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KOTI, USKONTO, ISÄNMAA
Tyttönen nuori
kuin kukkiva tuomi,
muista ett’
syntymämaasi on Suomi.

Kasva ............., kasva vaan,
kunniaksi Suomen maan.

Kasva Suomelle suloksi,
isänmaallesi iloksi,
Suomen neidoksi jaloksi.

Kasva Suomelle suloksi,
isänmaallesi iloksi,
kasva kansalle valoksi,
Suomen neidoksi jaloksi.

Isän äidin iloksi, 
suo mun tehdä työtäni,
anna, että kasvaa saan
palvelijaks’ synnyinmaan.

Puhtaana, jalona kulkea koita,
suurta on etsiä elämän tie.
Usein sä kompastut, samoat soita,
Luoja sun kerran perille vie.

Kukkia poimi, kukkia kanna,
tee seppele niistä ja maallesi anna.
Tee seppele kaunis ja kuihtumaton,
joka sydämes’ juurista luotu on.

Pyydän sulta armas kulta
neljää älä unhoita:
isänmaata, suomen kieltä,
Jumalaa ja minua.

Kasva suureks’ Suomen lapsi,
kasva avuks’ isälles’,
voimistu ja vartu vainen
tositurvaks’ äidilles’.
Isän, äidin, kotimaan
ole kelpo lapsi vaan.

Missä liikkuu Herran henki,
siellä on antaa toisillekin.
Älä kysy miksi, kelle,
oves’ avaa hyvyydelle.

Rukous on uskon silta,
jota myöten joka ilta
saamme mennä iloiten
yli kaikkein murheitten.

Yks’ on silmä, jok’ ei nuku,
joka valvoo, vartioi.
Hän kun johtaa, emme huku,
vaarat peljättää ei voi.

Ole aina iloinen
niin kuin pieni lintunen,
luota itses Jumalaan,
hän sun pitää omanaan.
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KOTI, USKONTO, ISÄNMAA
Keinukoon purtesi pienoinen,
rannalla elämän virran,
suokoon Luoja sen saapuvan
rauhan satamaan kerran.

Niin monta kirkasta tähteä
kuin Herran taivas kantaa
niin monta onnen toivotusta
mä tahdon sulle antaa.

Sun elosi tyynesti kulkekoon,
kuin hiljainen virran vesi.
Luoja sun kulkusi ohjatkoon
kaikkina päivinäsi.

Honka taipuu myrskyssä
tuulen tuiman alle,
mutta nostaa tyvenellä
latvan korkealle.
Ihmislapsi – sunko katsees’ 
maahan jäisi,
murheen mustat pilvetkö 
mieles’ synkistäisi?
Katseet korkealle nosta,
kerro Herrall’ huolten syy,
niin purtes’ aallokosta
rannalle selviytyy.

Kanervan kukka kaunis on,
mutt’ ruusu kaunihimpi.
Isä, äiti rakas on,
mutt’ Jeesus rakkahampi.

Korkehimman haltuun anna
kallehimmat toivehes’,
pienet huolesikin kanna
– Hän ne kääntää parhaakses’.

.............-pieni, Herran taimi,
kasva aina uskossa,
jotta kerran kukoistaisit
Taivaan Isän tarhassa.

Ohje elon onnellisen
on pienen pieni vaan,
elä Luojaan luottaen
ja päivä kerrallaan.

Onnea sulle toivotan
Herralta Jumalalta,
onni tulee Luojalta
eikä maailmalta.


