enemmän ufytiatffuun, luin lailli ne muut. «Sillä
oraat lailli panneet fittä, jola Reille (iialft oli;mutta
tämä fyänen !ö^t)t)t)be§tänfä pani lailen taraatanfa, mitä
oli."

|e

12. Jesus siunaa lapsia.
Ufein raietiin lapfia

tt)lö, että §an la^lifi lätenfä
tuloilift. SJhttta opetuglapfet
tjettä, jotla niitä toiraat.
fen näli,
nu^teliraat
nätlä§tt)i pn ja fanoi Ijeitte: fallilaat lasten tulla
Ijeibän pääöenfä ja
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minun ttjföni, ja älfäät fieltäfö Ijeitä, filtä fen»
faltaigten on. jumalan nmltafunta.
ja*
non minä teitte: jofainen, jofa ei jumalan roaltafuntaa
ota maataan niinfuin lapfi, ei fyän fuinfaan fii^en tute
l)än otti fjeitä ftjltinfä, ja pani fätenfä
fifälle."
tjeibän päättenfä ja fiunafi tjettä.

13. Jesus ilmoittaa kärsimisensä.
—
Mach. 20. Mark. 10. Suu!. 18. 19. Kun Jesus läksi
wiimeiselle matkallensa Jerusalemiin, otti hän tykönsä ne
kaksitoistakymmentä ja sanoi heille: katso, me menemme
Jerusalemiin, ja kaikki pitää täytettämän, jotka profetailta Ihmisen Pojasta omat kirjotetut. Sillä hän annetaan ylön pakanoille ja pilkataan ja häwäistään ja
syljetään. Ia kun he omat hänen ruoskineet, tappamat he hanen; ja kolmantena päiwänä on hän nousema
ylös." Mutta tämä puhe oli heiltä niin peitetty, ettei
he ymmärtäneet, mitä sanottiin.
14. Jesuksen kiinniottaminen.

—

13.16.
©aatana
30^.
oli fa^bentoi§ta!t)mme=

Watt). 26. maxt 14. Suuf. 22.
menntjt dubaan fifätte, jo!a

oli
nen lurau§ta ja jonfa liifanimi oli S§!ariot. SKä^ää en*
nen pääfiätétä meni f)än poté ja puhutteli tjlimmätfiä
fjeitte pettäniä. 9Ziin
pappeja, futnfa pn oli
\)t i^a§tuitt)at ja lupafinmt Janelle folmef^mmentä
3fa fiitä ajaata
etfi {ottjetiaSta
ailaa, faabalfenfa
pataa.
Mutta ludas tiesi paikan, jossa hän oli ; sillä Jesus tuli sinne usein opetuslastensa kanssa. Ia mielä
lesuksen puhuissa tuli ludas ja hänen kansansa paljo
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mäkeä, joka oli warustettuna miekoilla ja seipäillä, lyhdyillä ja tulisoitoilla. Mutta fe, joka hänen petti, oli
antanut heille merkin, anoen: kenelle minä suuta annan, hän
on. Kiinni ottafaat hänet ja miefäät pois
wisusti". Ja hän astui kohta lesuksen tykö ja sanoi:
terrae Rabbi!" —ja antoi hänelle fuuta. Niin Jesus sanoi hänelle: ludas, suunantamisellako sina Ihmifen Pojan petät?" Silloin ne astumat edes ja laskiwat kätensä lesuksen päälle ja ottiwat hänen kiinni.

se

15. Jesus tuomitaan kuolemaan.
Heti samana iltana wietiin Jesus ylimmäisen papin,
Kaisaan, tykö, johon kirjanoppineet ja wanhimmat olimat kokoontuneet lesusta tuomitsemaan. Monta määrää
todistajaa tuotiin häntä wastaan. Mutta heidän todistuksensa eiwät olleet soweliaat. Wiimein pappein päämies nousi ja sanoi lesukselle: Mina mannotan sinua elämän Jumalan kautta, ettäs sanot meille, oletkos
Kristus, Jumalan Poika." Ia Jesus sanoi hänelle:
Sinäpä fen sanoit." Silloin repäisi pappein päämies maatteenfa, sanoen: Hän on pilkannut Jumalata.
Mitä me enää todistajia tarmitfemme? Katso, nyt te
kuulitte Hanen pilkkunsa." Mutta he ma§tafimat: Hän
on mifapää kuolemaan."
(Seuraamana aamuna sangen martain meimät päämiehet „lesuksen maaherra Pontius Pilatuksen tykö, sanoen: Tämän me löysimme kansaa wiettelewän, ja
kieltämän keisarille meroa maksamasta, sanoen olemansa
kuningas Kristus." Kuu Pilatus oli lesusta tutkinut,
sanoi hän: En minä löydä yhtään syytä hänestä."
Sillä hän tiesi, etta he oliwat hänen kateudesta ja mi*
hasta antaneet ylön. Mutta kansa tahtoi lesusta ristiinnaulita.
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Sftiin
antoi $efu3ta ruoalta fanfan ebeåfä,
toituoen, että fye fitten l)äntä armaljtaifimat. 9ftutta
fanfa ljuufi juuretta äänettä; ,,sJli§tiinnaulitfe, rtétiinnaulitfe Ijäntä! $o 3finä fyänen päästät, et ole feifarin t^tämä."
®un
näfi, ettei mifään auttaa taitanut,
fuuremjri
pauhina tuli, otti fyän mettä, pefi
maan aina
ebegfä
ja fanoi: 2Biaton olen minä tä=
fätenfä fanfan
raan!§ur§faan
mereen, latfolaat itfeänne!"
män
miehen
— «Sittotn laiffi
§änen merenfä tulfoon
fanfa
meibän ja meibän lastemme päälle!"
rigtiinnaulitta©illoin tuomitfi $ilatu§

maffi-

9Jlutta fun 3uba§
luuti
fuole=
fangen murfjeettifeffi. §an
maan tuomituffi, tuli
meni pote ja pirtti itfenfä {Watt). 26, 27).

16. Jesus ristillä.
ri§titnnaulittamalfi.
miettin
feurafi fuurt joulfo lanfaa ja maimoja, jotla itfimät ja
parfuimat.
Ije tulimat (Golgatan fullulatte, fiinä fye Itänen
rtåtiinnaulitfimat, ja laffi pa^antelijää Ijänen lanéfanfa,
t)t)ben oifeoCCe ja toifen mafemmatte puolette.
Ristinpuussa riippuessaan sanoi Jesus: Isä, anna
heille anteeksi, sillä eiwät he tiedä, mitä he tekewät!"
Toinen pahantekijöistä pilkkasi häntä ja sanoi: los
sinä olet Jumalan poika, niin auta itseäsi ja meitä!"
Mutta toinen nuhteli häntä ja sanoi: Etkö sinäkään
Jumalaa pelkää, waikkas olet yhdessä kadotuksessa?
anfioittemme mukaan, mutta ei tämä
Mehän
mitään pahaa tehnyt." Sitten sanoi hän lesukselle:
(Sitten

saamme
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„Herra, muista minua, koskas tulet waltakuntaasi!"
Jesus fanoi hänelle: Totisesti sanon mina sinulle:
tänä päiwänä pitää sinun oleman minun kanssani

paraoiisissa."
Lähes kuudennella hetkellä ello 12 aikana) tuli
synkeä pimeys, joka kesti
anteen hetkeen asti (3
aika). Silloin Jesus huusi suurella äänellä: Minun
Jumalani, minun Jumalani! Miksis minun ylönannoit?" Sitten sanoi hän: ,Minä janoon." Ia he
tarjosiwat hänelle etikkaa juoda. Kun Jesus oli etikkaa
ottanut, sanoi hän: Se on täytetty." Viimeiseksi
huusi hän suurella äänellä: Isä, Sinun käsiisi annan mina henkeni." Sitten kallisti hän päänsä ja antoi

henkensä.

Ia katso, temppelin esimaate repesi kahtia ylhäältä
alas asti. Maa järisi, kalliot halkesiwat, haudat aukeninjat ja monta pyhäin ruumista nousi ylös. Mutta
päämies ja ne, jotka wartioimassa oliwat, sanoiwat:
Totisesti oli tämä hurskas ihminen ja Jumalan poika."
(Mäti). 27).

17. Jesuksen hautaaminen,
taiwaaseen astuminen.

ja

Saman päiwän, eli pitkänperjantain illalla tuliwat
Nikodemus ja Josef arimatialainen. He ottiwat lesukruumiin alas rististä ja paniwat fen uuteen Rautaan, joka oli kallioon hakattu.
kolmantena päitöänä eli funnuntaina, jonfa me
pääfiätépäittmffi fanomme, tapahtui ttmrfyain aamulla
fuuri maanjäristy, ©illoin $efu§ noufi elämänä t)lö§
SBielä niaelfi l|än 40 päimää täällä maan

sen
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päällä.

Tällä ajalla hän ilmestyi usein opetuslapsilheille Jumalan waltakunnasta.
lensa
Wiimeisen kerran kokosi Hän 11 opetuslastansa
Öljymäelle ja sanoi heille: Muutaman päitään perästä
te saatte Pyhän Hengen. Ia teidän pitää minun
todistajinani oleman sekä Jerusalemissa, että Juudeja Samariassa, ja sitten maailman ääriin." Kun
anonut oli, siunasi hän heitä. Sitten otettämän
Hän
ylös
tiin hän
heidän nähtensä, ja pilwi wei hänen
heidän silmäinsä edestä. Ia hän istui Isän Jumalan
oikealle kädelle. (Math. 27, 28. Ap. Tek. 1).
ja puhui

assa
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Toht. Mart. Lutheruksen Katekismus.
1. Jumalan kymmenen käskysanaa.
Ensi mäinen

Käsky.

Wliriå olen $ma jutun $umala£.
jumalia pitämän tninun ebeSfänt.
SRitä fe on?
2Sa§tau3:

@i

finun

ptbä muita

9JJetbän pitää pdläämän ja ra!a§taman Su=
\a §änen ainoan päättenfä u§!oman ja

m alaa tylitfe taittia
turttjaaman.

Toinen Käsky.

sinun pidä turhaan lausuman sinun Herras lumalas
nimeä; sillä ci Herra pidä sitä rankaisematta, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.
Ei

9Jtitä fe on?
Wastaus: Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalaa, niin ett'emme Hanen nimensä kautta kiroile, wanno,
noidu, walhettele eli ketään peta; waan että me kaikissa meidän hädissämme ja tuskissamme sitä awuksemme huudamme,
rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.

Kolmas Käsky.
lepopäitoää, tttM

fen

ptt()ittäifit.

ORitä fe on?

SKeibän pitää pelfäämän ja rala§taman Su=
mataa, niin etfemme faarnaa ja
janaanfa fatfo t)lön;
ttjaan pibämme
fen ptjfjänä, mielellämme [itä !uulemme \a
Söa§tau§:

opimme.
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Neljäs Käsky.

Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs, ettäs menestyisit ja kauan eläisit maan päällä.
mitä fe on?
SBaStauS: 50leibän pitää petfäämän ja rafaStaman 3u=
matoa, niin etfemme meibän ttmnfyempiamme, efttr» aitaamme
ja ifäntiämme fatjo t)tön, emmefä mitoita; toaan pibämme Ijeitä
funniagja, patiuetemme Ijeitä, olemme
tuultaijet, ra!a§=
tamme fjeitä, |a pibämme
filmätmme ebegjä.

Wiides Käsky.
@i finnit ptbii tappaman.
mitä fe ou?
2Sa§tau§: SQleibän pitää pelfäämän ja rafa§taman Su=
malaa, niin etfemme meibän lähimmäistämme ruumiin etla
pengen puolelta tttafjingoitfe, emmefä mitään ttmärtytyttää pntä
roaStaan tee; maan että me fjäntä autamme,
ja
tjengen maaraSfa marjelemme.
Kuudes Käsky.
@i

ftunu pibä

Ijnoriu

tefemäu.

Wita fe on?
SBa§tau§:

SCfteibän pitää penäämän ja ra!a§taman

ju-

malaa, niin että me olemme puhtaat ja fuuniattifet ajatu!fi§fa,
pufyeiåfä ja töisfä, ja että itfefuftn atoiopuolifotanfa rafaStaa
ja funnia§fa pitää.

SeitsemäsKäsky.
(H

ftnun pibä

toara§taman.

9Jiitä fe on?
SBaStauS: 9Ketbän pitää pelfäämän ja rafa§taman 3u=
malaa, niin etfemme meibän tätjimmäifemme raf)aa eifä !alua
ota pois, eli joUafutta tt)äärt)t)beHä ja petoffetta itfettemme faata;
toaan autamme niin, että fjänen !aiunfa ja elatulfenfa tulifi
enennett)!fi ja toarjettuffi.
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Kahdeksas
(H

finnit ptbä määrää

Käsky.

tubiötu^ta

fanomatt ftnnn

läljhu-

SRitä fe on?

9fteibän pitää pelfäämän ja rafahtaman 3u»
mataa, niin etfemme meibän läljimmäifegtämme ttjaOjettele,
emmefä petä ja panettele fjäntä, eti faata paf)aa fanomaa f)ä-ne3tä; ttjaan että me roa§taamme f)änen puotegtanfa, £)Qtt)iit
ajattelemme ja puljumme, ja !at!ft afiat parfjatn päin
fäännämme.
2Ba3tau§:

@i

Yhdeksäs Käsky.
ftmtu pibä pitämän fiuun tä^imtnäifeé

juonetta.

SRitä fe on?
2Bn§tauå:

SDZeibän pitää pelfäämän ja ra!a§taman

mataa, niin etfemme meibän läfyimmätfemme perintöä ett omai=
fuutta, taifla juonetta petoffeöa ptjtjbä, emmefä jonfun oi!euben
mnobotta, eli lain marjon alla irfellemme omilta; roaan mei=
bän pitää auttaman tjäntä, että f)än jaift omanfa pitää ja nauttia.
KymmenesKäsky.

Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises emäntää,
eikä hanen palweliatansa, eikä piikaansa, eikä karjaansa, eikä
juhtaansa, taikka muuta, mikä hänen
on.

omansa

Witå fe on?

Stteibän pitää pelfäämän ja ra!a§taman Su=
mataa, niin etfemme raebä emmefä ()oufuttele meibän lät)im=
mäifeltämme fyänen emäntäänfä eli palfottiftanfa; raaan parem=
min autamme, että
ma^taroat olla atatlanfa \a tefoä, mttä
3Sa§tau§:

t)e otuat roelfapäät.

SJlita Surnota loiliSto näistä B§tt)i§tå fonoo?

SBaStauS: dläin fanoo
Mina Herra
lumalas olen kiiwas Inmata, joka
pahat
teot
lasten päälle kolmanteen ja neljänetsiskelen isäin
jotka
wihaawat; ja teen laupeuden mominua
polween,
teen

smun
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nelle tuhannelle, jotka minua rakastamat, ja pitämät minun
käskyni.
2Ritä fe on?
Wastaus: Jumala uhkaa rangaista kaikkia niitä, jotka
nämät Hänen käskynsä rikkomat ja ylitse käymät; sentähden
pitää meidän Hanen wihaansa pelkäämän, niin ett'emme Häja kaikkea hywää lupaa
nen käskyjänsä riko. Mutta
pitämät; sentähden
niille,
jotka
käskynsä
kaikille
Hän
Hänen
pitää meidän Häntä rakastaman, Häneen turwaaman, ja mielellämme Hänen käskyinsä jälkeen tekemän.

armonsa

2. Uskon tunnustus.
Ensimäinen Uskon-kappale.
Isästä Jumalasta ja Luomisesta.
Mina uskon Jumalan päälle,
waan ja maan Luojan.

Isan f

aittaan, tai-

SDKtä fe on?
SBaStaug: 9Kinä uslon, että Sumata on minun, l)unä
!atf!ein muiben luotuinja fan§fa luonut; antanut minulle ruu=
miin ja fielun, filmät, lortuat, ja faiffi muut jäfenet, tiebon,
toimen ja timmärrtifjen; ja nämät faifft tt)ielä nt)t tooimaéfa
pitää; antaa mtyö§ minulle runjaa§ti jofa päitnä raroinnon
ja töerljon, !obon ja fntoneet, puotifon ja lapfet, pellon, !ar=
jan, ja lai!li, mitä minä ruumiin rattnnnoffi tarioitfen; nnelä
fitte jnojelee ja varjelee minua, faifft mrjö§ lualjingot ja tt)aa=
rat minun päältäni e§tää ja torjuu,
faiffi nämät |jän
tefee ilman minun anfiotani, omalta fula^ta armoStanfa \a

ijältife§tä r)t)tt>t)t)be§tänfä.
faiffein ebe§tä minun tulee
fiittää,
t)li§tää
ja
funnioittaa,
£)äntä
§äntä fuulta ja patoelta.
@e on totinen tofi.
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Toinen Uskon-kappale.
jumalan pojasta \a SunaStuffeSta.
Minä uskon lesuksen Kristuksen päälle, Hänen ainoan
poikansa, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsecstä Mariasta; piinattiin Pontius Pilatuksen alla,
ristin päälle naulittiin, kuoletettiin ja haudattiin; astui alas
helwettiin; kolmantena päiwänä nousi ylös kuolleista; astui
ylös taiwaasen; istuu Isan Jumalan kaikkiwaltiaan oikealla
kädellä; sieltä on tuhtoa tuomitsemaan eläwiä ja kuolleita.
3Ritä fe on?

Wastaus : Mina uskon, että Jesus Kristus, totinen %*
mala, Isästä ennen ijankaikkisuutta syntynyt, ja myös totinen
ihminen, neitseestä Mariasta syntynyt, on minun Herrani,
joka minun kadotetun ja tuomitun ihmisen lunasti, ja kaikesta
eteen wallan alta wapahti ja päästi;
synnistä, kuolemasta ja
et kullalla eikä hopialla, maan Hänen pyhällä ja kalliilla we°
rellänsä ja wiattomalla piinallansa ja kuolemallansa; että minä

omansa olisin,
Hanen
Hanen waltakunnassansa Hänen allansa
eläisin, ja
ijankaikkisessa

wanhurskaudessa, wiattomuw
jälttä
ja autuudessa palwelisin; niinkuin Hän on kuolleista
nousnut ylös, elää ja hallitsee ijankaikkisesti. Se on totinen tosi.

dessa

Kolmas Uskon-kappale.

Pyhästä Hengestä ja Pyhittämisestä.
Minä uskon Pyhän Hengen päälle, yhden pyhän kris-

tillisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yhteyden, syntein anteeksi
saamisen, ruumiin ylös nousemisen ja ijankaikkisen elämän.
Aamen.
Mitä

se on?

Wastaus: Mina uskon ja tunnustan,ett'en mina omasta
ymmärryksestäni ja woimastam taida lesuksen Kristuksen, minun Herrani päälle uskoa eli Hanen tykönsä tulla; waan
Pyhä Henki on minun siihen ewankeliumin kautta kutsunut,
lahjoillansa walistanut, oikeassa uskossa pitänet, pyhittänyt ja
K. Einiö, Kiertokoulun oppikirja.

ö
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roaljrotétanut; niinfttin £>an fofo rrtétifttnnan maailmana fut=
fuu, fofoo, roalaifee, peittää, ja totifen ja oifian u§fon tantta

Sefuffegfa ®ri§tuffe§fa ttmrjelee; jogfa feurafunna§fa £>an mi=
nmt ja faiffein muitten uåforoatéten ftynnit jo!a päiroä armoHi=
fe^tt anteeffi antaa, ja fitte
tmtmetfenä pätroänä minun ja iaitii
muut i^mifet fuottei^ta herättää, \a niin minulle ja faifille !ri§=
tin=u§fott)aifille ijanfaiffifen elämän antaa. @e on totinen

tofti

3. Isä meidän Rukous.
nteibän,

\ofa oltt taitootöfa.

«mitä fe on?
Wastaus: Tällä esipuheella tahtoo Jumala meitä wetää
wahwasti uskomaan, etta Hän on meidän oifia isämme, ja me
etta me sitä rohkeammin wahwassa
Hanen rakkaat lapsensa,
turmassa Häntä rukoilisimme, niinkuin hywät lapset manhemmiltansa tarpeitansa anomat.

Pyhitetty

Ensim äinen Rukous.
olkoon sinun nimes.
SÄitä

fe on?

Wastaus : Jumalan nimi on kyllä itsestänsä pyhä; mutta
me rukoilemme tässä rukouksessa, että
meiltäkin pyhitettäi-

se

siin.

Duinfa jo io§la fe topal)tun.
®osta jumalan fana felfeä§ti

ja puf)taa3ti
jumalan
jälfeen,
niinfuin
fen
lasten tulee,
jumalifegtt elämme; fii^en meitä auta, o taivaallinen Sfftl
fuin jumalan fana neuwoo,
Hautta jofa toiftu opettaa ja elää,
fe Ijäpäifee meibän fea^famme jumalan nimen; fiitä roar jele
meitä, o tairoaallinen Sfä!
28a§tau§:

opetetaan, ja me
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Toinen Rukous.
Lähestyköön sinun waltakuntas.
mitå fe on?

3öa§tau§: Suutalan aialtafttnta lä^e§ttjtj ft)Hä itfeätänfä
timan meibän rufou§tamme; mutta me rufoilemme täSfä rufo=
,uffe§fa, että fe meibänfin trjfömme tultft.

fe tapahtuu?
Wastaus: Koska meidän taiwaallinen Isämme antaa
meille Pyhän Henkensä, etta me Hänen armonsa kautta uskomme Hänen sanansa, niin että me tässä maailmassa jumalisesti, ja sitte taiwaassa ijankaikkisesti eläisimme.
Kuinka ja koska

Kolmas Rukous.
ftnun tafytoä, niin maa§fa tnin toiloaaSfa.
mitå fe on?
28a§tau§:
jumalan J)l)töä \a armollinen ta^to !t)Hä tapaatuu ilman meibäu ru!ou§tamme; mutta me ruloilemme tä§fä
ru!oul[egfa, että fe mt)ö§ meibänfin feaSfamme tapal^tuifi.
Kuinka ja kvska fe tapahtuu?

Wastans: Koska Jumala estää meidän lihallisen tahtomme, ja kaikki pahat neuwot, perkeleen ja maailman aiwoitnkset särkee ja tyhjäksi tekee, jotka ei fällt meidän pyhittää Jumalan nimeä, ja Hanen waltakuntansa meidän työmme tulla;
ja koska Hän meitä
ja oikeassa uskossa loppuun
asti wahwoina pitää. Näin Hanen hywä ja armollinen tahtonsa tapahtuu.

sanassansa

Neljäs Rukous.
liitua meille tänä piiiniäitii meibän jofapätumtHCit letpämntc.
SJlitä fe on?
SBagtaug: Sumala tofin faifille iljmiftlle, ja pal)oille=
fin, antaa jofapättöätfen leiman, ilman meibän rufou§tamme;
mutta me ru!oilemme täéfä rufouffegja, että t^än antatft mei=
bän tjmmärtää, että fe leipä, jolla me ratuitaan, on
annettu, ja futoffella meibän jo!apätwätfen leipämme nautita.
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äJittä jofapäitoäinen leipä oit?

Wastaus: Kaikki mitä ruumiin rawinnoksi ja tarpeeksi
tulee, kvin on: ruoka, juoma, waatteet, koto ja kartano, pelto,

karja, raha ja tawara, hywä puoliso, kuuliaiset lapset, uskollinen
perhe, hurskas ja hywä esiwalta, hywä hallituksen meno, tarpeellinen ilma, rauha, terweys, hywät tawat, kunnialliset menot, hywät ystäwät,

uskolliset kylänmiehet ja mutta senkaltaisia.
Wiides Rukous.

anna mctttc ntctbän ftjntimme atttccfft, niinfutn mcfin nutccffi annamme meibän uiciniodtötcmmc.
Mitä f c on?
SBaStaug: 3JJe rufoilcmmc tftgjä ru!ou!jcBja, etfet mei=
bän taimaaEinen Sfämme Jatfoift meibän jtjntejämme, ja niit*
ten täfyben
meibän ru!ou§tamme; [itiä emme ole ma|-jaamaan,
fitä
mitä me rufotlemme, emme!ä mt)ti§ ole
boKifetanfatnncet;
maan että §an faiffi meille armogtanfa an=
fitä
taifi; fillä me teemme tyntiä monella muotoa jo!a päiroä, em=
me!ä muuta aujaitfe !uin tangatétuffen. 9?iin me mtjöå tafy
bomme ft)bäme§tämme anteefft antaa, ja teljbä niiHe
iotfa meitä tucråtaan riffotoat.
Kuudes Rukous.
älä jo^bata meitä
3Sa§tau3:

fiufauffeen.

Mitä se on?
@t jumala fetään fiufaa; mutta me ru!oi=

lemme täåjä ru!ou!fe§fa, että jumala ta^toifi njarjella meitä,
ett'ei perfele, maailma ja meibän oma liljamme nnettelifi ja
faattatfi meitä epäu§!oon, epäilt)!fiin ja muihin juuriin fdntei=
Ijin; \a jo§ me niiltä fiufataan, että me roiimein aioittaifimme.

Seitsemäs Rukous.
Mutta päästä meitä pahasta.

fe on?
Wastaus: Me rukoilemme tassa rukouksessa, minkuiu
yhteisesti, etta meidän rakas taiwaallinen Isämme wapahtaisi
«Dlitä
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mettä fatfeSta polosta, ruumiin, ftelun, taroaran ja funnian
puolelta; ja että £>an nmmein, fogfa fuoleman fyetfi tä^e^tQt),
lopun, ja ottaifi meibän armottifeåti tästä
antaift meille

murheen laaffogta töfönfätaittaafen.
Sillä

sinun on waltakunta

ja woima ja kunnia ijan-

kaikkisesti. Aamen.
Slanten, mitä fe on?
Wastaus: Etta mina totisesti uskon tainkaltaiset rukoukset oleman meidän taiwaalliselle Isällemme otolliset, ja tulewan Häneltä kuulluiksi; sillä Hän on itse käskenyt meidän näin
rukoilla, ja luvannut meitä kuulla. Aamen, aamen, e on: totisesti, totisesti, nämät pitää näin tapahtuman.

4.

P. Kasteen Sakramentti.
1.
«Kita !aBtc on?

Wastaus: Kaste ei ole ainoastansa paljas wesi; tt)aan
on wesi, Jumalan käskyyn suljettu, ja Hänen
kanssa
yhdistetty.

sanansa

Mitkä ne Jumalan sanat owat?

Herra Jesus Kristus sanoo
Matheuksen Ewankelinmin wiimeisesiä luwussa:
Wastaus: Meidän

Pyhän

Menkiiiit siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat
heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
2.
ajlltä f)t)öbt)tt)3tö!a§tce§ta

on?

SBa§tau§:
faattaa ft)ntein anteefft faamifeu, wa=
pahtaa fuolema^ta ja perfelee§tä ja antaa ijanfaif!ifen elämän
laififle niitle, jot!a jumalan fanat ja lupauffet u§fon?at.
Äa§te
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3)Zttfä

ne Snmalnn fonat ja lupauffet

ottjat:

Wastaus: Meidän Herra Jesus Kristus sanoo Pyhän
Markuksen Ewankeliumin wiimeisessä luwussa:
Joka uskoo ja kastetaan, e tulee autuaaksi: mutta joka
ci usko,

se kadotetaan.

3.
Shtinfa loefi taitoa itiin forfeat ofiot loaifuttaa?

itsestänsä tee, waan Jutosin wesi sitä
ja
tykönä
on, ja usko, joka
kanssa
Jumalan sanan medessä uskoo ja sen päälle itsensä luottaa.
Sillä wesi, ilman Jumalan sanaa, ei ote muu kvin wesi ja et
kaste; mutta sana, yhdistettynä weden kanssa, on kaste: se on
armon ja elämän wesi, ja ituben syntymisen peso Pyhässä Hengessä, niinkuin Pyhä Paawali sanoo lähetyskirjassansa Titukjette,
Wastaus: Ei

malan

sana,

3

joka weden

luwussa:

Hänen laupeutensa kautta Hän meidän autuaiksi teki,
uuden syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
jonka Hän meidän päällemme, lesuksen Kristuksen meidän Wapalajamme kautta, runsaasti umodattanut on, että me Hänen
kautta wanhurskaikfi tulisimme, ja ijankaikkisen elämän perillisiksi, toimon jälkeen. Tämä on totinen

armonsa

sana.

4.
9Jtitä faate merfitfee?

je wan^a Slabami, jofa metgfä imelä on,
iofapäituätfeu fatnmuffen ja parannufjen lautta, jt)ntetn ja iaitf etu paljain tjimoin fanéfa, pitää upotettaman \a Ittoletettaman;
ja jälleen jofa päiinä noufeman t)töS uuft iljminen, jonfa pitää
ptjtjtjljbegjä, tt)an^ur§faube§ja ja puljtaubelfa, ijanfaifftfe§tt

2öa3tauS:

@ttä

malan ebe§fä elämän.
3öa§tau§:

mi^å [e on kirjoitettu?
janoo täl)eti)§firja§fa

9loma=

laijtHe, 6 lutmtgfa:
Me olemme Kristuksen kanssa haudatut kasteen kautta
kuolemaan, että, niinkuin Kristus ott kuolleista Isän kunnian
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tantta Ijerätettt), niin pitää meibänfin uubc§fa
cltaniau»

elämäéfä

toa=

6. Alttarin Sakramentti.
SOlitä alttarin faframentti on?
3SaStauS: @c on meibän §erran Sefuffen ®ristufjen
totinen ruumis ja tueri, lehöän ja nriinan olla, meiKe fristi=
töille ftjöbä ja juoba, ttfe ÄriStuffelta fäättt) jo afetettu.

SRiSfft [e on firjoitettu?
Wastaus: Niin kirjoittamat pyhät ewankelistat: Matheus, Markus, Luukas, ja pyhä Paawali:
Meidän Herra Jesus Kristus sinä yönä, jona Hän petettiin, otti letto iin, kiitti, mursi, ja antoi opetuslapsillensa, ja
ja syökäät; tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Se tehkäät te minun muistokseni.
mt)'o& tai*
Samatta muotoa efjtooflifeu jälfeen, otti
fin, fiitti, antoi Ijeitte, ja fanoi: ottafaat ja jnofaat tMtä
taitti; tämä on fe ttuben testamentin falffi, minun toeten
fani, jofa teibän ja monen ebeötä muobatetaan fontein anteeffi
antamifefft. ©e Ufytäät, ttiin ufein fuin te juotte, minun

sanoi: ottakaat

muiStoffeni
SOtitä 1)t)toå& tämä ft)öminen ja juominen matfaan faattaa?
@en

antatöat nämät fanat tietää: teibän
ja touobatettu fontein anteefji an=
limittäin, että meille tä§fä faframentigja jenfal=
tamifeffi.
täisten fanain fautta annetaan juntein anteeffi antamuS, elämä
ja autuus. @U(ä !usfa fontein anteeffi antamuS on, fiinä on
SSaStoué:

ebe§tänne annettu

mt)öS elämä ja autuus.
®uinfa ruumiillinen

f^ömtnen ja

juominen taitaa niin forfeat

afiat matfaan faattaa?
SSaStauS: @t)öntinen ja juominen ei fitä tee, maan ne
fanat, jotfa täSfä feifomat: teibän ebeStänne annettu ja
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tt)uobatettu

jtjntein anteefji antamijefjt. Sotfa janat,

jtjömijen ja juomijen faneja, ottmt pää=
|a!ramentt§fa. ©itiä jofa u^foo ne fanat, pn
fappaleet
laa, mitä ne lupaanmt, nimittäin: fontein anteefft antamufjen.
tämän faframentin fetmoUife^ti naittttfee?
Mastans: Paastota ja ruumiillisesti itsensä walmistaa
on kyllä hywä ja ulkonainen tapa; mutta se on oikein mahdollinen ja kelwollinen, joka uskoo nämät sanat: teidän edestänne annettu ja wuodatettu ftintein anteeksi antamise on
seksi. Mutta joka ei usko niitä sanoja, waan epäilee,
mahdotoin ja kelwotoin;sydäntä.
sillä se sana: teidän edestänne,
waatii aiwan uskollista
tmnä

ruumiillijen
fen tägjä

Sisällys.
©itrnt
2.

fynnä firjoituffen alfufjarjoituffet

I. Tawaus- ja kirjoitusharjoituksia.
pienet firjaimet
Sfot firjaimet

3—ll.
12—20.

11. Luku-Harjoituksia.
1. Siifo. (Siionnonliria^ta.)
2. Sintti. (Öuonnonfirjagta.)
3. Pienokainen. (I. Hellun.)
4. ®efä=aamu.
5. ®oti (©uomennoS. fr pellen.)
6.
nuorena o^pit, [e maniana taitaa
7. SKouftHo-oilano. (X. fcagman.)
8. Nöyrät palwelijat.
9. Ohjeita. (StJiufaitemalta [uomentaunt 3. §eHéu.)
jola ei (aanut mitään oppia. (SJtufaelma Suouuonfiriaåta.)
10.
11. $otfa !oulu.mat!at(a. (— .)
12. ÄoutuSfa.

—

..

13. ©ero ätttnfä I)aubaHa. (S- §eEéu.)
14. ®arta loaf^etta pu^eigfaft. (— .)
15. Sapfen laulu. (— .)
16. Sfterfimnen tjrttt. (— .)
17. Äotkläimet. (— .)
18. ®oira. (SaSten euf. firja.)
19. m§\a. (— .)
20. Mirri sairastaa. (Pääskys-lehdestä.)
21. gjlitä fjemonen lertoi itfeStään. (— .)
22. 3lnna Ijemofetle ruofaa, etälä ruojaa
23. Seljmä
24. Sammag

21.
22
23
23
30
31
82
33
34
36
38
38
40
41
44
44
45
46

47

.........
.

48
49
49
50
51

@ifo. (Soeten

©imu

—

firjo.)
26. ®uffo (©nouto. Sisennettynä.) ja fauat.
27. SBatpunen- (— ,) SBarjmnen goitluaanutua. (£opetiu§.)
28. Pääskyselle. F, P. Kemelli
29. «pääSf^nen; (Saeten enf. litjo.)
30. @uft. (Suonnonftrja tj. m.)
81. ftettu. (-.)
32. ®arf)it. (Suonnonfirja. t). tn.)
33. guntolo on fatfft tuonut. (Ä. Sftaitto. Saennettuna.)
"
34. &ulfotStarsa. (S- §ettétt.)
35. Kuun tarina. (Pääskys-lehti.)
86. Sopu t)Qtoä toaljtniStao, riita pijt) mafentaa. (— .)
37. Saeten 3oulu*laulu. (— .)
38. 3oufa.fatu. (^äft§!t}g4el)ti.)
39. ©n ole tiian pieni. (— .)
40. Saeten goufa.hrirjt. (— .)
41. Ottoon huokaus. (AV Nissinen.)
42. kamulla. (3. #efl<to.)
43. «picnolatfcn aomu-rufoug. (Sttti SRiSfincn.)
44. gtuloulfio, Söirfiä.
45. @n!cli o^jaa. (— .)

25.

cnf.

—

52.
...
*. .

....

52.
55.
58.
59.
60.

62.
64.
66.
67
''.8.

.... 69.

111.

72.

73.
77.
17,

78.
79.
80.
81.
84.

Kertomuksia Wanhasta Testamentista

IV. Kertomuksia Uudesta Testamentista
V.

Wähä katekismus

♥)Neljäs wärsy lisätty.

Kirjaimen painossa särkymisen tähden on joissakuissa
tämän painoksen kirjoissa seuraavat painovirheet:
sivu 21 rivi 7 seisoo yh-li, lue yh-tä
51 „ 7
Maito
Mato,

„

„

„

Korehtuuri virheitä:
sivu 83 rivi 7 seisoo Kaikki, lue kaikki

Wirsiä.
mmes kunniaks, Mun

N:o 346.
1. Mä ylistän

sun

nimeää, O

Herra Jumalani, Ia ilmi saatan ihmeitäs, Korkia Kuninkaani! Suo siitaitoa, Armostas aina
hen mulle annon,

paranoia!
himmäisen'
10. Luo minuun

ja myös lä-

mieltä lujaa,

sun

mmes
urhoisata, Julistamaan
kunniata, Jok' awaralta ijät' ilmaan-

tuu, Tuimaankin tähtein yli ulottuu.
amun alku!
apua, ©a
2. Suur' olet, ylistettäwä, Mun
N:o
443
taiwaallinen Herran', Ja moimalli1.
armas
Aurinko
malallansa Taas
nen, wäkewä, Se nähdään joka kerran, Kun kättes töitä katsellaan. uuden päimän tuonut on Ia herätWaikl' kuinka tarkoin tutkitaan, Ken tänyt loistollansa Maankaiken uuteen
eloton, Sä, Luoja laupias,armossas
lukea ne woisi?
3)ön pimeyden poistit taas.
3. Sun armostas mä puhelen,
2. Suo, Jesus, Henkes maton koitSuuresta woimastasi, Sun tunniastas kertoilen Ia wiisaudestasi Wiel' taa Myösminullenkinarmostas ;Suo
[a§temme
sun hymyyttäs, Lastemme mielen' pimeys mun moittaa ©un
lasien lempeyttäs Am' julistaman kirkkahalla sanallasi Waiwaista mua
armahda Ia tahtoo tielle johdata!
pitää.

N:o 350.
1. öerraa l)t)tt)ää fiittäfää, iloiten
tjliätäfää, Suobut faiffi laulalaaSuo=
jan fuurta funniaa!
.;;.
fuuret, fovliat 2;e?ons
on ja oifiat;
ijäti
tumatta pnf^npi.
3.
Sutnalallemme ©oiloon
ftjbämeätämme 2öirfin,lauluin, pfalt=
fantelein!
tarein, öavpuin,
on, Äitt=
4. Äaifft, joiöfa
tämään jo tulfo^on herraa fjrircää
riemulla, halleluja

N:o 359.

1. ©inulle fiitog,
maan ja
taiiuaan! ©un pt)E)ä nimeä funnia
fuur' on airaan, ©un armoa roafaa
ompi määrätön, Sairoaanfin tähtein

i;li ääretön!

6. Sinn' etfen fanaéta^ mä luorcu
fosfaan! ©e ainoan tuo aluun fai!=
feen tuå!aan, ©en rcalo roiepi tielle
taiiva^an,
iloafi nauttimaan.
7. 3Wun ruumiin', fielun', tnön',
jo§ mifä tulfoon, ©un Ijaltuuå, %[å,
annetut ne olioon! ©uo faiffi fät)bä

3. Sun armos, Jesus, sielulleni
Kvin aamukaste wuotakoon, Ja mir©un meres pyhä
moituksen tunnolleni
tuottakoon, @tt uuden moiman siitä

saan ©un

malossas

maeltamaan!

N:o 454.

sielun', mielen', Mistä
.
Herraa kielen' Hän am' on armias,
1 Heräjä,

!

makaa, Hywyyttään meille jakaa.
2. Suojassas, Isä taimaan, Mä
maltin maaran, maiman; Kun hätä
oli tarjon', Mun kätkit siipeis marjoon.

5. Mä uhrini nyt annan, Lahjani

etees kannan,

Rukoukset

ja psalmit

Sun kiitoksees on malmiit.
6. Sen sydämestän' soisin, ©ua
että kiittää woisin; Sill' ainoa antimeni On kiitos sydämeni.
7. Wiel' armotyösi täytä Ia enkelisi käytä Myös tänään apunani Mun

teillän', tonnissani!
8. Puheeni, aimoituksen', Muntyöni
toimituksen', ©un kunniakses käännä

Ia kaikki parhaat? säännä!
9. Mun sielun', Jesus hywä, Ra-

raitioonsanas pyhä; Nirmoita piinas
kautta, Ia miinoin iloon auta!

Maaseutupitäjissäelet yäni suurimman osan ikääni
tunut niihin hankaluuksiin, joiden alaisina kiertokoulut työskentelemät.
Yksi suurimpia hankaluuksia on sopiman oppikirjan puute. — Päätin
—
tähden, mikäli minulle mahdollista, toimia tuon puutteen poistamiseksi.
Kuinka siinä lienen onnistunut, sitä tämä kirja osottanee. — Olen koettanut malita tähän kirjaan etupäässä semmoisia lukukappaleita, joiden johdosta
opettaja tuot lasten kanssa keskustella: lasten heikkoudesta,
saamattomuudesta, Jumalan ja wanhempain
antamasta tuesta, turmasta ja koheille
dista, sekä
johdolla kiitollisuudesta Jumalaa ja wanhempia kohtaan; —
ahkeruudesta, nöyryydestä, ihmisen alinomaisen oppimisen tarkoituksesta; —
Jumalasta, totuudesta, rehellisyydestä, kärsimällisyydostä, sowinnollisuudesta,
armeliaisuudesta, itsekkäisyydestä m.m. Kuinka
selmaksi nämä simeellisen
ihmiselämän perusteet lapsille koulussa käymät, riippuu kuitenkin likinnä
v

läheltä

M^aaseutupitäjissä

—

sen-

sen

—

opettajasta itsestään,

hanen

omasta

siweellisestä woimastansa

ja opettaja-

kyinystänsä. Lukukappale, maikkapa perin tärkeä sekin, on kuitenkin jäämä
ainoastaan mälikappaleeksi. — Sitäpaitsi kerrotaan tässä kirjasessa eläimistä,
jonka johdosta opettaja puhukoon niiden ulkomuodosta ja luonteesta
sekä
ihmisen welwollisuuksista niitä kohtaan. Olen koettanut järjestää lukukappaleet niin yksinkertaisiksi kuin niiden sisällys
suinkin on sallinut. Sitä olen
tehnyt [entänen, että opettajan olisi helppo niiden mukaan
laatia kysymyksensä, ja että lapset, joiden oma sanamarasto mielä on komin riittämätön,
woisiwkt käyttää kirjan lauseita mastatessaan.
Tamaus- ja kirjoitusharjoitukset olen alkanut i:Stä sentähden, että
siellä, missä tilaisuus sallii kirjoitusta opettamaan, kirjoitus- ja lukuopetus
—
möisi käydä rinnakkain. Toimon, että lapset kaikkialla opetetaan kirjoitusta ainakin lukemaan.
Raamatun kertomukset olen esittänyt etupäässä K. G. Leinbergin
Biblian historian mukaan,
ollen Suomen kansakouluissa (joissa useimmat kiertokoulun oppilaat uskottamasii jatkamat opintojaan) yleisimmin käy.

sen

tetty oppikirja.

Ihminen

kyntää, kylmää.

Jumala sadon antaa".

S- iiniir,
s^i!fulaSten

opettaja.

