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Hämeenlinna 1905,
Osakeyhtiö Hämäläisen Kirjapaino,



Mf armat niistä tuhansista Tuomen pyhäkonluopcttajista,
<>! jotka rakkaudesta Jeesukseen ja lapsin» wuodeu toisen

perään pyhäpäiwän hiljaisina hetkinä opettamat lapsia

siinä sanassa, joka taitaa heitä autuuteen johdattaa, omat

olleet tilaisuudessa saamaan neuwoja, miten tässä tuossa
olisi meneteltämä. Ia kuitenkin on oikia toimintatapa

tässäkin työssä erittäin suuresta merkityksestä! Voidak-

seen auttaa niitä pyhäkouluopettajin, jotka haluamat
oikein perehtyä työhönsä, mutta joilla ei ole ollut siihen
tilaisuutta, on Suomen (lw. Lut. Pyhäkouluyhdistys kus-
tantanut tämän kirjan, joka tekijän kielellä ja käännöksenä
on jo pitemmän aikaa ollut pohjoismaisissa pyhäkouluissa

haluttuna neumonantajana. Toimomme sentähoen, että
tämä kirja pääsisi meidänkin pyhäkouluopettajiamme neu-
nwmaan, miten tnlisi toimia pyhäkoulun tärkeässä työssä
ja siten tuottamaan runsasta siunausta koko pyhäkoulu-
toiminnalle maassamme.

Älkööt nämät neumot ja säännöt peloittako ketään
ryhtymästä työhön. Jos joku ei tunue olemansa kel-
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wollincn, niin älköön suinkaan luopuko pois työstä,
wnan tehköön työtä tullaksensa kelwolliscksi. Siinä autta-
jana tahtoo tämä kirja olla.

„Los joltakin teistä wiisautta puuttuisi, hän
anokoon sitä Jumalalta, joka jokaiselle antaa yksin-

kertaisesti ja ei soimaa, ja se hänelle annetaan".

Suomentaja.



MdiMlo.
pvlMoulujen

„Onko todella malttamattoman tarpeellista koota
lapsia pyhäkoulnihin? Siihen mastaamme lyhyesti ja
kiertelemättäi on, on todellakin. Ia tarwe o» suurempi
kuin ensi hetkessä woimme sanoa ja selwittää. Tarpeen
olemassa oloa ei ollenkaan tee tyhjäksi se seikka, että niin
suuri joukko ihmisiä ei sitä käsitä. Se on kuitenkin niin
ilmeinen, että moni maailman ihminenkin, joka jonkin
merran harrastaa siweellisyyttä ja hywäa kasmatusta,
ei moi olla huomaamatta eikä hywälsymättä tätä toimin-
taa. Sentähden kiittäkäämme Jumalaa, että Hän on
meidän päiwinämme yhä enemmän innostuttanut kristi-
tyltä paimentyuhönsä laumassa, josta niin moni lammas
joutuu eksyksiiu ja harhautuu kauas pois Herrasta.

Vhä rohkeammin ja muimakkaammin nostamat us-
kottomuus ja Kristusta wihaawa mieli päätänsä. „Kat°
kuiskaamme heidän siteensä ja heittäkäämme meistämme
pois heidän köytensä", sanoo moni Herrasta ja Hänen
woidellustansa. Ia marsin moni, jonka sisin ajatus on
tämä: „ei mitään Jumalaa ole olemassa", koettaa muo-



6

dostella yhteiskuntan oman mielensä mukaan. Monta
ääntä kuuluu ja maaliman kristillisyyden opetuksen erotta-
mista pois tawallisista, lailla suojelluista kuuluistamme.
Ia se päiwä saattaa kyllä tulla, jolloin meidänkin maas-
samme se waatimns otetaan kuuloon. Silloin on hywä,
että on olemassa ihmisiä, jotka aristuksen rakkauden läm-
mittciminä ja kehoittamina jo omat ehtineet harjaantua
tähän toimeen, joka tarkoittaa Jumalan sanan lewittä-
mistä lapsille ja heidän johdattamistaan hymän paimenen
luo". (V. C. Nohde),

Kristillisen pyhäkoulutoimen tuleekin olla jokaisen
uskowmsen sydämen asiana. Tuo onnellinen seikka, että
lapsemme arkitouluissa saamat jotenkin suureu tietonmärän
kristillisyydessä, ei saa wähcntää meidän intoamme. loka-
päimäisissä touluissannue on kyllä nionta uskollista työ-
miestä toimimassa, mutta se et riitä. Tieto ei tässä
tohdeu ole kylliksi. „Wiistoua suuntana aikamme knswa-
tuksessa on, että luullaau tietämisessä oleman kaikki. Ihmi-
nen tarroitsee Imnpöä yhtä malttamattomasti kuin waloa"
(Topelius). Henki tekee elämäksi. Lapset tarwitsewat opettajia,
joita elähyttää Jumalan Henki. Lapsiin waikuttaa näet enem-
män japysymäisemmin opettajanpersoona kuin hänen sanansa.

Wielä selmemmäksi käy pyhätoulutuimen tarpeelli-
suus, jos ajattelemme koteja. Me tiedämme, että monet
kodit eiwcit tahdo eiwätta woi täyttää korkeata tehta-
määnsä. Tellaisissa kodeissa kasmawiin lapsiin pitäisi
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kristillisyyden malttamatta päästä waikuttamaan. Ia jos
sitten lasten kantta möisi juktikin wanhurskauden auringon
säde tunkeutua koteihin, niin, kukaties, pimeys sieltäkin
haihtuisi.

Siksi yhdymme Dörpfeldin sanoihin: „Pyhäkoulut
eiwät ole wain tarpeellisia tämän tai tuon seikan tähden,
maan ne omat aiwan malttamattomia".

pvlMoulun lelilZVÄ ji! filpkottus.

Pyhäkoulun tehtäwänä on hoitaa jaruokkia Herran
pieniä karitsoja. Perustus, jolla tätä tehdään, on Jee-
sus. Tarkoitus, johon pyritään, on wiedii lapset
Jeesuksen luo, niin että he kykenisiwät elämään roam
hurskaasti ja pyhästi (2 Tim. 3: 15). Perustus ihmisen
luonteelle lasketaan jo hywin marhain, aikaisemmin kuin
moni luulee tai aawistankaan. Ne mieliwaikutteet, joita
lapsena saadaan, tuottamat usein seurauksia koko elämälle,

„Niinkauwan kuin sawi on pehmeää, woi mnoroaelewa
käsi jättää siihen minkä jäljen tahtoo". Tätä ajatellen
sanoo kaswattaja Comenius: „Elämän tehtäwä on aikaisin
paincttawa nuorison mieleen, se nimittäin, että me emme
elä itsellemme, maan Jumalalle ja lähimäisellemme".
„Nikaisin täytyy rumeta hyweitä kehittämään, ennenkuin
paheet omat mallanneet mielen. Sillä jollei peltoon kyl-
metä hymää siementä, kaswcm se kuitenkin taimia, mutta
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main rikkaruohon ja ohdakkeen". Lyhyesti lausun Jeesus
pyhäkoulutoimen tarkoituksen noilla tutuilla sanoilla:
„Tallilaat lasten tulla minun tyköni". Täinä on
kaiken uskonnollisen lastenopemksen ydinkohta. Tästä
tarkoitusperästä emme saa tinkiä. Se olisi toiminnan suun-
taamista harhaan. Sellaista on kuitenkin sen pahempi

siellä täällä tapahtunut meidänkin Innassamme jamunalla.
Oikein jakaa totuuden sanaa ja oman persoonansa

kautta osoittaa, että kristillisyys on uskonnollis-simeellinen
woima, joka kykenee uudeksi luomaan ihmisen sydämen
ja elämän kas, siinä pyhäkouluopettajan korkea tehtäwä.

Nikojen läpi kulkee wirtauksia kaitkiiu suuntiin niin
uskonnollisella tui» maltiollisellnkin alalla. Ne omat

toistensa kaltaisia siinä, että ne sanomat waiknttawansa
suruun onneksi ja Vapauttamiseksi. Monet niistä omat
kuitenkin epäkristillisiä ja yhteisknntaa hajottamia. Enem-
män kuin koskaan ennen on nyt tarrue luoda lujaluun-
teisia miehiä ja naisia, jotka eiwät ruowon lailla horju
sinne tänne maailmassa waihtelewien tnnlenpuuskien mu-
taan. Pyhäkoulu on woimiensa mukaan anttarua muo-
dostamaan kristillisiä luonteita. Se koettaa saada lasten
tahdon taipumaan Jumalan tahdon mukaan. Se on
tekemä woitaruansll, jotta laswawa sulupolwi tulisi
uskoon Jeesukseen Kristukseen, rakastaisi lähim-
mäistään, kunnioittaisi esiwaltaa, tottelisi lakeja
ja uskollisesti täyttäisi tehtäwänsä.
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VoimmMaiia.
Kun uskomninen henkilö on pyhäpäiwänä koonnut

muutamia lapsia rukoilemaan ja Jumalan sanaa lukemaan
ja tutkimaan, niin sitä kokousta me sanomme pyhäkou-
luksi. Nämät Vaatimattomat hartauskokoukset omat saa-
neet nimen „koulu" eritoten siitä syystä, että opetusta
annetaan pääasiallisesti arkikoulun uskontotunnin tapaan.
Ia syynä siihen taas on se, että on katsottu sen oleman
sopiwimman taruau lähetystyön tekemiseen pienten joukossa.
Muutamissa paikkakunnissa on kuitenkin katsottu some-
liaammaksi järjestää n. k. luokkaopetuksen sijasta lasten-
jumalanpalweluksia seurakunnan tumallisten hartaushetkien
tapaan. Useammista syistä pidämme kuitenkin luokka-
opetuksen tuollaisia lastenjumalanpalweluksin soweliaam-
pana. Marsin Harmoilla on kyky pitää lasten harrastusta
roireillä pitemmän aikaa, kun on kysymyksessä lapsille
puhuminen tai lasten opettaminen. Monet, jotka kyllä
moiwat kiinnittää 12 lapsen tarkkaawaisuuden ja eloi-
suuden, woiwat äimän epäonnistua, kun on puhuttama
100 lapselle. Jos on muutamia lapsia opetettawana, moi
helposti kysymyksellä herättää uinaileman ja johdattaa
oikealle hajamielisen, mutta tämä ei niin helposti onnistu,
jos on monta kuulijaa.

Emme tahdo kieltää jumalanpalroelukseen osaa otta-
misen merkitystä lapsille, maikka eiroät maitaan koko aikaa
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tarkkaawaisesti kuunnella. He woiwat kuiteukin saada
hywiä mielimaikutteita. Mutta toiselta puolen moi olla
waara lähellä, että lapset oppimat käyttämään Jumalan
sanaa ajattelematta. Jos he saamat kysyen ja mastaten
ottaa osaa opetukseen hartaushetkinä, niin woidaan heitä
helpommin warjella siitä maarasta, Sitäpaitse puhumat
monet muut seikat pienten luokkien puolesta. Eräs nor-
jalainen lasten ystämä on sanonut koulusta, että se on
sitä kuin sen tulee olla, siinä määrässä kuin se „muistut-
taa kotia". Tätä woidaan erittäin pyhäkouluihin somit-
taa. Pitäisi pyrkiä siihen, että lapset kntsuisiwat opetta-
jaansa niinknin rakkaaseen äitiinsä tai manhempaan iisa-

reensa, isäänsä tai manhempaan meljeensci. Silloin on
myös miltei itsestään selwää, että paras opetustapa on
„kysyä ja antaa kysyä".

Tunnettua on, että opettaja lasten kysymysten ja
mustausten kautta on tilaisuudessa silmäilemään lasten
sydämiin. Keskustelun kautta on sille, joka ymmärtää
tehtäwänsci, helppo oppia tuntemaan lapsensa. Silloin
moi hän myös paranen sowittaa opetuksensa lasten
tarpeitten mukaan. Jos luokka on pieni, silloin opettaja
woi ja hänen pitääkin ehtiä harrastaa erityisesti
jokaisen lapsen kehitystä. Opettajan tulee ei ainoastaan
sunnuntaisin, maan myös muinakin päiminä koettaa
seurustella lasten kanssa. Opettaja, jota siten näyttää
huolehtiman oppilaitaan, 0,1 useimmissa tapauksissa moit-
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taroa heidän rakkautensa ja hän saattaa siltä tawoin hel-
pommin heidän sydämensä aukenemaan opetuksille, joita
hän heille jakaa.

Mutta maikka meidän mielestämme luokkaopetus
monesta syystä onkin sopiwampi, emme kuitenkaan tahdo
wciittää, ettei waihtelun wimintatawassa woitaisi edulli-
sesti käyttää. Päinmastoin on hyödyksi, että lapset toisi-
naan sanwnt yhdessä kuulla saarnan tai ottaa osaa yhtei-
seen, lyhyeen rukous-, laulu- tai muuhun sellaiseen ko-
koukseen.

Pyhäkouluopettajan on warottawa kahta liiallisuutta.
Ensiksi, että ei hän totuttuun tapaansa pidä pyhäkoulua
wuoden toisensa perään joka pyhä aiwan samalla tawalla.
Toiseksi, ettei koeta keinotekoisesti huwittaa lapsia, tai
waikuttaa heissä herätyksen.

Ensimmäisessä tapauksessa on opettaja waarassa
„kiwettyä muotoihin", niin että koulusta poistuu eloisuus
ja sellniuen henki ja woima, joka on tarpeellista lasten
wiihtymiselle siellä. Jälkimmäisessä tapauksessa on wcmra
yhtä suuri. Oltakoon waruillaan! Monet owat erehty-
neet määrälle tielle. Monelle on tullut tawaksi teaatteri-
maisesti esittää lapsille leikillisiä kertomuksia humittaakseen
heitä ja saadakseen heidät siten tarkkaawaisilsi. Useasti
on kuitenkin huomattu, että sillä tawalla on synnytetty
kewytmielisyyden ja raakuuden henkeä, jolloin Jumalan
Hengen on täytynyt murheellisena wäistyä. Miettikööt
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ne, jotka puolustamat tuollaisia huwitilaisuuksia lumalau
sauati lukemisen ohessa, että seurauksena siitä moi olla,
että lapset kuulemat ja lukemat Jumalan sauaa ilman
hartautta, arwonantoa ja kunnioitusta. Surullista ou
nähdä heidän nlkonn elämässään osoittama» raakuutta,
mutta paljou hirmuisempaa ou tuulla heidäu raaalla ja
säädyttömällä tamalla käsittelemän Jumalan pyhää sanaa.
Woi niitä, jotka siihen perustuksen laskemat.

Olemme jo ennen huomauttaneet, että pienokaiset
omat johdatettnmat Jeesuksen luo. Älköön kukaan kuiten-
kaan arwelko tämän parhaiten toteutuman siten, että lapset
patoittamalla tai waatimalla saadaan notkistamaan pol-
mensa ja teleinään synnin tnnuustuksen tai lansumaan
jonkinlaisen uskontunnustuksen. Käyttäytyen tässä epä-
miisaasti moi lapsille tehdä wäkiwaltaa ja veloittaa heitä
ulkokultaisuuteen. „Waarallisimpina erehdyksinä pidämme
me kiiwaita kehoituksia kääntymykseen, uskonnollisten
puhetapojen ahtmnisen ja että halmeksitcmn sitä, mitä luon-
nollisilla keinoilla moidaan sanmuttaa" (Thirsch). Opettajan
on kyllä rukoiltama lasten puolesta ja heidän kanssaan,
että he todella taäntyisimcit, ja on pyyoettämä ja wiclcipä
maadittamakin tuleinaan Wapahtajansa luo, mutta Juma-
lan elämäksi tekemän sanan ja Hengen on annettcnua
häiritsemättä maituttaa kääntymisen.
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I»vli<iltouluoiiettai<m Keliittvmtten lanve

Aina pyhäkuulutoimen alkuajoilta saakka on maas-
samme ollut waikcata saada riittäwä määrä kykencwiä
woinna pyhäkoulutyöhön. Useimmat työssä olewista ja
siihen ryhtymistä eiwät ole saaneet mitään erityistä opas-
tusta tärkeään toimeensa. Pyhäkoulutyön wastustajai
eiwät olekaan olleet huomauttamatta tästä epäkohdasta.
Pyhäkoulutyön ystäwille on tämä kohta hywin kipeänä
kysymyksenä. Monet, joilla on ollut halua ryhtyä pyhä-
koulutyöhön, omat kuitenkin pysyneet poissa, kun heil>ä ei
mielestään ole ollut siihen tarwittawaa taitoa. Toiset
taas, jotka pelolla ja wawistuksella owat ryhtyneet työ-
hön, omat koroin tairucmneet johtoa ja apua.

Eräs murheellinen pyhäkouluopettaja oli monta
kertaa lopettamaisillaan työnsä. Herran ja ystäruien ke-
hoituksesta koetti hän kuitenkin toimia. Niin kului wiikko
wiikolta. Hän rukoili ja teki työtä ja kastoi kylwönsä
monasti kyynelillään, Nhden neuwon ammensi hän
sieltä, toisen täältä. Viisitoista wuotta on kulunut.
Muutamat hänen kyyneltensä lapsista owat nyt hänen
apulaistaan. Hän itse on yhä työssä ja puuhaa innok-
kaasti, että kristillinen seurakunta ryhtyisi toimiin autta-
maan opettajia kehittymään toimeensa.

Jos kristillisyys olisi wain oppitietoa, kuten luon-
nontiede tai maantiede, niin silloin ei kykenisi pyhäkou-
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lussa kukaan muu opettamaan kuin se, joka moi todeksi
todistaa omaamansa tarpeelliset tiedot pahan raamatun

tuntemisessa ja yleisessä sekä yksityisessä opetusopissa.
Mutta me tiedämme warmuudella, että jos opettaja
omassa persoonassaan moi oppilailleen osoittaa todellista
uskon ja rakkauden elämää, niin että oppilaat näkemät
hänessä elämän esimerkin kristillisyyden uudeksi luomasta
ja puhdistamasta woimasta, niin saamat he silloin hä-
neltä tärkeitä elämässä tarwittawia opetuksia, Onnellisia
owat ne lapset, jotka sellaisen opettajan johdolla saamat
lukea Jumalan sanaa, jos kohta hänen tiedoissaan ja
opetuskywyssään olisikin paljon puutteita. Tätä ajatel-
lessaan lämpenee sydän. Jumala antakoon meille monta
todellista, elämää, rakkaudesta rikasta ja tarmolla toimi-
maa opettajaa! Jos otamme waarin Herran neuwoista
ja annamme Hänen meitä opastaa, niin on Hän kyllä
meitä auttama ja neumowa meitä toimessamme. Tällä
ei kuitenkaan ole sanottu, ettei erityistä walmistusta pyhä-
koulutoimeen tarwittcnsi. Päinwastoin on tarkoitukse-
namme osoittaa sen Välttämättömyyttä.

Pyhäkouluopettajien Valmistaminen on olema seura-
kunnan tehtämä. Siellä täällä on jo alku tehtykin.
Seurakunta woikin suuremmitta uhrauksitta tehdä paljon
tämän asian hymäksi. Seurakunta moi ja sen pitää
hankkia sopima henkilö, joka opastaa opettajia tarwitta-
wissa oppiaineissa. Sen tulee hankkia opettajille tarimt-
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tawaa ja opettamaa kirjallisuutta, Pyhnkouluharjoitns-
kokouksia olisi pidettäwä. Monella muullakin lamalla
möisi seurakunta kehoittaa opettajia uskollisuuteen ja kes-
tämyyteen.

Raskain työ jää luonnollisesti opettajien osaksi.
Mutta Jumalan synnyttämä tahto moi paljon. Jos he
maan, niin paljon kuin mahdollista, uhraamat joutoaikansa
tämän toimen hywäksi. niin woiwat he itsekin tehdä
paljon kehittyäkseen. Ia jos tahdotaan pyhäkoulutyötä
edistää oikeaan suuntaan, on pontemammin kuin tähän
asti ryhdytmmä toimeen sopimien ja kykenemien woimien
hankkimiseksi tähän tärkeään työhön Jumalan maltakunncm
lewittämiseksi.

Wanhastaan on tunnettua, että kukaan ei moi toi-
sille opettaa, mitä ei. itse tiedä, Kun kristillisyys on
„elänmä ja elämän yhteyttä Jumalan kanssa", niin on
totisella liskomaisella kuten jo on sanottu yksi tär-
keimmistä edellytyksistä woioakseen tehdä tämän elämän
hawainnolliscksi. Mutta kun kristillisyydellä on „tietopuo-
lensakin", niin tulee opettajan olla perehtyneen, ei main
siihen raamatun paikkaan, joka on käsillä, maan kaikkiin
niihin pyhän raamatun kohtiin, jotka kukin kohdastaan
walaisewat Jumalan ikuista pelastuspäätöstä. Muuten
moi opettaessa esittää main hajanaisin kohtia Jumalan
sanasta woimatta kiinnittää tarpeellista huomiota totuu-
teen kokonaisuudessaan.
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Wielä on huomattawa tärkeä seikka, kun on kysy-
myksessä muiden opettaminen. Opettajan on tieoettämci
ei ainoastaan mitii hänen tulee opettaa, muita myös
miten tämä opettaminen on tapahtuma. Tämän tähden
on opettajalla olema edes wähäsen tietoa tuossa muikeassa
opetustaidossa. Mahdotonta on tätä taitoa täydellisesti
oppia kirjasta tai tietoopillisella tawalla. Kuitenkin on
tällä taidolla, kuten muillakin määrätyt yleiset ja erityiset
peruslapseensa ja menettelytapansa. Tärkeimmät näistä
on pyhäkouluopettajan lunnettarua, jos tahtoo menestyk-
sellä toimia työssään.
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Mmen opetusoppl.
Ileisen opetusopin tehtäwcinä on esittää ne ohjeet,

joitten mnkann on opetettawa. Sen wastattamana omat
kysymykset mitä ja miten on opetettawa.

Kun nyt on kysymyksessä pyhäkoulun hartaushetket,
niin on tuo ensimmäinen kysymys helposti ratkaistu.
Opetusta on annettama kristinopissa ja laulussa.

Toinen kysymys taas on wailea ja tärkeä. Vas-
taukseksi siihen kysymykseen aijomine ensin mainita wähä-
sen opetustawnsta, jota opettaessa on noudatettawa,
sekä ohjeista, joista on maaria otettcnva.

Opetustawassa on huomattawa: 1) opetuksen
kulku, 2) opetuksen muoto ja 3) opetussiiwy.

Opetuksen Kulnu.
Kun opettajan on esitettäwä tekstiä, tulee hänellä

olla määrätty lähtökohta ja selwiisti tiisitettäwii
päämäärä. Sen lisäksi tulee tien olla pääkohdissaan
wiitoitettu. Esityksen tulee muodostan yhtenäisen
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jakson. Siksi täytyy opettajan waroa joutumalta syrjä-
teille. Toisinaan, kuten sana- tai asia-selityksissä, joitten
tarkempi selitys on esityksessä malttamaton, täytyy hänen
kyllä wc>häsen poiketa tieltä. Mutta silloinkin on niin
tehtäwä, ettei opettaja ja oppilaat unohda tietä, maan
woimat taas palata entiselle uralle. Jotta nuo siwuyyp-
päykset eimat tulisi liian pitkiksi, on opettajan, jos suinkin
mahdollista, jo cunakolta ajateltawa selityksiä, kertomuksia
tai kumia, jotka lyhyesti ja sattuwasti wnlaisemat epäscl-
wiä kohtia.

Jollei opettaja näin järjestä opetnstaan, on hän
waarassa joutua harhapoluille ja sitten kierrellä niitä
niinkuin sumussa. Wieläpä moi tapahtua, että opettaja
tottuu sellaiseen tiertelemiseen. Hauella un aina jokn
määrä ajatuksia ja aatteita, joita hän esittää, olipa sitten
teksti mikä hymänsä. Mutta jos opettajalla olisikin kykyä
jotakuinkin pysyä tekstissä, niin hän, jos ei ole walmisla-
nut, tulee liittäneeksi esitykseensä yleisiä mietteitä ja huo-
mautuksia, jotka tawllllisesti eimät herätä hartautta eiwcitkä
innostuta. Lapset huomaamat pian, että opettaja puhu»,
siksi että hauen täytyy puhua jotakin. He hnomcmmat
myöskin että se mitä opettaja puhuu ei ole tarkasti mie-
tittyä eikä järjestettyä. Suurta hyötyä ei sellaisesta ope-
tuksesta silloin ole.



19

Opetuksen muoto.
Meidän vanuinamme pelätään jäykkää kaawninai-

suutta. Monilla aloilla pyritään wapautumcmn siitä.
Mutta tätä tehdessä ollaan waarassa joutua wapanteen,
jonka oikea nimi on epäjärjestys. Tällä on myöskin
muotonsa, mutta ue omat hylättäwät. Opetuksessa on
muoto hywinkin tärkeä. Syystä on joku sanonutkin, että
opetustaidon ydin on sen muodossa.

Me woimme puhua 1) esittämästä jn 2) kysy-
mästä opetusmuodosta. Esittämä on opetusmuoto
silloin, kun opettaja yhtenäisesti esittää aineen. Tämä
moi tapahtua kolmella eri tawallai näyttämällä (ha-
wainnollisesti) tai sanelemalla tai kertomalla Kysy-
mää opetusmuotoa käytetään silloin, kun ainetta opete-
taan kysymysten kautta.

A. AawaiunoMueu opetusmuoto

Hawainnollinen on opetusmuoto silloin, kun opettaja
esittää asian oppilailleen näyttämällä asiaa walaisewan
kuwan tai esineen. Tätä opetustapaa käytetään kaikissa
kouluissa suurella menestyksellä. Pyhäkoulussakin pitäisi
sen tulla käytetyksi. Siellä pitäisi jos suinkin mah-
dollista löytyä niin hywin tarpeellisia karttoja tuin
myös n. s. raamatullisia kuwatauluja ja muita opetuksen
sisältöä walaisewia tuwia.
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Raamatussa kerrataan paljon juutalaisten tawoista
ja menoista. Tuskin moimme niitä lapsille käsitettäwästi
selwittää, jollei meillä ole hywiä kuwia näytettäwänä.
On kuitenkin huoinattcnva, että kumien tulee olla hnwiä,
sillä parempi on, ettei ollenkaan näytä kuin että näyttäisi
huonoja kuwia.

Joka tapauksessa on kuitenkin warottawa, ettemme
tnrmelisi niitä „kumatauluja", joita lapset owat ajatuksis-
saan muodostaneet tekstiä luettaessa tai kerrattaessa.
Usein kuwailewat lapset henkilöitä ja tapahtumia, jotka
meillekin owat selwinä ainoastaan mielikuwituksessmnme,
omassa mielessään paremmin kuin niitä paperilla woi-
daan esittää. Kun lapset esim. kuulemat kerrottaman
Joosefista ja hänen weljistäcin, niin heti paikalla muo-
dostamat he kuwan jokaisesta, jos nimittäin heille kuwaa-
wasti niistä kerrotaan. Raamattu kertoo siten. Lasten
täytyy saada rauhassa muowaella kuwiann. Heidän
„kuwatauluissaan" omatkin kuwat eläwiä. Ne liikkumat,
puhumat, toimimat, nauramat, itkewät j. n. e. Jos nyt
lapsille näytetään huono tumateos, jossa jäykät „ukot"
katselemat, niin silloin heitä enemmän Vahingoitetaan
kuin hyödytetään.

Tällä emme kuitenkaan ole sanoneet, etteiwät lapset
helposti wäärinkäsitytsestä muodosta itselleen määriä
kuwia henkilöistä ja tapahtumista, Hywä kuwataulu
ou siiloin suureksi awuksi. Oikein käytettynä alittaa se
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lasta kuwaamnan taulunsa uudestaan, jos olisi sen mää-
rin kumannut. Kuwcitaulut eimät sentään koskaan saa
olla opetuksen lorwaulsena, waan ainoastaan apukei-
noina opetettaessa. Pyhäkoulussa on käytettämä ainoas-
taan sellaisia kuwia, jotka eoistciwät lapsen tietoa Juma-
lan sanassa ja synnyttämät rakkautta Jumalaan,

Kun karttaa tni kumatnulua käytetään, on opettajan
asetettawa ne niin, että kaikki woiwat tarkasi! katsella
mitä näytetään. Silloin 'on katsottama, ettei epäjärjes-
tystä koulussa syntyisi. Huudahduksia ja puhetta lasten
kesken ci ole sallittnwa, sillä siten hartaus katoaa. Pal-
joa ei ole yhdellä kertaa näytettäwä, marsinkaan pienem-
mille lapsille. Monet hawainnot haihduttawat toisiaan.
Jotta opettaja möisi olla marma siitä, että lapset omat
näytetyn oikein käsittäneet, on hänen ännettama lasten
kertoa, mitä ownt nähneet.

M. Kanetewa opetusmuoto.
Scmelewaa opetusmuotoa käytetään silloin, kun

opettaja sanelee lapsille sen, mitä heidän tulee oppia,
jonka jälkeen lapset saamat kertoa sanotun. Tähän woi-
daan myöskin lukea se opetusmuoto, jolloin lapsen anne-
taan lukea joku määrätty paikka niin moneen kertaan
sisältä, että se sanasta sanaan jää hänen muistiinsa.
(Mieleen teroittama opetusmuoto). Wanhaan aikaan oli
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ulkoluku ainoa tiedon kartuttamisteino. Wihdoin noustiin
sitä wastnstamaan. Sitten tuli aika, jolloin mentiin
toiseen liiallisuuteen. Silloin hylättiin miltei kokonaan
kaikki muistityö. Erittäin pidettiin kristinopin ulkolukua
kidutuksena, (iventiesi enimmän seurauksena määrin kehite-
tystä ulkoluwusta, marsinkin katekismuksen). Paljou sel-
laisia mäitteitä kuulee wieläkin. Kuitenkin puhumat mo-
net seikat oikein kehitetyn ulkolumun puolesta. Lapsilla
on suuri kyky oppia ulkoa. „,Mm lasta ei ole määrätty
niin paljon tuottelijaasti ajattelemaan kuin omistamaau
jo mietittyä, niin on hänellä muisti woimnkkaampi kuin
muut henkiset kywyt". Eräs opettaja on sanonut: „W<un
sen tietää, mitä on osannut, main sen säilyttää, mitä on
kerrannuti muuta ei moi miettiä kuin mitä mnistissaan
säilyttää". Jumalan sana on kaksiteräinen miekka, ase
henkisiä mihollisinmme ivastaan. Meidän oppilaamme
tarwitsewat sitä taistelussaan yhtä hymin kuin mekin.
Pyhäkoulun on woimiensa mutaan koetettarua marustaa
nouseman sukupolwea kohtaamaan mihollistaan sanoilla:
„Niin on kirjoitettn". Siksi tarwitsemmekin maraston raa-
matnn lauseita muistissamme. Sentnhden on lapsille annet-
tllwa nnnstowärsy kotona wiikolla luettawaksi. Hymä on
myöskin sanelemalla opettaa lapsille walituita, lyhyitä raama-
tunlauseita. Lapset innostumat siitä, jos se tapahtuu oikein.

Sanelemisen pitää tapahtua harnman, selwiisti
ja sattumalla äänen painolla. Paljoa ei pidä sanoa
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yhdellä kertaa. On sanottama niin monta kertaa, että
parempilllhjaset lapset woiwat sanasta sanaan kertoa
sanotun. Sitten on annettavia muutamien, yhden ker-
rallaan, sanoa sanottama, jonka jälkeen moi antaa kaikkien
yhdessä kerrata sen. On opetettawa kaikkia lausumaan
selwästi ja yhtä aitaa. Kun lauluja tai roirsiä sanel-
laan, on ensin luettama koko märsy, sitten yksi tai kor-
keintaan kaksi säettä samasta märsystä. Kun lapset omat
muutaman kerran lausuneet nämät, sanellaan seuraama
säe j. n. e., kunnes koko märsy on opittu ulkoa.

G. Aertowa opetusmuoto.
Kertoma on opetusmuoto silloin kuin opettaja ker-

toelmien, kumauksien tai selityksien kautta jakaa tietoja.
Opettaja esittää ja kertoo. Lapset kuuntelemat ja tajua-
mat. Syystä on tätä opetusmuotoa nimitetty kaikkien
eri opetusmuotojen perusmuodoksi. Pyhäkoulussa woi-
daan tätä opetusmuotoa käyttää suurella menestyksellä.
Pyhäkouluopettajalle on suureksi eduksi, jos hän osaa
hywin kertoa. Edullisimpia keinoja herättämään lapsissa
intoa ja kiinnittämään heidän tarkkaamaisuuttaan, on
juuri kyky käyttää hymiä ja sattumia kumia ja kertomuksia.
Mutta suuri ja waikea taito on osata kertoa tapahtumat
ja kuwailla esineet niin, että ne lasten mielikuwitukselle
esiintymät eläminä ja todella läsnäolewina. On sanottu:
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„ei kukaan opi hywin kertomaan, ellei ensin itse ole
knnllut hywin kerrottaman; silla maikka siihen tarwittama
kyky olisikin jo olemassa, niin se kuitenkin herää eloon
wasta kun on kuullut kerrottaman hywin". Paras csikuma
tässä kohden on raamattu. Siinä kerrotaan yksinkertaisesti,
hawainnollisesti, miellyttäwästi ja helposti tajuttamasti.

Tätä opetusmuotoa käytettäessä on huomattawa,
että esityksen niin sisältönsä kuin muotonsakin puolesta
tulee olla sowitetun lasten käsityskannan mukaan. Siksipä
tuleekin esityksen olla lyhyemmän ja yksinkertaisemman
pienemmille kuin suuremmille lapsille. Pienille lapsille
tulee kertoa yksityiskohtia. He woiwat helpommin käsittää
asian, jos se esitetään heille yksityiskohdittain kuin jos
se esitettäisiin yhtenäisenä, supistettuna kertomuksena.
Wielä on muistettawa, että pieniä lapsia opetettaessa on
taytettmuä sellaisia sanoja, jotka sopimat heille. Monet
sanat, jotka meille omat kyllä selwiä ja käsitettäwici,
moiwat olla lapsille aiwan tuntemattomia. On kuitenkin
toiselta puolelta warottaroa puhumasta lapsille „tuolla
tutulla alentuwaisella nuotilla, ikäänkuin alentuisi puhu-
maan alhaisemmille olennoille".

Kun on suurempia lapsia opetettaruana, on wältet-
tämä pysähtymästä kaikenmoisiin yksityiskohtiin. Muuten
laimenee lasten into ja he wäsywät.

Itse esitystaruan kautta un opettajan koetettaroa
saada opetus niin hawainnolliseksi kuin mahdollista.
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Opettajan esiintyminen on aina olema arwokasta, kuten
sille sopii, joka julistaa ijankaikkisen elämän sanaa. Kaik-
kea naurettcnvan ja hnwittawaa sanoissa ja liikkeissä on
pyhäkoulussa wciltettämä. Ei myöskään ole koetettawa
kertomuksien kautta ostaa lasten tarkkcmwaisnutta. Täs-
säkin on olewa sääntönä, että main siinä määrässä kuin
kertomukset ja kumaukset ainetta walaisewat ja tuottamat
lapsille enemmän tietoa kristillisestä elämästä ja herättä-
mät halua ja intoa siihen elämään, on niitä pyhäkoulussa
käytettäwci.

Z. Ayfyroä opetusmuoto.
Kysymä on opetusmuoto silloin, kun opettaja koet-

taa kysymysten kautta ikäänkuin oppilaasta itsestä kehittää
sitä, mitä on opittawa.

Kun opettaja kysymysten kautta askel askeleelta
koettaa johdattaa oppilasta tietämään sitä, jota hän tah-
too opettaa, sanotaan opetusmuotoa tatekeetillisetsi.

Jos oppilaan on ajateltawa kysymykseen roastans
ja selitettäwä syyt Vastaukseensa ilman että opettaja
häntä askel askeleelta johtaa, sanotaan opetusmuotoa
heuristiseksi.

Keskustelemaksi woidaan kutsua sitä opetusmuotoa,
jossa opettaja keskustelun kautta koettaa saattaa lapset
saawuttcnnaan tietoja. Milloin hän houkuttelee kysymyk-
sen kautta uuden ajatuksen lapsen mielestä esiin; milloin

2
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hän näyttää mastawäitteidcn ja kysymysten kautta lasten
käsittäneen asian määrin: milloin hän ilmoittaa heille
jotakin, jota eiwcit ennen ole tietäneet ja jota eiwät
muuten moi saada selmille. Lapset puolestaan saamat
tehdä kysymyksiä ja wastamäitteitä. Näitä käyttää sitten
opettaja johdattaakseen lapset aijottuun päämaaliin.

Wanhempienkin on muikeata tarkkaamasti kuunnella
pitempää esitystä, ja sitä maikeampcm on se lapsille.
Heidän tarkkaawnisuutensa un wielä pikemmin lopussa.
He maalimat waihtelua. Sentähden pitämät he enimmin
siitä opetustawasta, jossa he itsekin saamat olla toimimina.
Ei ole siis yksinomaan laytettämä kertomaa opetusmuotoa
pyhäkoulussa, maan on maihdellen käytettämä myöskin
kysymää opetustapaa. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa.
Waikeata on osata kertoa hymin, mutta paljon muikeani-
pan on osata kysellä hymin.

Opettajalla moi olla erinomainen puhelahja ja
muuten moi hän olla mallikelpoinen esiintymisessään,
mutta jollei hän osaa tehdä kysymyksiä lapsille, on hän
opetustoimeen wähemmän kykenemä. Opettaja moi ker-
toessaan puhua lauman ja paljon huomaamatta ollenkaan,
seuraamatko lapset mukana tai ymmärtämätkö kerrottua.
Monella, joka kertoo saarnaa lapsille, on se paha
wika, että hän seisoo ja puhuu huolimatta siitä, seuraa-
matko lapset mukana tai ei. Usein luulemat he, että
lapset tarkkaamat, maikka he ajattelematkin muuta. Jos



kysymää opetusmuotoa käytetään, niin huomaa heti, seu-
raamatko lapset mukana. lolleiroät moi wastata, niin
cimät ale kuunnelleet mitä kysytään, tai eiwät ymmärrä
kysyntystä. Opettajan on silloin tutkittawa, missä wika
lienee, sekä toimittama niin, että wika poistuu, ennenkuin
hän jatkaa opetustaan.

Oikein käyttämällä tätä opetustapaa moi opettaja
pitää lasten ajatusjuuksun tasaisessa kulussa. Jos suhde
opettajan ja oppilaan wälillä on sellainen, että kyselemi-
nen moi muodostua kysyen keskustelemiseksi, uiin pian
syntyy se eloisuus ja into, jota tarwitaan, jotta opetus
woisi tuottaa todellisen hyödyn. Kysymys on sellainen
„taikasauwa", jolla opettaja moi lapsia herättää ja innos-
tuttaa ja malmisina heitä siihen, mitä opetetaan.

Jo Vuosituhansia sitten käytettiin opetettaessa tätä
opetusmuotua. Aristooteles (Aleksanteri Suuren opettaja,
synt. 884 e. Kr.) sanoo Sokrateesta (kreikkalainen miisas,
synt. 469), että hän sattumilla kysymyksillä johdonmukai-
sesti kehitti oppilaansa ajatukset ja kaikin tawoin herätti
hänen itsetietoista toimintaansa.

Tahdomme tässä lyhyesti mainita kysymyksestä sen,
niitä pyhäkouluopettajankin ensikädessä tulee tietää.



KvlvmMen ommgiluudet.

Oikein hywän kysymyksen tulee olla selwän, mää-
rätyn, lyhyen, yksinkertaisen ja ajatustoimintaa
herättämän.

1) Telmii on kysymys silloin, kun lapsi sen
helposti ja oikein käsittää. Sisällöltään ja muodoltaan
tulee kysymyksen olla sellaisen, että sen selwästi käsittää.
Jos woisikin moni lapsista asian kulusta kysymyksen
arwata, on kuitenkin opettajan aina ahkeroittama käyttä-
mään sclwiä kysymyksiä.

2) Määrätty on kysymys, jos siihen woidacm
antaa main yksi oikea wastans. Kysymyksen tulee olla
sellaisen, että se ikäänkuin pakoittaa antamaan odotetun
wastauksen. Esim.: Mikä oli ensimmäisen ihmisen nimi?
Mutta epämääräinen on esim. kysymys: Mitä tarwitsee
ihminen? sillä tähän woidann antaa monta eri mustausta.
Epämääräiset ja epäwarmat kysymykset owat monesta
syystä poistettawat. Vmmärtämciiset ja ajattelewaiset
lapset jontuwat hämilleen, kun tahtoisiroat mastnta, mutta
enuät tiedä, mitä wastausta opettaja odottaa. Rohkea
ja kekseliäs lapsi on kenties heti malmis mastaamaan
umpimähkään ajattelematta, antaako oikean waiko wäärän
wastauksen. Hän tekee kokeen. Jos hän onnistuu, kuten
monasti woi tapahtua, niin kehittyy tuollaisten kysymys-
ten kautta hänen luouteelleen määrällinen tapa. Kun
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lapsi tottuu armaamalla mastailemcmn kysymyksiin, niin
syntyy sen kautta hänessä pintapuolisuutta ja itsepetosta.

3) Lyhyt on kysymys, jos siinä owat main ne sanat,
mitkä tarwitacm, jotta kysymys olisi määrätty, Sentähden
tulee kysymyksen olla wapaan määrityksistä ja tarpeetto-
mista sanoista. Kuka on luonut maailman? Mitkä
olimat Jaakopin poikain nimet? owat lyhyitä kysymyksiä.
Kuka on se mahtama, joka on luonut tämän suuren,
kauniin ja ihanan luomakunnan? on liian pitkä kysymys.
Heti kun lapset owat knullcet sanat „on luonut" tietämät
he ja tahtomat mustata. Jos heidän kuitenkin täytyy
odottaa, ennenkuin saamat mastata, moi helposti tapah-
tua, että moni alkaa kujeilemaan, kun ei ole muuta teh-
täwää. He kyllä tasittäwät, että kysymys ei ole sellainen
tuin sen pitäisi, jos sitä mielä hetken aikaa jatketaan,
maikka mastaus on jo löydetty. Jos opettaja esim.
tahtoisi huomauttaa oppilailleen että Jumala on mah-
tuma tai että luomakunta on suuri ja ihana, on se tapah-
tuma ennen tai jälkeen kysymyksen.

Jos tnrmitaan tehdä huomautuksia päästäkseen
kysymyksestä toiseen, omat ne tehtcnuät ennen kysymystä.
Esim. Jumala on sellainen, että Häntä täytyy rakastaa.
Tämän on ewankelista Johannes sanonnt meille kolmella
sanalla. Mitkä ne sanat omat? Tuota kysymyksen edellä
olemaa huomcmtusta sanotaan motiimiksi (perustelmaksi).
Sopimaa ei ole, kuten kuitenkin usein tehdään, liittää kysymys
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perustelmacm. Esim, me tiedämme Jumalan pyhittäneen
yhden päiroän wiikossa lepopäiwäksi, nimittäin minkä?
Kysymys un olema: Mikä päiwä se on?

4) yksinkertainen on kysymys, kun se waatii wain
yhden wastnuksen. Ihdessä kysymyksessä ei pidä kysyä
monta asiaa. Esim. milloin ja kuka loi maailman? Sel-
laista kysymystä sanotaan tahdistetuksi. Sen woi helposti
jakaa kahteen yksinkertaiseen kysymykseen.

5) Ajatustoimintaa herättämä tai ymmär-
rystä kehittämä on sellainen kysymys, joka antaa lap-
selle mietittäwää, tai joka herättää ja terästää hänen
ajatustaan.

Kysymyksen täytyy aina olla lasten käsityskannan
mukaisen ja niin somitetun, että he kykenewät käsittämään
sen. Kysymys, joka pienille un erittäin hyruä, ei aina
surui suurille, ja päinroastoin. Opettajan tulee sentähden
edeltäkäsin tietää, mitä lapset owat lukeneet, miten kehit-
tyneitä he owat ja sitten tehdä sellaisia kysymyksiä, jotka
pakuittawat lapsia ajattelemaan. Usein tekeeupettaja sen
wirheen, että tekee lapsille aiwan liian helppoja kysymyksiä.
Ei myöskään sowi tekstiä lukiessa usein kysellä: mistä
sen tiedämme? millä sanoilla sanotaan siitä? j. n. e.
Kun sellainen kysymys kehoittaa lasta wain lukemaan
sisältä, niin un se hywin wähän ajatustoimintaa kehit-
tämä. Jos tahtoo luettaa jonkun wärsyn tai paikan, on
parasta sanoa: lueppa, mitä siitä sanotaan.



Kysymys, jolle moidaan antaa wastaus „on" tai
„ei", on nsein hywin wähän ajatusta kehittämä. Jompi-
kumpi näistä mustauksista on annettama ja jo opettajan
äänen paino tai liikkeet antamat lapselle tiedon, kumman
mustauksen hän antaa. Esim.: Onko oikein kunnioittaa
wanhempiaan? Eikö tule wälttää syntiä? Saammeko
wihllta lähimmäistämme? Joskus oikein käytettyinä
woiwat tänkaltaiset kysymykset olla lepohetkiä lapsille,
mntta säästäwäisesti on niitä kuitenkin taytettäwä. Kuta
kehittyneenipiä lapset omat, sitä usiammin on heille tey-
täwä kysyniyksiä, jotka maalimat pitkiä wastauksia.

l^atu.
Kysymykset woiwat olla monenlaatuisia, Mainit-

semnle main tärkeimpiä.
1) Varsinaisia kysymyksiä, kun kysymyksen sanat

osoittamat, että mastaus on annettama. Esim. Missä
syntyi Kristus?

2) Epiiomaisia kysymyksiä, kun ei kysymyksen sana-
muodostuksesta, maan kysyjän äänenpainosta päätetään
onko se kysymys, waiko ei. Esim. Kristus syntyi
(Betlehemissä), Temppeli oli - - (Jerusalemissa). Tän-
laatuisia kysymyksiä ei ole taytettämä.

3) Vaalikysymyksiä, jotka waanmnt myöntämän
tai kieltämän mustauksen tai jättämät lapsen omaan ma-



liutaan minkä kysymyksessä mainituista wastauksista hän
tahtoo antaa, Esim. Onko Vetania maa wai kaupnnti
mcuko kylä? Waalikysymyksessä ei koskaan saa mainita
ainoaltaan niitä seikkoja, mitkä ehdottomasti knuluwat
kysymyksessä olemaan asiaan. Esim. Tarwitscmmeto me
wantteita waiko rawintoa? (Tarmitsemmehan moleinpia).
Tällaiset kysymykset eimät yleensä edistä ajatnstoiinintaa,
siksi on niitä Harmoin käytettäwä.

Kysymysten kautta moidaan oppilasta niin sanoak-
semme pakoittaa toimiwasti ottamaan osaa omaan ope-
tnkseensa. Sellaisia kysymyksiä, jotka lisäämät tietoa,
sanotaan lehittiiwiksi. Jos taas opettaja kysymysten
kautta tahtoo saada selwille, omatko lapset oikein käsittä-
neet opetuksen, tai kuinka paljou muistamat siitä, mitä
heille on opetettn, niin sanotaan sellaisia kysymyksiä toe-
tai tuttintolysymylsilsi.

OMlÄiin vastaus.
Olemme huomauttaneet, miten tärkeätä on opet-

taessa kulkea askel askeleelta lähtökohdasta päämäärään.
Kun tässä käyttää kysymää opetusmuotoa, niin tulee
kysymysten seurata toisiaau oikeassa järjestyksessä. Niitten
tulee olla yhteydessä toistensa kanssa. Jos kysymykset
esitetään irtonaisina ja sekawassa järjestyksessä, silloin ei
jää myöskään opetuksesta mitään kokonaista muistiin.



Kysymykseen täytyy niin paljon kuin mahdollista
johtua edelliseen kysymykseen annetusta mustauksesta.
Näitten tulee olla niin toisiinsa liitettyjä, että uusi wus-
taus selittää sitä, mitä edellinen wastaus mainitsi, mutta
ei selittänyt. Mutta kun näin kysymykset tulemat johtu-
maan oppilaan mustauksesta, niin on opettajalla olema
myös tietoa siitä, mitä hänen on tehtäwä annettuihin
mastlluksiin nähden.

Kun opettaja on tehnyt kysymyksen, niin moi tapah-
tua: 1) että annettu wastaus on oikea; 2) että was-
taus ei ole täydellinen; 3) että wastaus on osalsi
oitea osaksi wiiiirii; 4) että wastaus on sisällöltään
oikea, mutta muodollisesti wiiiirii; 5) että ei saa
mitään wastausta; 6) että saa aiwan wiiiiriin «vas-
tauksen; 7) että wastaus on naurua herättämä;
8) että wastaus on röyhkeä ja uhmailewa.

1) Jos wastaus on sekä sisällöltään että muodol-
taan oikea, moi opettaja pysähtymättä jatkaa opetustaan.
Opettajan on warottama, ettei hän uudestaan lausu
oppilaan jokaista oikeata mustausta tai mustauksen saa-
tuaan käytä joitakuita „totuttuju" sanoja, tai lauseita.
Esim. Kuinka monta ihmistä tahtoo lumulu pelastua?

Hän tahtoo pelastaa kaikki. No niin, hywät lapset,
Jumala tahtoo pelastuu kaikki. Kuinka monta opetus-
lasta oli Jeesuksella? hänellä oli kaksitoista. Niin,
hywät lapset, Hänellä oli kaksitoista. Tarpeetonta on
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tuollaisia puhutteluscmoja kuin „hywät lapset", „pienet
ystäwäni" tai muita senkaltaisin, niin woi siten tehdä
opetuksen lapsille ja puistaa hartauden,
lapset huomaamat hywin pian nuot sanat ja panemat

ne mieleensä. Eräs opettaja sattui kerran kuulemaan ja
näkemään, miten kaksi hänen omista oppilaistaan äänellään,
liikkeillään ja sanoillaan matkimat häntä. Toinen pojista
sanoi: „Niin, poikani, nyt me alamme". Toinen lisäsi:
„Niin, poikani, ala sinä". Toinen sanoi taas: „niin, poikani,
kuulkaa tarkkaan". Ia siten jatkettiin matkimalla aina
sanoja: „niin poikani". Joskerran oppilaat omat huomanneet
opettajan käyttämän tuollaisia sanoja, niin tulemat ne, kun
niitä yhä käytetään, usein aiheeksi yleiseen ilkknmiseen. Sel-
maa on, että opetus silloin ei tuota toimottua siuuausta.

Opettajan on myös warottawa kiittämästä lasta,
joka antaa oikeita mustauksia. Jos pyhäkoulussa lasta
kiitetään, woi hän pian käsittää sen lahjaksi, jolla häntä
koetetaan kehuittan käymään pyhäkoulussa. Toisinaan woi
kuitenkin hywäksymä sana olla tarpeellinen kehoitukseksi
ja rohkaisemiseksi. Jos yleistä sääntöä tässä kohden
halutaan, niin olisi se kai kuuluma näin: Kiitä lasta,
jos olet warma, ettei lapsi sellaisesta kehoituksesta
wahingoitu, mutta ole siinä siiästiiwiiinen.

Joskus woi tapahtua, että lapsi on wastannut
oikein kuitenkin käsittämättä, miksi hän niin wastasi.
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Jos opettaja huoman tuon, on hänen silloin annettawa
lapsen esimerkillä tai selittämällä uusia wastaus.

2) Mustauksen tulee olla täydellinen lause. Hy-
win usein tyydytään yhteen tai kahteen sannan mustauk-
seksi, mutta se ei ole oikein. Esim. Missä on Jerusalemin
kaupunki? Pienten lasten tnlee wastata: Jerusalemin
kaupunki on Palestiinassa. Suurempien lasten tulee
wastatn wnin: se on Pnlestiinnssn. Jos kysymys kerra-
tnnn mnstnuksessn, woi opetus tulla yksitoikkoiseksi jn
pitläweteiseksi. Mutta eiwät pienet eiwätta suuret saa
wastata wain: Palestiinassa. On kuitenkin warottawa,
ettei muodollisia wirheitä korjatessa poista hartautta
ja opettnwnisuuttn.

3) Jos wnstnus ou osaksi oikea, osaksi wäärä,
ei opettnjn sna hyljätä sitä, wnnn on hänen wastnukseu
johdosta tehtäwä sellaisin kysymyksiä, jotka auttamat
oppilasta korjaamaan mirheensä. Opettajan on koetettawa
saada wastaus niin oikeaksi kuin mahdollista. Kysymyk-
seen: „Minkälaiseksi loi Jumala ensimmäisen ihmisen?"
wnstnsi muuan lapsi: „Jumala loi ihmisen itsensä näköi-
seksi". Wastaus osoittaa, että lapsi ehkä ajattelee ulko-
naista yhtäläisyyttä. Se ei kuitenkaan ole marmaa. Mutta
opettaja ei san jättää asiaa sikseen. Hän woi jatkaa esim.
seuraamaan tapaan: Pane toinen sana ..näköiseksi" sanan
sijaan! Kaltaiseksi. Käytä sitä sanaa ja wastaa sitten
kysymykseen! Missä näkyi Jumalan kaltaisuus? j. n. e.
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4) Jos wnstaus on sisällöltään oikea, mutta
muodollisesti wiiiirii, on opettajan niin keroeällä kädellä
tuin suinkin aikaistama tuo tai osoitettawa wastaulsessa
olema mirheellisyys, ja cmnettawa lapsen itse korjata se.
Sellaisessa tapauksessa saa opettaja itse ensin lausun was-
tauksen, ja antaa oppilaan toistaa se. Määrässä muo-
dossa annettu wastaus moi toisinaan johtua siitä, että
lapsi on tottumaton lausumaan ajatuksiaan, tai johtuu se
myöskin kielen waatimusten tietämättömyydestä. Kun on
pieniä lapsia, käy oikaiseminen parhaiten siten, että opet-
taja sanelee oikean wastcmksen.

5) Ellemme esitettyyn kysymykseen saa wastausta,
ei sitä kuitenkaan ole heti tehtämä toiselle. Sen oppilaan,
jolta on kysytty, tulee mieluummin saada itse mastata
siihen. Jotta tämä olisi mahdollista, un opettajan heti
saatawa selmille, miksi wastausta ei tullut, ja sitten pois-
tettansa syy. Syynä miksi kysymys jäi mustauksetta moi olla:

A. Wila opettajassa. Ellei opettaja saa was-
tausta, on hänen ensiksi mietittäwä, oliko kysymyksessä
wika. Kysymys saattoi olla joko liian waikea tai sisällön
tai muodon puolesta wäärä, tai myöskin lausuttu mää-
rällä painolla. Joka tapauksessa on kysymys korjattawa
niin että se tulee oikeaksi. Jos kysymys lamalla tai toi-
sella on määrä, on opettajan ääni useimmiten epäwarma,
ja silloin lapset odottamat eikö lausuttu kysymys ollutkin
maan hätäwara oikean kysymyksen sijasta.
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V, Lapsen pello ja ujous. Tällaisessa tapauk-
sessa c>u opettajan waikeana tehtäwänä koettaa rohkaista
lasta. Mutta hänen tulee tehdä se hienotunteisesti.
Opettaja moi helposti tehdä wirheen. Jos hän niinkuin
usein tapahtuu, alentuwalla äänellä puhuu lapsen pelosta
ja ujoudesta, on se airoan määrin. Opettaja sanoo esim.:
„ei sinun tarwitse peljätä! elä ujostele nyt! j. n. e. ja
silloin kiintymcit toisten lasten katseet kysymyksessä ole-
maan tomeriin, joka siitä useimmiten main yhä enemmän
hämmentyy, samalla kun ajatusjuoksu kokonaan pysähtyy.
Tai myöskin koettaa lapsi luonnottomalla tawalla woittaa
itsensä näyttäen teeskenneltyä kowuutta, joka sittemmin
helposti tulee todelliseksi. Edellisessä tapauksessa kadottaa
lapsi yhä enemmän rohkeutensa. Jälkimmäisessä taas
opettaja tietämättään johtaa lasta raakuuteen. Lapsen
nöyrää waatimattomuuttll wnrjelkoon ja säilyttäköön
opettaja aina, Sentähdm tulee hänellä olla selmillä,
miten hän paraiten rohkaisee ujoa ja arkaa. Hän moi
ystämcillisesii ja lempeästi uudistaa kysymyksen, tai jakaa
sen pienempiin osiin, joihin on helppo wastata. Lapsen
mustattua moi hän lausua muutamia kehoittawia sanoja,
maikkakaan mastaus ei olisi ollut aiwan oikein. (Kuiten-
kin muistettakoon, ettei opettaja tämmöisissä enemmän kuin
muissakaan tapauksissa, kun wastausta ei tule, itse sano
osaa siitä odottaen lapselta mustauksen loppuosaa. Esim.:
Missä oli Israelin lasten temppeli? (Jerusalemissa),
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C. Hidas ajatuksenjuoksu. Joo lapsi ajattelee
hitaasti, tulee hänen saada enemmän aikaa kuin turvalli-
sesti miettiäkseen asiaa. Mutta kauan ei silti saa alla
hiljaista. Jos samassa huoneessa opetetaan useampia
luokkia yhdellä aikaa, kaikuu melu helposti toisilta luokilta
lasten korwiin, häiriten heidän tarkkaawuisuuttuan. Hel-
pompien kysymysten ja perustelujen kautta on autettawa
tuota hitaasti ajattelemaa. Tällä lailla moi lasta innos-
taa ponnistuksiin, joiden palkkana on ilo siitä, että lujalla
tahdolla ja ponnistuksella sai enemmän aikaan kuin itse
lunlikaan.

D. Tarkkaamattomuus ja ajattelemattomuus.
Tarkkaamattomuuden syyt omat monet, samoin myöskin
keinot sen poistamiseen. Paraiten waikuttaa opettaja»
oma persoonallisuus. Jos hän raikkaasti ja eläwcisti
esittää, lämmittää se sydäntä ja tempaa pian oppilaat
mukaansa. Wuaditaampa siinä wielä pientä kekseliäisyyt-
täkin opettajalta, jotta hän sopimalla hetkellä saisi tark-
kaamattoman oppilaan jälleen tarkkaawaiseksi. Usein on
pieni pysäys ja katse kylliksi, jonka jälkeen un hywä
uudistaa kysymys. Usein tulee opettajan yllättää ajattele-
mattomia kysymyksillä.

Jos useammin kuin kerran mustaus jää tulematta
yllämainituista syistä, moi opettaja keskeyttää opetuksen
ja antaa lasten laulua jonkun laulun, jos huoneessa
nimittäin ei ole muuta kuin yksi luokka. Muussa tapauk-
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sessa moi hän antaa lasten kuorossa, hillityllä äänellä
lukea jonkun wirrenwärssyn tai raamatunlauseen, Wielä
parempi on, jos opettajalla tällaisella hetkellä on lyhyt
kertomus, jonka hän moi aineeseen sowittaa. Joskus moi
myöskin antaa lasten nousta ylös, panna kätensä ristiin,
jolloin opettaja muutamin sanoin rukoilee Jumalan siu-
nausta tekstin loppuosalle. Mutta ylimalkaan koettakoon
opettaja itse keksiä keinoja tarkkaawaisuutta ylläpitääkseen.

E. Puuttumat tiedot. Kun tämä on waikene-
misen syynä, on kysymys ollut liian waikea. Lasten
kaswojen ilmeestä woimme sen helposti huomata. He
omat silloin tamallisesti miettimän ja kysymän näköisiä.
Sellaisessa tapauksessa on opettajan autettaroa heitä teke-
mällä muutamia helpompia, johtamia kysymyksiä, jotka
sitten wieroät toimottuun tulokseen.

6) Vastauksen ollessa aiwan wiiiirii on opettajan
otettawa selkoa syystä siihen. Hän ei saa näyttää koruin
hämmästyneeltä, eikä saa menettää malttiaan. Tehköön
leroollisesti muutamia kysymyksiä kuullakseen selityksen
annettuun wastcmkseeu. Usein- on ollut aiheena määrin-
käsitys. Se on poistettawa. Mustausta ei saa hyljätä.
Toisinaan on lapsella näkökohtia, joista ei opettaja eikä
towerit tiedä mitään. Jos ne saadaan selwille, on was-
taus paljon luonnollisempi kuin saattoi ajatellakaan.

7) Jos wastaus on naurua herättämä, ei
opettaja mitenkään saa kadottaa tyyneyttään. Jos oppilas
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wastauksellaan on toiwonut herättäwänsä naurua, on se
Vaikenemisella sirouutettawa, ja oppilas saakoon nuhtele-
man katseen rangaistuksekseen. Opetuksen jälkeen on häntä
siitä erityisesti muistutettama. Painiva sinisessä tapauk-
sessa käännettäköön wastaus hywään päin. Oppilaan
pilkkaaminen tai naurunalaiseksi saattaminen ei saa tulla
kysymykseenkään.

8) Wastaus woi myöskin olla uhmaileum ja
röyhkeä. Jos pitää sen tilapäisenä, ohimenewänä pa-
hana, woi sen toisinaan jättää huomioonottamatta jatkaen
opetusta. Mutta silloin on opettajan kuitenkin koetettawa,
jos mahdollista, kylmää sellaisenkin oppilaan sydämeen
joku ijäisyyoen siemen. Jos opettaja woi saada lapset
ikäänkuin Pyhän Hengen roaikutuksen alaisiksi, niin että
he sanan ja Hengen tuntemat Jumalan
läsnäolon, owat kaikki muut keinot mallan tarpeettomia.
Kun Herran Henki woimakkaasti waikuttaa luokalla, tai-
puu siellä raaka ja uppiniskainenkin oppilas helposti.
Ellei niin tapahdu on sellainen oppilas eroitettawa luo-
kalta ja annettawa jonkun sellaisen hoitoon, jolla on eri-
tyinen taipumus ja kyky opettaa pahoja lapsia.

Uhkamielisyyttä ja röyhkeyttä ei saa sietää luokalla.
Se häiritsee hartautta.
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yllämainittuja opetusmuotoja on pyhäkoulussa
maihdellen käytettäwä. Opettajan tulee päättää, milloin
hiin mitäkin niistä käyttää. Toisinaan ei woi ennenkuin
wasta opetuksen ajalla warmasti päättää, mikä paraiten
sopii. Nopeasti täytyy opettajan sentähden käsittää, mitä
on paras, ja ottaa se käytettäwäkseen. Opettaja saattaa
esim. kertoa kertomusta, mutta huumaa että oppilaat eimiit
seuraakaan mukana. Silloin täytyy hänen keksiä jotain
saadakseen heidät tarkkaawaisiksi. Paraiten käynee se teke-
mällä kysymyksiä.

Nina tulee muistaa, että opetusmuodot owat ainoas-
taan apukeinoja, joten niitä ei koskaan saa pitää pää-
asiana opetuksessa Piiii°asiana olkoon aina, että
lapset tutustumat pyhään raamattuun ja oppimat
tuntemaan wapahtajansa. Voidakseen paraimnmlla
tanmllll suoriutua tästä, tutustukoon opettaja eri esitys-
tapoihin.

Opetuslavv.

Meensä kuulee sanottaman, että opetuksen menestys
suuressa määrässä riippuu opettajan persoonallisuudesta.
Paraiten pitää tämä paikkansa, kun on kysymys pyhä-
kouluopettajasta. Hänen esiintymisensä, ilmeittensä ja
liikkeittensä tulee olla sellaisia, että ne owat sopusoin-
nussa ijmsyystotuuksien kanssa, joita hän ilmoittaa.
Hänen esikuwanaan tulee olla Jeesus Kristus, jonka kal-

:>
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täiseksi hänen, mikäli mahdollista, an pyrittäwä. Kun
oppilas nähdessään opettajansa tuntee että hänestä hei-
jastuu Kristuksen rakkaus, silloin on hyroät toiroeet ope-
tuksen siunauksellisesta Vaikutuksesta.

Opettajan tulee esiintyessään olla arwolas, tees-
kentelemätön ja yksinkertainen. Jos opettaja täytök-
sessään on huolimaton, raaka tai säädytön, on se
todisteena siitä, että kristillisyyden hapatus ei wielä ole
hänessä työtään tehnyt. Hän on opettajaksi kelpaamaton,
maikkakin hän waikeuoetta moi puhua Jumalan sanaa
ja käyttää kristillistä puhetapaa. Opettaja olkoon marma
siitä, että lapset koettamat matkia häntä. Niillä on suuri
matkimishalu. Sitäpaitsi on heillä erinomainen arroos-
telukyky. Sentähden täyryy opettajan olla tarkka pikku-
seikoissakin. Hän ei saa seisoa huolimattomasti nojaten
sinne tänne. Käsiä ei saa pitää taskussa. Myöskään ei
saa leikitellä kellonperillä, lyijykynällä tai muilla. Kaik-
kein wähimmin sopii selailla ranmatunlehtici, pitäen niitä
leikkikaluna. Käsillä huitominen, huoneessa ympäri kulke-
minen, huutaminen ja meluaminen lasten tarkkuuden yllä-
pitämiseksi ei mitenkään ole puolustettawissa. Toiselta
puolen ei kuitenkaan ole hyroä, että opettaja lasten edessä
seisoo suorana kuin seiwäs, ja puhuu luonnottoman hitaasti.

Opettajan tulee puheissa ja liikkeissä wapautua
kaikesta luonnottomasta ja teeskentelemisestä, ja sen sijaan
olla aiwan luonnollinen. Älköön hän aiwan eroituksetta
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matkiko toisten ääntä, liikkeitä tai esitystapaa. Sillä
lailla hän tulee epäonnistuneeksi, ja lapset kyllästymät
häneen. Kiitollisuudella omaksukoon hän, mitä toisissa
opettajissa näkee oppimisen armoista, mutta heidän jal-
jittelijäkseen kaikessa älköön hän mitenkään rumetko. Keino,
jota toinen menestyksellä käyttää, ei aina sowi toiselle.
Mikä tekee jonkun miellyttäwäksi, moi tehdä jäljittelijän
nanrettcnvaksi ja epämiellyttäwäksi.

Opettaja ei saa olla liian paljon sidottu kirjaansa.
Edeltäpäin pitää hänen tutustua sekä tekstiiu että lauluihin.

Opettajan koko olento ilmaiskoon sitä mieltymystä,
jolla hän seuraa jokaisen oppilaan työtä tunnilla. Ulko-
muoto tulkitkoon sydämen tunteita. Ulkokultaisuus ja
teeskenteleminen olkoon hänestä kaukana!

yksinkertainen ja maatimaton, kuten kristitylle sopii
olkoon hänen pilkunsa. Ensimmäiseksi ja wiimeiseksi muis-
takoon hän, että lapset aiwan kuin odottamat näkemänsä
ijäisen rakkauden auringon heijastusta hänen sielustaan.
Lasten tulee tuntea, että heidän sekä ajallinen että ijäinen
menestyksensä on opettajalle kallis.

OlielusWntöjH.

Lopuksi tahdomme mainita muutamia sääntöjä,
jotka opetuksessa omat olettamat huomioon, jotta se tulisi
tarkoitustaan mustaamaksi.
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Pyhäkouluopettajalle tärkeimmät ja euimmän hno-
mioonotettawnt omat seuraamat:

A. chpeta lapsen Käsityskannan za Kehi-
tykfen lnukaisesti!

Lapsille on asia esitettäwä niin, ettei se ole heidän
käsityskantansa yläpuolella. Ainoastaan se, mitä he hymin
käsittämät, moi pysywästi jäädä heidän sydämiinsä. Tot-
tumattomat pyhäkouluopettajat joutumat suureen wanraan

kertoessaan lapsille hengellisiä kokemuksiaan, joita lapset
useimmiten eimät ollenkaan ymmärrä. Se niitä lapset
eiwät oikealla lamalla moi käsittää on lykättämä toiseen
aikaan, kunnes omat kehittyneet sitä warten. Muutoin
saattaa tapahtua, että lapset käyttämät kristillisiä
sanoja ja puheenparsia, joita eiwät omassa elä-
mässään ole kokeneet. Silloin tulemat he joko ulko-
kultaisiksi tai menee opettajan puhe „heioän päänsä yli",
lasten saamatta siitä mitään hyötyä. Molemmissa
tapauksissa kyllästywät he opetukseen ja sen pahempi,
moimat kokonaan mieraantua kristillisyydestä. Kuitenkaan
ei tarwitse ajatella että lapset järkiperäisesti moisiwat
käsittää kaikkea mitä puhutaan. Nacnnatussa esiintyy
useinkin sellaista, jota ainoastaan uskon kautta moidaan
Vastaanottaa. Sitä ei lapsilta saa salassa pitää, heidän
lapsenuskonsa kun muuten muosien kuluessa pikemmin
mähenee kuin enenee.
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Oppilaat pyhäkoulussa omat mikäli mahdollista
tietojen ja kehityksen mukacm jaettawat eri luokkiin. Ikä
ei aina suinkaan ole mikään luotettawa astemittari.
Kuitenkaan ei ole hywä panna ison lasta komin pienten
joukkoon, maikka hänen tietonsa olisiwatkin heikonlaiset.
Mutta maikka huolellisestikin on koetettu jakaa lapset, on
luokalla sittenkin erilnhjaisia ja erilailla osaamin lapsia.
Sentähden tulee opettajan maroa, ettei hän yksinomaan
anna ainoastaan niiden wastata, jotka aina osaamat ja
tahtomat wastata. Eikä hän myöskään saa liian paljo
puuhata heikompien kanssa. Kummassakin tapauksessa
mcisywät ne lapset, jotka saamat olla joutilaana. Paras
un, jos opeius on sellaista, että se sopii keskinkertaisille,
joita useimmiten on enimmin. Jos on joku waikemnpi
työ suoritettawana, annettakoon se jollekulle etewimmistä.
Mutta sen sijaan on nmistettamn jotain heikompaa oppi-
lasta silloin, kun on tehty yksinkertainen kysymys.

M. Gpeta hawcnnnollifesti.
„Kaiken opetuksen perustana on hawninto", sanoo

mnuau koulumies. ..Opettajan on tehtämä yamainnolli-
seksi laikki, mistä hän tietoja antaa", sanoo toinen.
Kristillisyydenopetuksessa ou tämä wielä paljun tärkeäm-
pää, koska lasten sen kautta tulee saada tietää, että kris-
tillisyys ei ole ainoastaan oppia, maan elämää.



Jotta opetus möisi tulla hamninnolliseksi, on opet-
tajan huomioonotettawa:

1) että hän itse elää läheisessä yhteydessä mapahta-
jansll kanssa, niin että hänen oma persoonansa jossain
määrässä tekee todellisen uskonelämän hawainnolliseksi.

2) että hänellä itsellään on elämä ja selmci käsitys
lunastushistoriasta.

3) että hän niin hywcisti harjoittautuu kertomaan
ja kurocmmaan asiaa tai tapausta, että se aiman kuin
ilmieläwänä on oppilasten sielun silmäin edessä.

4) että hän maikeatasitteiset totuudet tekee sekoiksi
raamatun kertomusten tai wertausten awulla. Myöskin
woi käyttää kertomuksia historiasta ja elämästä.

5) että opettaja tarpeen maatiessä käyttää hywici
kumia tai muita esineitä, jos opetus niiden kautta tulee
helpommin ymmärrettäwäksi jn selwemmäksi.

6) että hän myöskin käyttää karttaa, silloin kun
sitä tarwitcmn.

Hawainnollisuns opetuksessa on äärettömän suuri-
arwoinen. Opettaja, joka opetuksensa saa hywin hawain-
nolliseksi, on löytänyt hywcin opetuksen taikakeinon. Sel-
laisella opettajalla on kaikki edellytykset woidakseen helposti
noudattaa seuraamaa sääntöä.



47

A Opeta Harrastusta herättäen!
Opetuksen tulee wetää lasten ajatukset pois kaikesta

muusta, ja aiwan kuin sitoa heidät käsillä olemaan
aineeseen, Lasten harrastusta ei herätetä alituisilla
muistutuksilla tarkknuteen. Itse opetuksen tulee olla sel-
laisen, että se tempaa lapset mukaansa ja kiinnittää heidän
huomiotaan. Hauskaa on katsella luokkaa, jossa lasten
silmät omat koko ajan kiinnitetyt opettajaan. Sellaisessa
koulussa lapset miihtymät. Sellaisia hetkiä he odottamat.
Toiselta puolen on surullista nähdä lasten istuman
melttoina ja mäsyneinä, ja haukotellen katseleman kelloa,
tai muuten wilkiiilemcm ympärilleen. Tässä tapauksessa
olisi miltei parempi olla kotonaan pitämättä koulua.

Jotta opetus miehättäisi lapsia waaditaan:
1) että opettaja itse on innostunut aineeseen,

jota käsitellään, lapset tuntemat silloin, että opettaja
puhuit „sydämensä kyllyydestä". Ia se löytää masta-
kaiun heidän sydämissään.

2) että mennään helpommasta »vaikeampaan.
Helppoa on se, minkä lapset waiteudetta käsittämät.
Waikeata on taas se, jonka he masta suurten ponnistus-
ten perästä saamat selmille.

Nina on muistettawa, että lapset helpommin ym-
märtämät esimerkkejä historiasta ja jokapäiwäisestä elä-
mästä kuin käsitteitä ja määritelmiä. Sentähden on
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mentäwä esimerkistä sääntöön. Jos opettaja esim. tahtoo
heille tehdä selmaksi käsitettä ystäwyys, käy se paraiten
kertomalla Naamioista ja loonatanista j. n. e. Täten
on opetusta johdettawa niin, että oppilaalta maaditaan
yhä enemmän ajatustyötä käsittääkseen opetuksen sisältöä.
Mutta silloin on opettajan oikein osattawa arwostella
oppilasten käsityskykyä, ja nopeaan huomattawa ymmcir-
täwcitkö lapset häntä. Opetus ei saa olla liian waikeata,
enempää kuin liian helppoakaan, sillä kummassakin tapauk-
sessa laimenee lasten into.

3) että mennään tunnetusta tuntemattomaan.
Kun Jeesus opetti, sowitti hän usein pyhät, kuulijoille
tuntemattomat totuudet tuttuihin turvauksiin jokapäiväi-
sestä elämästä. Samoin teki apostoli Paawali ja muut
pyhät kirjoittajat. Tässä näemme, että tuntemattoman
täytyy olla jossain yhteydessä tunnetun kanssa, ennenkuin
woimme aijottua sääntöä siihen somittaa. Niin oli laita,
kun Jeesus itseään sanoi „mcmilman maireudeksi", tai kun
hän opetuslapsiaan kutsui „maan suolaksi" j. u. e. Apos-
toli Panmali noudatti usein tätä sääntöä. Muistakaamme
maan hänen esitystään juoksusta kilparadalla, hänen mer-
taustaan hengen aseista y. m.

4) että esitystapa ja sen muoto owat miellyt-
täwiä. Opettajan persoona, hänen äänensä ja esiinty-
misensä, kaikki mitä lapset kuulemat ja näkemät hänessä,
on tässä suuresta merkityksestä. Tiedämme, että toinen
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opettaja saa oppilaansa ihmeteltäwällä tarkkuudella seu-
raamaan opetustaan, jota mastoin toinen, jolla muodolli-
sesti on enemmän tietojakin ja sama aine opetettcnvnna,
ei onnistu. Tähän woimme hyrvin sowittaa Geijerin
sanati „Toisarwoista on mitä osaamme, werraten siihen
minkälainen sydämemme ja päämme on". Kuitenkaan
älköön kukaan opettaja peljätkö pyhäkoulutyöhön ryhty-
mistä, maan muistakoon, että „työ tekijäänsä neumoo".
Te, joka uskollisesti ja huolellisesti työhönsä walmistcm-
tuu, on menestywä siinä.

Z>. Opeta perusteellisesti!

Tämä sääntö on erittäin tärkeä pyhäkouluopettajalle.
Jumalan sana on tyhjentymätön wiisauden lähde. Ei
kukaan ole wielä sen symyyttä mitannut. Pyhäkoulu-
oppilasten tulee saada käsitys tästä sywyyoestci ja rikkau-
desta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ainoastaan lukemalla
heille muutamia lukuja raamatusta, ei myöskään istutta-
malla heihin tawnllisia kristillisiä lauseparsia.

Woidakseen opettaa perusteellisesti, tulee opettajan
ottaa huomioon seuraamaa.

1) Valmistuksen kautta hywin tutustua teks-
tiin, woidakseen sitä sitten täydellisesti hallita.

Raamatussa löytywien aineiden sanomaton rikkaus
tekee, että opettajalta waaditaan paljon, uskollista työtä.
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ennenkuin hiin woi perehdyttää oppilaansa Jumalan sanaan.
Ilman kunnollista walmistusta ei hän woi sywentyä itse
tekstiin, waan koskettelee sitä main ohimennen kiireisesti.
Jos määrätty opetusaika ei näin ole kulunut loppuun,
täytyy hänen puhua jotakin, ja silloin un hän waarassa
tarttua yleisiin, usein aiwan epäwarmoihin huomautuksiin,
jotka hywin wähän, tai eiwät ollenkaan sowellu tekstiin.
Huolellinen walmistus on sentähden aiwan malttamaton.
Alutta tässä ei ole kysymys ainoastaan tietopuolisista
taidoista. Raamatullisten totuuksien tulee täyttää opet-
tajan koko elämä. Silloin wasta woi kristillisyyden
opetus tulla perusteelliseksi. Tieto yksinään ci ole kylliksi.
Walaisewasti on joku sanonut „Eiwiit
kirjat, waan se elämä, jola hänestä wirtasi, muo-
dosti hänen lastensa elämän; henki, jola kuohui
hänen katseestaan ja sanoistaan, herätti heidän
uinumat henkensä".

Meidän aikanamme pitämät monet opettajat mieli-
aineenaan tekstiä selittäessään itsensä ja omat kokemuk-
sensa, mutta sellaista ei ole suositeltawa. Jumalan sana
on henki ja elämä. Esimerkkejä saa täyttää ainoastaan
silloin, kun niitä asian walaisemiseksi tarwitaan, jos ne
helpottamat opetuksen käsittämistä.

2) <3i pidä käydä läpi liian paljon kerrallaan.
Parempi on lukea wärsy tai pari terrallaan ja

tuttia niitä perinpohjin kuin ottaa selwittäätsecn toto lu-
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MUN kerrallaan. Tekstit käykööt jos mahdollista järjes-
tyksessä, että erityinen osa Jumalan sanasta tulisi siten
hywin läpikäydyksi. Kuitenkaan ei opettaja ole pakoitettu
aina yhtä täydellisesti läpikäymään tekstin joka osaa.
Tekstit' sisältämät usein monta eri totuutta. Suurempi
hyöty on jos opetus keskitetään muutamiin tekstin tär-
keimpiin kohtiin, sillä opettaja ei moi yhdellä kertaa perus-

teellisesti käsitellä tekstin kaikkia eri totuuksia, Telitettä-
uuen totuuksien sisältö on tehtämä lapsille niin elämäksi,
että ne jäämät heidän mieleensä pysywäisesti. Erittäin
hyödyllistä on seuraamalla kerralla lyhyesti mieleen muis-
tutella edellisellä kerralla saatuja opetuksia. Jos opettaja
ottaa tutkittawakseen liian paljon kerrallaan, oppimat
lapset huolimattomasti ja pintapuolisesti lukemaan Ju-
malan sanaa. Tässä on waara suuri. Opettajat waro-
koot sitä!

3) Tulee waroa yksipuolisuutta.
Tärkeimpänä ei aina saa pitää sitä, mitä syystä tai

toisesta tahtoisi sanoa, Opettaja marokoon asettamasta
omaa mielipidettään tekstiin, sekä esiintuomasta ainoas-
taan sitä, mikä tukee hänen käsitystään. Sen sijaan ru-
koilkoon hän miisautta ja armoa Jumalalta woidakseen
esittää sitä, mitä lapset paraiten tarmitsewat. He tar-
witsewat kuulla „täyden totuuden". Ei kuitenkaan niin
kuin moisimme esiintuoda Jumalan sanan kolo sisällön.
Se on mahdotonta. Mutta täytyy maroa teroittamasta
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lasten mieliin jotain erityistä totuutta toisten totuuksien
kustannukscllajayksipuolisesti esittämästäkäsillä oleruaaasiaa.

Historia ja kokemus näyttämät miten yksipuolisuus
monella alalla pääsee maltaan. Asein tapahtuu niin juuri
kristillisyyden opetuksessakin. Siten on miltei kckikkialla
määrättyinä aikoina mieliin teroitettu eri puolia totuu-
desta, jolloin joko tieten tai tietämättään on sirouutettu
toisia puolin Väsymätöntä rukousta, walwomista,
wilpitöntii mieltä ja Jumalan sanan ahkeraa tut-
kimista wnaoitann yksipuolisuuden maittamiseksi.

Opetuksen tulee sitäpaitsi olla sellaista, että kaikki
sielunwoimat lehittywät. Ihmiselle luomisessa annettu
Jumalan knwa on kristillisen kaswatuksen kautta lapsessa
kehitettäwä täydellisyyteen. Ei ole siinä kylliksi, että koe-
tamme saada lasten mieliin muutamin kristillisiä totuuksia.
Myöskään ci saa tyytyä ainoastaan niiden järkiperäiseen
ymmärtämiseen. Opettajan tulee tehdä kaikki woitawansa,
jotta sanan uudeksi luoma woima oppilaille selmiäisi.
Heidän tulee oppia tuntemaan Jumalan, jn jonka hän
lähettänyt on, Jeesuksen Kristuksen.

O. Ota lasten itfetoiminta opetuksessa
huomioon.

Luontaisesta tarpeesta omat lapset hymin toiminta-
haluisia. Eitä tulee opettajan muistaa ja käyttää hywäk-
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seen. Opettaja, joka oikein ymmärtää herättää lasten itsetoi-
mintaa, saa heidät halukkaiksi ja innostumaan opetukseen.

Opettaja koettakoon istuttaa heihin niin suurta rak-
kautta Jumalan sanaan, että he kodissakin sitä joka päiwä
tayttäisiwät. Heitä moi kehoittaa raamatunlukemiseen
monella eri tawalla.

Hywä keino edistämään lasten itsetoimintaa pyhä-
koulussa on kirjojen lainaaminen. Valistuksen lisään-
tyessä seuraa yhä suurempi lukuhalu. Siitä woi olla
suurta siunausta, jos tuo luettu maan on hywnä sisäl-
löltään. Lehtiset, joita pähcikouluoppilaille tnwallisesti
jaetaan, eiwcit ole kylliksi. Pianhan ne owat läpiluetut.
Sentähden on hankittawa hywiä kirjoja, joita annamme
lapsille lainaksi. Jos heille ei anneta hywiä kirjoja,
hankkimat he itselleen sellaista kirjallisuutta, joka woi
roiedä heidät määrällisille poluille. Jokaisen lastenystä-
roän tulee sentähden estää heitä lukemasta huonoa, mieltä-
kiihoittawaa, usein siweetöntä kirjallisuutta, joka wuolaana
wirtaua kuohuu maamme joka osaan. Woitonhimo kii-
hoittna tilnnottomia liikenliehiä tuhansilla eri keinoilla
toimittamaan wahingollisia kirjoja miltei joka kotiin.
Tässä suhteessa toteutumat Jeesuksen sanat: „Tämän
maailman lapset owat toimellisemmat kuin walkeuden
lapset heidän sukukunnassaan".

Sentähden on pähäkouluopettajan pidettäwä pyhänä
welwollisuutenaan hankkia lapsille hywiä kirjoja, jotta
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omat mieluisia sekä lapsille että muille perheenjäsenille.
Sillä lailla parhaiten moi panna sulun huonolle kirjalli-
suudelle ja estää sen lewenemistä. Jos kristillinen seura-
kunta ajattelisi huonon kirjallisuuden turmiollisia seurauk-
sia, ja hywän lukemisen siunauksellista ruaikutusta, niin
suostuisi se ilolla niihin kustannuksiin, joita pienen kir-
jaston hankkiminen tuottaisi. Sellaisessa kirjastossa ei
sna olla ainoastaan uskonnollisia kirjoja, ..Kertomukset
yleisestä historiasta ja isänmaan historiasta, erittäinkin
elämäkerrat, matkakertomukset ja maantieteelliset kumauk-
set, simistyshistorialliset kumcit n. m., owat erittäin so-
pimia pyhäkoulukirjastoon, jos ne sisältöön ja muotoon
nähden omat lastentajuisia, eiwätkä sisällä mitään, joka
wastustaisi pyhäkoulun korkeaa tarkoitusta. Itsestään
selwää on, että pyyäkoulukirjastosta on poistettama kaikki
sellaiset kirjaset, joista lapset woiwat saada määrän ja
yksipuolisen käsityksen elämästä, koskeloonpa se sitten yksi-
lön uskonnollista ja siweellistä elämää tai yhteiskunta-
elämää". (Lundgren).

Omintakeisen työn kautta juurtuu moni totuus pa-
raiten sieluun. Sentähden on myös hyroä, että oppilaat
saamat muistomärsyjä, joita kotona lukemat. Niiden tu-
lee olla hywin walittuja, liittyä tekstiin ja olla lyhyitä.
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sivliäkoulussll.
Mitä käytöstä on pyhäkoulussa lapsille opetettawa,

neuwoo Herra paraiten sanoessaan palwelijansa kantta:
„Se on sinnllc sanottn ihminen, mikä hyroä on, ja mitä
Herra sinulta waatii, ninnttäin, ettäs kätket Jumalan
sanan, ja harjoitat rakkautta, ja olet niiyrii sinun
Jumalasi edessä". (Mika 6: 8).

Jos tahdomme että opctns pyhäkoulussa tulee siu-
nausta tuottamaksi, on opettajan pidettäwä huolta siitä
että ulkonaista järjestystä noudatetaan. Tärkeätä on se
juuri sentähden, koska täällä kaikkein pyhimpiä asioita
tutkistellaan. Jokaisen yksityisen lähimmän ympäristön
täytyy ainakin itse hartaushetken aikana olla sopusoin-
nussa pyhien totuuksien kanssa, joista puhellaan. Oppi-
laa» täytyy kokoushuoneeseen astuissaan ainakin jossain
määrin tnntea: tämä on pyhä paikka! Tässä asuu Ju-
mala! Jos he tämän omat oppineet, on aiwan luonnol-
lista, ettei kukaan suuremmassa määrässä riko järjestystä.

Järjestyksen pitämiseen ei opettajalta waadita ai-
noastaan tahtoa. Tieto menettelytaroasta, taito panna
se toimeen, owat tärkeimmät. Olkoot wiittankset, joita
tässä annetaan, siunaukseksi!

Esimerkin woima on suuri. Erittäin waltawasti
waikuttaa se lapsiin, joiden olemus ruielä on kehittymä-
tön. He oppimat enemmän elämästä esikumasta, kuin
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kaikista kehoituksista. „Ihminen uskoo enemmän silmiään
kuin korunaan." ..Opetusten kautta kulkema tie on pitkä

lyhyt ja waikuttawa on esikuwan kautta kulkema", on
wanha mieleenpcmtawll totuus, Vhtä opettawasli sanoo
kasvatustieteilijä Zeller opettajille yleensä- „Ole sellainen
tuin lasten tulee olla: tee sitä, mitä lasten tulee tehdä;
ole tekemättä sitä, mitä lapset eiwät saa tehdä! Ole elä-
mälläsi esikuwana lapsille, ei ainoastaan siilon kun he nä-
kemät ja tuulemat sinua, maan silloinkin kun he eimät
näe, eiwätkä kuule sinua. Jos lapset rikkomat, uiin tut-
kistele omaa olentoasi, omia toimiasi ja omaa maellus-
tllsi. Jos löydät itsessäsi mikoja ja syntejä, niin paranna
ne ensiksi; ja koeta masta sitten parantaa lapsia. Anna
Herran joka päimä johtaa itseäsi, niin lapset mieluummin
antautumat sinun johdettawiksesi!"

Tästä on meillä paljon opittnmaa. Lapset tutkimat
tarkoin opettajan persoonaa ja elämää. Jos he niissä
huomaamat jotain, joka on ristiriidassa opettajan anta-
mien opetuksien tai neumojen kanssa, silloin on hänen sa-
nansa kadottanut waikutuksensa. „Aseta itsesi kaikissa yy-
wäin töiden esikuwaksi" sanoo Paawali Tiitukselle. (Tiit.
2: 7). Silloin on sana painawa. Silloin on opetta-
jalla malta oppilastensa yli, niin että he kernaasti nou-
dattamat neuwoja, joita hän heille antaa.

Ajoissa, ennen pyhäkoulun alkua, on hänen oltawa
paikallaan. Monessa suhteessa on hymä, että lapset saa-
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Mllt nähdä opettajansa astuissaan kokoushuoneeseen. Kaikki
mikä kuuluu Valmistukseen pitää silloin olla suoritettua.
Jos opettaja wielä lasten tultua lewotiomasti käy ym-
päri tehden sitä tai tätä, tai ääneen keskustelee towereinsa
kanssa, eiwät lapset woi saada oikeata, tuiwottua tun-
nelmaa.

Ensimmäiset silmänräpäykset omat usein tärkeämmät
kuin kukaan aamistaakaan. Ensimmäinen waikutus on
tawallisesti ruoimakas ja pysywä. Opettajaan luodaan
tutkimia katseita. Hän ei saa näyttää epäröimällä ja
neumottomalta. Päinmastoin tulee hänen ulkomuotonsa
jossain määrin osoittaa, että hän rohkeana ja luottamuk-
sella käy tärkeään toimeensa. Hänen ystäwyytensä lapsiin
ei milloinkaan saa muuttua hätiköimiseksi. Jotta opettaja
maittaisi lasten kunnioitusta ja luottamusta waaditaan
häneltä tosi ystiiwyyttä, mutta sen pitää olla yhdis-
tyneenä tyyneyteen ja piiiittiiwiiisyyteen. (Opettajan
esiint. kts. edell.).

opetuksen ajalla.
Opetuksen ajalla, jolloin tekstiä luetaan, tai teks-

tistä wastauksia etsitään, pitää lasten katsoa kirjaan, muu-
toin opettajaan. Kun opettaja on tehnyt kysymyksen, joka
on tehtäwä koko luokalle yleensä, on niiden, jotka woiwat
mastata siihen, ääneti ilmoitettawa se opettajalle nosta-
malla oikean kätensä. Sitä tehdessä he eiwät saa nousta

4
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ylös tai huitoa käsnuarsillaan. Mitään suhinaa tai huu-
dahduksia, kuten „scmnko minä" j, n. e. myöskään ei saa
kuulua. Ainoastaan se, jolta on kysytty, saa mustata.
Kuiskauksia, tai toisten puoliääneen sanomia mustauksia
ei saa suwaita. Jos mustaaja helposti, toisia häiritse-
mättä moi nousta mostaamaan, niin tehköön sen. Muussa
tapauksessa istukoon mastatessaankin.

Kirjoja on lasten huolellisesti pidettäwä. Opetuk-
sen ajalla walwokoon opettaja, että niitä pidellään hywin.
Kun oppilasten on etsittciwä teksti, tapahtukoon se niin
hiljaa ja nopeaan kuin suinkin. (Monesta syystä on pa-
ras opettaa lapsia käyttämään itse raamattua). He eiwät
milloinkaan saa turhanpäiten selailla raamattua, tai leik-
kiä sillä.

Dleensä poistakoon opettaja mikäli mahdollista kai-
ken, mikä waikuttaa häiritsewästi. Vieraita kehottetta-
koon kulkemaan niin hiljaa kuin suinkin. Hyroä on jos
lapset tottumat kuulemaan, esim. owea awattawan, sinne
katsomatta. Luonnollista on, että jos tämmöistä hiljai-
suutta waaditaan, ei opetus saa kestää liian kauan. Lap-
set omat luonnostaan lewottomia, joten heidän on mui-
kea pitkää aikaa olla samassa asennossa. Se tulee ottaa
huomioon. Jos he jonkun ajan omat istuneet hiljaa
opetusta kuunnellen, on hywä antaa heidän nousta ylös,
tai tehdä muutamia yksinkertaisia ruumiinliikkeitä, jos niin
tarwitaan. Parasta on kuitenkin, kuten sanottu, että lap-
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set wastatessaan ja tekstiä lukiessaan saamat nousta sei-
somaan. Mutta yleensä ei heille ole haitaksi, jos hetken
omatkin hiljaisuudessa.

Mjeslvs opetuksen jälkeen.

Kun opetus on loppunut, on opettajan mikäli mah-
dollista koetettllwa säilyttää sitä hywää waikutusta, jonka
lapset omat saaneet, että se juurtuisi heidän sieluunsa.
Sitä warten on hänen katsottawa, että hyroä järjestys
roallitsee. Lapset eiwcit saa lörpötellen rynnätä paikoil-
taan. Sitten on opettajan seurattarua heitä ulos, jos
hän pelkää epäjärjestystä syntymän. Jos tarwe waatii
on jonkun opettajista lähdettäwä käwelemään sinne päin,
minne suurin lapsijoukko menee. Sitäpaitsi tulee opetta-
jan kehoittaa heitä menemään suoraan kotiin, sekä tiellä
kantamaan raamattnjaan ja muita kirjojaan kunnollisesti.

Mutta jos opettajan näin alituiseen täytyy, war-
tioida lapsia, on hänen kuitenkin oltawa waruillaan, jottei
hän näyttäisi pelokkaalta eikä leruottomalta. Sitä parempi
jota wähemmin hän lapsille näyttää heitä wartioiroan.
Jos opettaja, lewottomallu komennusäänellä antaa käsky-
jään, herättää hän ainakin jossain lapsessa wastustusha-
lua, joka sitten johtaa roallattomuuteen. Mutta jos op-
pilaat hänessä näkemät hymän ystäwän, joka järjestykseen
nähden tyyneesti antaa heille hywiä neuwoja, niin he ilo-
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mielin näkemät hänet keskuudessaan, ja useimmissa tapauk-
sissa noudattamat hänen määräyksiään, wielcipci hänen
poissa ollessaankin.

Hiingilistus ia pillkinlo.
MangaistuKsesta.

Kokemus todistaa, että pyhäkoulunkin toiminnassa
täytyy rangaistusta käyttää apukeinona. Se joka tuntee
lasten luonteen, tietää että he usein tekemät toisin kuin
woisiwat, tai kuin heidän pitäisi tehdä. Jos opettaja harras-
taa heidän parastaan tulee hänen huomauttaa heitä hei-
dän wirheistään. Jos he tieten, tahtoen rikkomat, on
opettajan welmollisuus rangaista heitä. Kysymys miten
rangaistusta on käytettäwä on yhtä tärkeä kuin mui-
keakin, on miten tärkeätä on käyttää
sitä oikein. Syystä on huomautettu, että „tässä jos mis-
sään sekä liika paljo, että liika wähän pilaa kaiken".

Erittäin waikeata on monasti päättää, miten oi-
keastaan ou meneteltäwä, kun oppilaat tahallaan omat
rikkoneet. Ci nim. saa ottaa huomioon ainoastaan teh-
tyä mirhettä, maan ensi sijassa juuri itse rikoksentekijä,
Opettamaa tässä suhteessa on mitä Ruotsin etewimmät
koulumiehet omat sanoneet rangaistustawoista yleensä:
„Uapsia ei aina säa kohdella yhtäläisesti, maan on toi-
mittama heidän ikänsä ja siwistysmääränsä mukaan, su-
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kupuoleen, taipumuksiin ja luonnonlaatuun katsoen. Nuo-
remmat lapset saa tawallisesti helpommin johdetuksi oi-
keaan, kuin isommat, mutta he tarwitsewat tarkempaa wal-
wontaa, ja asettamat opettajan tarsiwällisyyden usein ka-
malle koetukselle. Tytöt owat taipuwaisempia ja sopm-
sempia krun pojat, joten heille ei ankarampia keinoja tar-
witsekaan käyttää. Hentomielisempiä lapsia saa taiwute-
tutsi hywään ystämällisillä sanoilla; itsepäisiä ja kowasy-
däniisiä lapsia on asianomaisella waknwuuoella ja poute-
wuudella kohdeltawa. Arat ja pelokkaat lapset woittaa
ystäwyydellä ja rakkaudella, jotcnuastoin opettajan on
nöyryytettäruä uhnmilewin. Hiljaisia ja säwyisiä on war-
jeltawa taipumasta silmäinpalwelukseen ja matelewaisuu-
teen; kunnianhimoisten ja ylpeiden tulee oppia tuutemaan
kuinka paljon siltä puuttuu, jolla ei ole nöyryyttä. Niiltä,
jotka kodeissaan owat saaneet hywän kaswatuksen ja hoi-
don, woi maalia enemmän kuin laiminlyödyiltä lapsilta".

Täytyy oppia tuntemaan oppilaansa, ja kaikessa
toiminnassaan ottaa huomioon joka lapsen erilainen luonto.
Rangaistuksessakin on se hywin tarpeellista. Kaikkia ei
saa kohdella samalla lailla. Rangaistus, joka on hywä
toiselle, moi wahingoittaa toista. Sitäpaitsi tulee jokai-
sen muistaa: „jota wähemmän tarruitsee rangaista, sitä
parempi on koulu, ja päinmaswin!"

Tahdomme tässä esittää muutamia rangaistuksia,
joita ehkä woi täyttää pyhäkoulussa. Mitii rangaistusta
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on käytettämä ja rangaistuksen waikutus on suuressa
määrässä riippilwa opettajan ja oppilasten mälisestä suh-
teesta. Jota enemmän oppilaat rakastamat ja kunnioit-
tamat opettajaansa sitä mähemmän rangaistusta tarmi-
tcmn. Ia jos hän joskus onkin pakoitettu rankaisemaan,
on se silloin sitä tehokkaampaa.

Jos opettajan ja oppilasten wälinen suhde on yleensä
hywä, on walawa katse jo usein kylliksi saattamaan
syyllinen siweelliseen tasapainoon. Katseellaan pakoittaa
eläintenkesyttäjä itse leijonankin alistuwaisuuteen. Tyy-
nessä ja matamassa katseessa on moimaa. Jeesuksen katse
sai Pietarin kyyneleihin.

Katseen tukena moi toisinaan käyttää ilmettä tai
liikettä, jonka merkityksen syyllinen helposti ymmärtää,
maikkakaan kuten toimottama on eiwät toiset kump-
panit sitä huomaisi, Koettakoon jokainen opettaja oikein
oppia käyttämään näitä keinoja!

Senjalleen moi käyttää sanaa rangaistuskeinona.
Se moi olla joko oikaisema lehoitus, waroitus tai
uhkaus.

On huomatwwa: ettei sanalla nuhtele tai wa°
roita silloin kun katse tai liike on kylliksi; ettei
milloinkaan saa pitää pitkiä, wiisyttiiwiii lehoitus-
puheita; ja että opettaja on lempeä ja tyyni.

Ellei lempeä lehoitus auta, on opettajan tarkan har-
kinnan jälkeen tehtciwä uhkaus. Rakkaus ja mielen-
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maltti omat silloinkin malttamattomat. Syyllisen tulee
tuntea, että se tapahtuu hänen ja luokan parhaaksi, eikä
mistään kostonhimosta tai kiiwastumisesta. Sitäpaitsi ei
saa uhata tehdä muuta kuin minkä todellakin aikoo täyt-
tää ellei parannusta tapahdu. Tuleeko nuhtelemisen ta-
pahtua julkisesti tai yksityisesti, ja minkälainen käytös mil-
loinkin on sopimin, se on opettajan itsensä päätettäwä.

Saattaa löytyä tilaisuuksia, jolloin oppilas ei pa-
rane yllämainittuja keinoja käyttämällä. Silloin on opet-
tajan turmauduttawa toisiin. Muuan keino, jota menes-
tyksellä moi kaikkina aikoina käyttää, on käynti oppilaan
kotona. Opettaja kuitenkaan ei saa tulla sinne minkään-
laisena „syyttäjänä", maan on hänen tultawa lapsen ys-
tämänä. Jos wanhemmat huomaamat, että rakkaus
on ainoa waikutin käyntiin, ja lapsen menesty-
minen opettajan ainoana silmiimiiiiriinä ja palk-
kana, silloin auttamat he häntä.

Oppilas joka opetuksen ajalla käyttäytyy sopimatto-
masti, on muutettawa istumaan lähelle opettajaa. Ellei
tämä auta on sellainen oppilas annettawa johtajan tai
wanhemman opettajan huostaan, siksi kun opetus loppuu,
jolloin opettaja saa tehdä hänelle niin kuin sopii. Useam-
mastakaan syystä ei ole hywä antaa lapsen seisoa joko
paikallaan tai erikseen esim, nurkassa. Ruumiillista ran-
gaistusta, olkoonpa missä muodossa hywcinsä, ei pyhä-
koulussa saa käyttää.
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Jos oppilas kaikista toimenpiteistä huolimatta näyt-
täytyy parantumattomaksi, on hänet erotettawa pyhäkou-
lusta. Lapset eimät saa tulla siiheu käsitykseen, että py-
häkoulussa ei ole mäliä käytöksellä. Jos niin käy tulee
luokalle huono henki, joka tarttuu lapsiin, ja ehkäisee työn
siunauksen. Tällä ei ole sanottu että opettaja mallan
hylkäisi sellaisen oppilaan. Päinwastoin: mitä kekseliäs,
itsensäkieltäwä rakkaus maatii, on hänen tehtäroä, saadak-
seen oppilaan sellaiseksi, että hän moi palata toweriensa
pariin. Rakkaus woi yllämainitussa tapauksessa tehdä
ihmeitä. Se lämmittää ja pehmittää kylmimmän ja ko-
wimmankin sydämen. Kun työmme lasten keskuudessa
johtuu rakkaudesta, rakkaudesta Jumalaan, silloin saamme
toiwoa, että tämä rakkaus lopultakin tunkee heidän sydä-
miinsä, tehden siellä puhdistustyötään, walmistaen ne
Herran pyhäksi asuinsijaksi, Walaisewa on seuraama ta-
paus, mikä muutamia wuosia sitten tapahtui eräässä kau-
pungissa. Lapset oliruat raakoja ja tottelemattomia, Ai-
jottiin sulkea pyhäkoulu. Silloin tarjoutui muuan usko-
wainen upseeri johtamaan heitä. Hän teli työtä, ja ru-
koili palamalla innolla. Jonkun ajan perästä kääntyi
muutamia lapsia, ja niin woitiin opetusta häiritsemättä
jatkaa.
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Neliöi luksista ja palMnnoisla.

Kun ihminen on tehnyt Jumalan tahdon jälkeen,
tuntee hän hywäksywän äänen sydämessään. Se on Ju-
malan ääni omassatunnossa. Kuuliaisuudesta Jumalaa
kohtaan seuraa rauha. (Katso Es. 48: 18). Hume pal-
kitsee itsensä. Tästä näemme, että on oikein antaa las-
ten tuntea mielihywämme, kun he owat käyttäytyneet hy-
win. Kuitenkin warottakoon teeskentelyä. Hymä käytös
tuottaa lapsellekin luonnollisen palkinnon. Sellaisia owat:
„hywän omantunnon todistus, ilo olla opettajalle mie-
liksi" j. n. e. Nämä palkinnot olkoot tärkeimmät. Py-
häkoulussa on pyrittäruä siihen, että lapset pitämät itse
rukouksen, hartaushetken, laulun ja lukemisen wirkistyksenä.
Erityisiä kehoituksia ja palkinnotta moi myöskin siunauk-
sena käyttää, jos niitä ei tuhlata liiaksi. Sitten moi toi-
sinaan puhua muutamia kehoittawia sanoja. Kiitospu-
heet owat aiwan hylättäwät". Mutta jos opettaja hy-
wille lapsille ilmoittaa tyytywäisyytensä, kehottaa se heitä
edelleenkin koettamaan parastaan.

Tässäkin riippuu kuitenkin kaikki siitä suhteesta, mikä
on opettajan ja oppilaan wälillä. Mikä toiselle on so-
piwaa, woi toista. Joka tapauksessa täy-
tyy wälttää ostamasta lapsen tottelewaisuutta palkinnon
lupauksilla. Silloin woi odotettu palkinto kannustaa häntä
welwollisuuden täyttämiseen. Pyhäkoulun suurin tartoi-
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tuo on luoda tosikristillisiii luonteita, joten sitä ei mil-
lään keinoilla saa muuttaa.

Suurta warowaisuutta täytyy noudattaa lahjojen
jakelemisessa. Tiheään asutuissa paikoissa, kuten suurissa
kaupungeissa, joissa useat eri seurakunnat työskentelemät
lasten keskuudessa, on tarkoin malwottawa, ettei lahjoilla
houkutella lapsia koulusta toiseen. Toisen koulun
lapsia ei pidä ottaa mastaan, ennenkuin on neumoteltu
entisen opettajan kanssa. Jos muuton on aiheuttanut
wnihteluhalu, tai joku muu turha syy, ei lasta saa ot-
taa kouluun. Sen sijaan tulee opettajan koettaa saada
lasta palaamaan takaisin entiselle luokalleen. (Siellä, täällä
on usein ajattelemattomasti Vastaanotettu lapsia ja ly-
hyen ajan perästä palkittukin. Eräs äiti oli kehoittanut
lapsiaan useasti muuttamaan koulusta toiseen, saadakseen
enemmän palkintoja).

Useissa paikoissa on oppilasten lukumäärä silmiin-
pistämällä lamalla lisääntynyt hiukan ennen juhlaa, tai
lahjojenjako-aikaa. Sellainen koulu, jossa lahja on
piiii»asia, hartaus siwuseikla, on surluteltawa, jos
tin siellä on monta näköjään hymää lasta.

Kun uusia oppilaita ilmoittautuu, on opettajan tai
johtajan tarkan harkinnan perästä päätettämä, onko op-
pilas wastaanotettawll, tai häntä kehoitettawa menemään
toiseen kouluun, tai tuleeko hänen odottaa siksi kun juhla
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on ohi. (Joka tapauksessa tulee lapsella olla joko man
hempnin tai holhoojan lupa koulunkäyntiin).

Lastenlehdet y. m. lehtiset, joita lapsille sunnuntai-
sin jaetaan omat hywiä kehoitukseksi, mutta minään pal-
kintoina niitä ei pidä antaa.

Pyhäkoulujen juhlat owat olleet iloksi sekä opetta-
jille että oppilaille. Niiden ohjelma on edeltäpäin mää-
rättcimä, sekä puheet, että laulut. Hymä on myöskin edel-
täpäin määrätä milloin lahjat jaetaan. (Jos samalla
kerralla annetaan useammanlaisia lahjoja, kuten wehnäsiä,
hedelmiä, lehtiä tai muuta, omat ne pantawat pussiin,
jotta kukin lapsi saa maan yhden esineen käteensä).

Näissäkin tilaisuuksissa tulee Jumalan sanan olla
Aina ja Oma, mntta puheet eiwät saa olla pitkiä. Jos
lapset wcisymät on tarkkcmwaisuutta ja järjestystä waikea
ylläpitää.

Jos lapsille tarjotaan jotain nautittawaa niinkuin
maitoa, kahmia tai m. s. annettakoon se ennen hartaus-
hetkeä. Muut lahjat annettakoon jälteen.

Raamatunlauseilla ».varustettuja tukkaiskortteja on
mielestämme tarpeetonta pyhäkouluissa jaella.



11.

Hultous.
ftuKousliMel sivliäkoulussil.

Koska pyhäkoulun tarkoitus on wiedä lapsia Jee-
suksen luo ja opettaa heitä ymmärtämään, että he oruut
hänestä riippuwaisia, ja koska opettajan on persoonallaan
tehtämä kristityn elämä haruainnolliseksi, on erittäin tär-
keätä, että hetket, jotka oroat yhteistä rukousta warten,
käytetään oikein.

Oppilasten tulee rukouksen ajalla tuntea, että py-
häkoulussa ei rukoilla ainoastaan pelkästä tottumuksesta
tawan wuoksi, waan että siellä Jumalan lapsina lähesty-
tään jumalallista majesteettia, taimaan ja maan Herraa,
kuten hywää isää nöyrällä luottamuksella turwnllisesti
pyytäen häneltä kaikki tarpeet.

Rukoushetket owat lapsille suuremmasta merkityk-
sestä kuin moni luuleekaan. Tässäkin waikutamme hei-
hin enemmän esimerkillä kuin tietopuolisella opetuksella.

Jos rukoushetket owat sellaisia kuin niiden tulee
olla, roaituttaroat ne oppilasten elämään siunausta tuot-
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tcnvasti. Moni, joka hädän hetkenä on muistanut, miten
uskoma ihminen moi sydämellisesti ja luottawasti rukoilla,
on helpommin awannut sydämensä Jumalalle, ja koko-
naan antautunut hänelle.

Kun opettajat rukouksen hiljaisina hetkinä kääntyivät
Jumalansa puoleen rukoillen häneltä hengellistä ja ruu-
miillista apua, sekä kiittäwät armosta ja awusta, jota jo
omat saaneet, tai myöskin kiittäwät Jumalaa ylistäen
häntä Isänään, silloin hamaitsemat lapset, että usko Ju-
malaan ei ole mielikuwitusta, maan eläwä wakaumus
siitä, että Herra, kaikkimaltias Jumala, kaikkialla läsnä-
olewa, rakkaudesta rikas Isä todellakin kuulee, mitä häntä
pelkäcimäiset anomat. Olemme makuutettuja siitä, että
tällaiset hetket waikuttawat unohtumattomasti moneen op-
pilaaseen ja että muistot niistä sittemmin epäuskon myrs-
kyjen ahdistellessa omat heitä suojaamassa ja warjelemassa.

Mutta tähän waaditaan, että opettajat omat oi-
keita rukoilijoita, jotka pyhäkoulussa rukoilemat tamalla,
joka wastaa lasten tarpeita. Päinwastcusessa tapauksessa
woimat lapset oppia lähestymään Jumalaa suulla maikka
sydän on kaukana hänestä. (Es. 29: 13). Sellainen oppi
on hirweää. Teeskennellystä kristillisyydestä ja ulkokul-
taisuudesta on marsin lyhyt matka epäuskoon ja ilmei-
seen jumalanpilkkaan. Jumala warjelkoon rakasta py-
häkouluamme tästä maarasta ja herättäköön jokaisen opet-
tajan makawasti tätä miettimään.
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liskomainenkin opettaja saattaa unohtaa mikä suuri
merkitys on ulkonaisella, wieläpä ..pikkuseikallakin" lapsiin.

Sentähden ei opettajan tule ainoastaan tutkia sy-
dämensä suhdetta Jumalaan, maan myöskin katsoa, että
hänen esiintymisensä ja kaikki ulkonaiset olosuhteet rukous-
hetken aikana omat sellaisia, että ne eiwät häiritse juma-
lallisen hengen roaikutusta lasten sydämissä. Jokaisen
pyhäkouluopettajan sydämenasiana tulee olla, että hän sa-
noin ja töin antaa lapsille oikean käsityksen rukouksesta.
Olkoot seuraamat ohjeet siunaukseksi!

A. AuinKa pyhäkoulussa on rukoiltawa.
Oikea rukoilemistapa on niin waikea, ettei maail-

man kaikki wiisaus sitä kykene opettamaan, mutta samalla
on se niin helppo, että yksinkertaisinkin moi sen toteuttaa.
Rukous on hengellisen elämän hengitys. Ainoastaan
Pyhä Henki moi meitä opettaa oikein rukoilemaan. Hän
tahtookin saada sekä suuret että pienet oikeiksi rukoilijoiksi.
Tuskinpa mistään aineesta puhutaan raamatussa niin
usein kuin rukouksesta. Sieltä woimme mekin oppia oi-
kean rukoustawan.

Todellinen rukous on sydämen keskustelu Jumalan
kanssa. Sen tarkoituksena on joko pyytää Jumalalta apua
ja siunausta, tai kiittää ja ylistää Jumalaa. Sitämas-
toin on aiwan määrin koettaa rukouksessa herättää tai
opettaa läsnäolemia. Woimme rukoilla joko sanoilla tai
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sanoitta. Mutta kaiken rukouksen täytyy tapahtua mal-
tillisesti, järkewästi, tarkoituksenmukaisesti ja sydämelli-
sesti. Sanat ilman ajatusta ja tarkoitusta eiwät ole
rukousta. Sanat, lausuttuna ilman sydämellistä osanot-
toa eiwät myöskään ole rukousta. Wastaanottaisiko Ju-
mala rukousta, kuulisiko hän sitä, ellei sydän olisi sitä
lähettänyt, ellei sydämentarpeita siinä olisi tulkittu?

Jotta opettaja rooisi rukoilla oikein, on hänen tut-
kittansa noudattaako hän Herran kehoitusta!

1) „ONaa palamat hengessä!" (Noom. 12:11).
Epäilyttämän armoista on työ pyhäkoulussa, ellei

henki, joka meitä siihen innostaa, ole Jumalan Henki.
Ainoastaan Pyhä Henki moi meidät tehdä pala-

miksi Jumalan mielen jälkeen. Palama henki on „sielun
elonrooima yhteydessään Jumalan kanssa". Jos opetta-
jalta puuttuu tätä sielun sisintä yhteyttä Jumalan kanssa,
ei sitä woi mikään korroata. Tieto ei auta. Muodon
puolesta paraskin rukous ilman tätä henkeä jättää sydä-
men kylmäksi. Sekä pienet että suuret tuntemat, että pu-
huja „pitäci" rukouksia, tai „lukee" niitä.

Mutta tärkeätä on kuitenkin, ettei opettaja erehdy
pitämään tunteiden kuohua palamana henkenä. Liikute-
tussa mielentilassa oleminen ei ole samaa kuin olla pa-
lama hengessä. Pahat hengetkin woimat liikutusta ai-
kaansaada. Kokemus todistaa, että itserakkauden, kunnian-
himon, ylpeyden, epäjärjestyksen, mallattomuuden ja muut
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sellaiset pahat henget tulemat hartaushetkiinkin ja kernaasti
ottamat johdon haltnunsa.

Ulkomainenkin opettaja on waarassa joutua har-
haan. Jos niin on käynyt, niin koettaa hän kyllä mielä
innostuttaa, mutta hän tekee sitä „wieraalla tulella", joka
main tukehduttaa oikean elämäninnon. Sellainen tuli
moi kyllä mainista, mutta ne, jotka sitä seuraamat, huo-
maamat pian, että heitä johtikin main mirwatuli, joka
wie harhaan. Jumala Varjelkoon lapsiamme siitä. Wal°
woloon ja rukoilkoon jokainen opettaja, ettei hän jou-
tuisi sellaisten henkien johdatettawaksi.

Todellisesti palama hengessä on opettaja silloin kun
hän tuomiten muut henget, jotka sielua tahtomat mahin-
goittaa, harrastaa Jumalan sanaa ja hänen Valtakun-
tansa asiaa, antaen Jumalan sanan malon johtaa itseään.
Ainoastaan silloin on hän rukoilija Jumalan mielen jäl-
keen, sellainen joka osaa rukoilla hengessä ja totuudessa.
(loh. 4: 24).

Tähän päästäkseen tulee opettajan joka päimä olla
Pyhän Hengen kaswattaman waikutuksen alaisena. Sil-
loin ryhtyy hän myötä ja huoli-
matta malon ja marjon waihteluista pyhäkoulutyöhön
sen hengen johdattamana, joka on „wiisauden ja ymmär-
ryksen, woiman ja mäkemyyden ja tiedon ja Herran pel-
won henki". Tällöin on hänellä tarkka arwostelukyky
niin että hän woi eroittaa Jumalan hengen omastaan
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tai jostain muusta hengestä. Hänen rukouksensa on oi-
kea sydämenrukous, joka Herran lupauksen mukaan tuot-
taa siunauksen sitä pyytäwälle. Sen kautta saa hän myös-
kin tyynen mielenlaadun joka on tärkeä kaikille ihmisille,
mutta erittäinkin niille, joilla on lasten kanssa tekemistä.

2) Älä anna sydämesi kiiruhtaa puhumaan
Jumalan edessä. (Sai. saarn. 5: 1).

Ennenkuin me pyydämme jotain henkilöltä, joka on
meitä ylempi, punnitsemme me tarkoin sanamme. Kuinka
paljon tärkeämpää onkaan se silloin, kun tomun lapsi lä-
hestyy Luojaansa!

Raamattu osoittaa meille miten pyhät muinoin suu-
rimmalla kunnioituksella ja nöyryydellä lähestyiroät Ju-
malaa. Ei ainoastaan sanat, maan koko heidän ulkonai-
nen asentonsakin osoitti, että he pyhän Inmalan edessä
tunsiwat olewansa tomu ja tuhka. „Nskowaisten isä"
Aabraham sanoo: „Katso minä olen rumennut puhumaan
Herrani kanssa,- maikka minä tomu ja tuhka olen". (1
Moos. 18: 27).

Kun Mooses rukoili Israelin lasten puolesta ku-
martui hän maahan asti (2 Moos. 34: 8). Profeetta
Daniel sanoo lamastaan rukoilla m. m.: „Minci käänsin
itseni etsimään Herraa Jumalaa rukouksella ja anomisella,
paastolla, säkissä ja tuhassa". (Dan. 9: 3). Jeesus itse
Getseemanessa rukoillessaan lankesi kasrooilleen. (Mat. 26:
36—40).

5
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Useissa piireissä arwellaan, ettei se joka waatii tyy-
neyttä, hiljaisuutta ja kunnioitusta ole tarpeeksi „wapau-
tunut". Kukaan älköön kuitenkaan luulko, että tyyni mal-
tillisuus ja kunnioituksen osoitus olisi samaa kuin „or-
juus", josta juuri jokaisen Jumalan lapsen tulee koettaa
wapautua.

Tosiaankin tulee opettajan muistaa, mitä apostoli
Paawali sanoo Nooman kristityille: „Sillä te ette ole
saaneet orjuuden henkeä, että teidän wielä pitäisi pelkää-
män, maan te olette saaneet walittuin lasten hengen,
jossa me huudamme: Mba, rakas isä". Mutta myöskin
on muistettawa, ettei apostoli, joka notkisti polruensa
Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän eteen, suinkaan näillä
sanoilla tarkoittanut, että me ilman nöyryyttä ja kunnioi-
tusta lähestyisimme Herraa, jonka edessä enkelitkin nöy-
rinä ja kunnioittamina peittämät kaswonsa.

Opettajan on sentähden walwottaroa, että hän ru-
koushetken alkaessa on mieleltään tyyni ja hiljainen, jotta
hän ajatuksella, wakawuudella ja maltilla saattaa lähes-
tyä pyhää Jumalaa. Äänen ja liikkeiden, roieläpä opet-
tajan koko persoonan tulee jossainmäärin lapsille ilmaista,
että hän nöyränä kunnioittaen, wakcnvana ja luottamuk-
sella lähestyy Jumalaa rukouksessa.

Kiusallisen waikutuksen tekee ihmiseen, kun kuulee
jonkun erittäinkin lasten opettajan huolimattomalla, kiirei-
sellä tawalla, korvalla äänellä ja kaikenmoisilla liikkeillä
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„johtawan rukousta". Näyttää toisinaan siltä kuu opet-
taja oikein kiiruhtaisi sanomaan joukon sanoja, jonka jäl-
keen hän „cmmenen" sanottuaan rientää johonkin muuhun.
Oppilaat eiwät silloin moi ajatella muuta kuin että ru-
kous on wain yksi monista muista toimista.

Nnvan yhtä määrin on luonnottoman hitaalla ää-
nellä lausua rukousta. Ei hartaus siitä kohoo. Sitäpaitsi
on sellainen roika todisteena siitä, että opettaja pitää ru-
kousta keiuona herättääkseen hartautta kuulijoissaan, sen
sijaan, että hän puhuisi Jumalansa kanssa. Lapset woi-
wat luonnottomista liioitteluista Vahingoittua ajaksi ja
ijäisyydeksi.

Heidän wasta muodostumaan sieluunsa jää helposti
waikutuksia, jopa pysywäisinkin, jonkatähden niiden Vas-

tuunalaisuus on suuri, jotka waikutuksia antamat.
3) Vaaditaan ulkonaista hiljaisuutta.

Jotta lapset wuisimat koota ajatuksensa rukoukseen,
on katsottawa, että hiljaisuus wallitsee heidän ympäril-
lään. Ei kukaan opettajista saa rukouksen ajalla puhua,
lukea tai hommata muuta. Kaikkien läsnäolewien on yh°
dyttäwä rukoukseen. Omien tulee olla tällä ajalla sul-
jettuina, muuten woiwat sisääntulewat häiritä, ja hiljai-
suus ja tarkkaawaisuus hämitä.

4) Rukouksen tulee olla yksinkertaisen ja puo-
leensa wetiiwän.
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Saadaksemme lapset osaaottaroiksi ja todellakin hil-
jaisina tarkkaamaan tulee yleisen rukouksen pyhäkoulussa
niin hyroin muodon kuin sisällönkin puolesta olla sellai-
sen, että he woiwat ottaa osaa siihen, tai ainakin pää-
asiassa ymmärtämät sen sisällön. Sen täytyy olla yk-
sinkertaisen ja mieltiitiinnittiiwän.

Tunnettua on, että woimme rukoilla joko omilla
sanoilla, tai käyttämällä jotain ennen sepitettyä rukousta.
Edellisessä tapauksessa on erittäin tärkeätä ettei opettaja
käytä liian lennokasta kieltä, niin etteiwät lapset sitä ym-
märrä. Se joka „johtaa rukousta" tehköön sen yksinker-
taisesti ja maatimattomasti, pyytäen sitä mitä läsnciole-
wat sillä kertaa tarwitsemat. Hywä on että tämä tapah-
tuu huolellisesti kieltä käyttämällä, mutta älköön kukaan
panko pääpainoa kauniisiin sanoihin, ja hywin muodos-
tettuihin lauseihin. Jos näin tapahtuu on oikea rukoi-
leminen kaukana.

Jos opettaja rukoilee jonkun kaawan mukaan, on
hänen roalittawa se oppilaiden käsityskannan ja tarpeiden
mukaan. Rukous, jota pyhäkoulussa on taytettciroä, on

Jeesuksen opetuslapsilleen opettama rukous. Useimmat
lapset tuntemat sen pyhäkouluun tullessaan. Mutta moni
on oppinut sen ulkoläksynä. Niin paljon kuin mahdol-
lista, on wastustettawa sen ajattelematonta käyttämistä,
jonkatähden opettajan on yksinkertaisesti ja helppotajuisesti
tehtämä lapsille selwäksi tuon syroän rukouksen tärkeimmät
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kohdat, Sitäpaitsi on opettajan koetettawa itse oppia lau-
sumaan se hitaasti, mutta oikealla painolla.

Lasten tulee tuntea, että opettaja todellakin rukoi-
lee, eikä ainoastaan lue rukousta. Ia jotta Helin
woisiwat rukoilla mukana, täytyy heidän ymmärtää
rukouksen pää-ajatus ja sisältö.

Muitakin ennen sepitettyjä rukouksia moi siunauk-
sella käyttää, kunhan walitaan sellaisia, jotka ilmaisemat
rukoilijan ajatuksia. Kun useampia rukoilee yhdessä woi
jokainen helposti seurata mukana, jos se joka rukoilee ää-
neen käyttää rukousta, jonka kaikki tuntemat, kuten esim.
Isä meidän rukousta, tuttuja säkeitä lauluista y. m. Kun
lapset ennestään tuntemat käytetyn rukouksen sanajärjes-
tyksen, on paras säilyttää se sinään. Jotkut luulemat ai-
kaansaamansa suurempaa hartautta muuttamalla sanoja ja
ajatuksia ja lisäämällä uusia. Tämä on kuitenkin suuri
erehdys. Lasten hartautta ei se ainakaan kohota. Päin-
mastoin häiritsewät heitä nuo oudot sanat. Tawallisesti
kiintyy kaikkein huomio silloin rukouksesta rukoilijaan.
He odottamat jatkossa uusia muutoksia. Wilkkaat lapset
ponnistamat ajatuksiaan muistaakseen nuo muutetut koh-
dat, ja ihmettelemcit mahdollisesti sitä, mitä isä tai äiti
kotona sanoo tuon kuultuaan. Jos Jumalan henki wna-
tii rukoilijaa puhumaan sellaista, mikä ei ole tuossa kaa-
massa, oli se wirrenwärsy tai muu kirjoitettu rukous, teh-
köön hän sen jälkeenpäin. Ennenkuin pyhäkoulussa ru-
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koillaan mitään semmoista, joka on lapsille osittain tni
totonaan outoa, on heille tehtäwä selwäksi rukousai-
heen merkitys ja sen tärkeys.

5) Rukouksen ajalla tulee lapsilla olla so-
pima asento.

Aikaisemmin olemme huomauttaneet, miten pyhät
muinoin kunnioittaen lähestyimät Jumalaa. Tärkeätä on,
että lapset pyhäkoulussa oppimat seuraamaan heidän esi-
merkkiään. Heille on sitäpaitsi huomautettawa, miten nii-
den tulee olla, jotka Herraa lähestymät.

Parasta lienee antaa heidän nousta seisomaan,
panna liidet ristiin, ja mahdollisesti sullea silmänsä
ennen rukouksen alkua. Jos heillä on raamattu, laulu-
kirja tai joku muu kirja, jota eiwät häiriöttä woi laskea
kädestään, on paras, että he panemat kätensä ristiin kir-
jan awattcnuau puolen yli. Lapset eiwät silloin joudu
kiusaukseen katsoa, siihen rukouksen ajalla.

Luonnollista on, ettei joka kerta järjestetä ulko-
naista puolta. Se cm kerta luokalle opetettawa, ja sit-
ten main muistutettawa siitä kun tulee uusia oppilaita,
tai muuten näyttäytyy tarpeelliseksi, Ileensä on koetet-
tawa päästä siihen, että lapset heti asettumat oikeaan
asentoon, kun ilmoitetaan rukouksen alkaman. On warot-
tawa alituista järjestämistä. Kerrassaan hauska on nähdä
luokkaa, jossa ulkonainen järjestys syntyy itsestään.
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Jos opettaja ja oppilaat owat tunteneet Pyhän
Hengen armotuulahduksen sydämissään, woi opettajasta
tuntua hywältä saada polwistua oppilaiden kanssa har-
taushetken jälkeen. Opettajan ei kuitenkaan pidä waatia
sellaista, erittäinkään jos useampia luokkia on samassa
huoneessa. Tarualla tai toisella pakoittaa lapsia tähän,
on useammastakin syystä haitallista. Jos opettaja tah-
too rukoilla siinä asennossa, tehköön hän sen, mutta äl-
köön houkutelko lapsia siihen. Toinen asia on, jos joku
omasta tahdostaan seuraa hänen esimerkkiään. Erityisestä
syystä tahtoisimme huomauttaa, että opettajan on otet-
tawa selkoa siitä, etteiwät oppilaat mistään ulkonaisesta
pakosta polwistu, erittäinkin jos muita on läsnä.

Sitämastoin on heille huomautettcnua, että Jumala
tahtoo että heidän koko elämänsä olisi rukouselämää. Hän
tuulee heidän rukouksiaan aamusella, pciiwän koittaessa,
päimällä, jolloin he owat työssä, illalla heidän lewolle
laskeutuessaan, sekä yölläkin, jolloin he makaamat. Hei-
dän tulee tietää, että Herra aina kuulee heidän rukouk-
sensa, oliruatpa he sitte missä asennossa hywänsä, jos se
waan on todella sydämen rukousta. Mutta polwistumi-
nen ja käsien ristiinpaneminen ilman että sydän on mu-
kana, on halweksittawaa ulkokultaisuutta.

6) Rukous olloon lyhyt.
Ei ainoastaan lasten tähden, maan opettajankin täh-

den olkoon yleinen rukous lyhyt.
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Saarnaaja sanoo: „lumala on taimaissa, ja sinä
maan päällä: ole sentähden wähäpuheinen" (Saarn. 5: 1)
Jeesus sanoi, opetuslapsilleen: „Kun te rukoilette niin äl-
kää olko paljon puhuwaiset niinkuin pakanat; sillä he
luulemat heitänsä paljon puheensa tähden kuultaman".
(Mat. 6: ?.)

Niin hywin wanhassa kuin uudessakin testamentissa
kielletään meitä rukouksissamme olemasta monisanaisia.
Herra on selwasti tahtonut näyttää että se on tarpee-
tonta, koska meillä on Jumala joka tietää, mitä me tar-
vitsemme ennenkuin me häneltä rukoilemmekcmn. Sitä-
paitsi woi sellainen rukous pian tulla pelkäksi sanatul-
walsi, josta oikea ajatus, tyyneys ja sydämen osanotto
owat kaukana. Opettaja rukoilkoon Jumalaa marjelemaan
häntä sellaisesta sanatulroasta ja tarpeettoman pitkistä
puheista. Hän ei mcchingoita sillä ainoastaan kuulijoi-
taan, waan myöskin itseään. Ellei hän ajoissa ota waa-
rin itsestään, tahtoo hän lopulta mieluimmin itse puhua,
kuin kuulla muiden puhuman ja rukoileman. Se, joka
hartauskokouksissa pitää pitkiä rukouksia joutuu lopulta
todellakin siihen tilaan, ettei milloinkaan ole tyytymäinen
ja iloinen, jos joku muu kuin hän rukoilee. Sellainen
henkilö on joutunut eksyksiin, eikä ole opettajaksi sopima,
maikkakin hänen sanansa tuntuisi lämmittämän ja wirkis-
tämän. Kääntyköön hän sen sijaan Jumalan puoleen
rukoillen malttia ja raittiutta. Muutoin woi hän enem-
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miin mahingoittaa kuin hyödyttää, huolimatta siitä että
hän harrastaa Jumalan sanaa.

Pelolla näkemät oppilaat ja muut läsnäolijat sen-
laisen henkilön, joka rukoilee pitkään, alkaman rukoilla,

he tietämät jo manhastaan hänen pitkittämän sitä niin
kauan, että he moneen kertaan ehtiwät wäsyä. Sellainen
rukoilija tahtoo rukouksessaan kosketella kaikenlaisia asioita.
Jos hän jonkun ajan kuluttua, toiseen asiaan siirtyessään,
alentaa äänensä, toimowat useat erittäinkin lapset
että hän jo sanoo aamenen. Mutta kun opettaja uu-
della innolla jatkaa, woiwat kenties kärsiwällisimmät ja
tunnullisimmat ponnistaa miimeisetkin moimansa moidak-
seen seurata rukousta. Useimmat kuitenkin menettämät
kärsiwällisyytensä, ja joko nukahtamat henkisesti tai ruu-
miillisesti, tai keksimät jotain muuta mirkistyksekseen. Kun
sitten aamen on sanottu, tuntemat ne, jotka tahtoiwat
seurata, mutta eimät »voineet, omassatunnossaan nuh-
teita siitä. Pitkä rukous oli heitä ikäänkuin pakoittanut
ulkokultailemiseen. Kaikki omat jonkun werran masentu-
tuneita ja alakuloisia, ja wnrmaa on, että rukoilija pit-
källä rukouksellaan wastusti Pyhän Hengen työtä kuuli-
säin sydämissä. Hartaushetket, joiden tulisi olla oppi-
laille wirkistyksenä, tulematkin täten piinan hetkiksi, joista
he niin pian kuin mahdollista koettamat mapautua. Vää-
rinkäytös tässä kohden on aiwan marmaan syynä siihen,
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että moni oppilas eroo pyhäkoulusta isommaksi tultuaan.
Sitten sanotaan heidän eronneen „ilman syytä!"

Jotta rukous woisi tulla lyhyeksi, tarwitsematta olla
katkonainen tai mallimainen, otettakoon rukouksen esineeksi
ainoastaan ylsi asia. Mieluummin rukoiltakoon useam-
pia kertoja, laulun ja puheen Vaihdellessa.

?) On rukoiltawa Jeesuksen nimeen.
Pyhäkoulun opettajien kuten muidenkin rukoilijoiden

tulee alati muistaa se mitä Jeesus sanoi, nim. että jos
rukous tapahtuu hänen nimessään, tulee se kuulluksi. Las-
tenkin täytyy oppia se. Tässä tahdomme huomauttaa,
että opettaja warokoon antamasta lapsille sitä käsitystä,
että Jeesuksen nimeen rukoileminen on samaa kuin rukouk-
sen lopettaminen sanoilla „Jeesuksen tähden", „Jeesuksen
Kristuksen kautta", tai „leesuksen nimeen" j. m. s. Tie-
dämme että tällaiset lauseet, jotka Jeesuksen todelliselle
opetuslapselle owat suloisia ja kalliita, onmt toisille ulkoa-
opittuja, joita main tottumuksesta sanomat.

Jotta opettaja woisi rukoilla Jeesuksen nimeen, tu-
lee hänen olla samassa suhteessa häneen kuin oksa on
runkoon. Ainoastaan silloin moi ja tahtoo hän rukoilla
»Jeesuksen tahdon jälkeen" ja „hiineen luottaen".

M. Mitä pyhäkoulussa on rukoiltawa?
Pyhäkoulussa niinkuin muuallakin saamme ja tu-

lee meidän rukoilla sitä, mitä Herran rukouksessa meille
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nenwotaan, s. t. s. kaikkea, mikä koskee Jumalankun-
niaa, sekä meidän ajallista ja ijiiistii menestys-
tiimme. Meidän rukouksemme ensimmäisenä aiheena tu-
lee olla Jumalan nimen pyhittäminen ja hänen Valta-
kuntansa leweneminen.

Hywä on jos pyhäkoulussa on päästy siihen, että
oppilaat paikoilleen istuttuaan kernaasti rukouksessa huo-
kaamat Jumalan luo, pyytäen häneltä siunausta hartaus-
hetkelle. Opettaja woi sopimalla tawalla kehoittaa heitä
siihen. Pyhäkouluun tultuaan on opettajan koetettaroa
saada muutaman minuutin hiljaisuus, moidakscen lähes-
tyä Jumalaa. Sydämelle tekee yywää, kun saa kntsua
parhaan ystäwäm ja auttajan anmkseen.

Ensimmäisen niin hywin kuin Viimeisenkin rukouk-
sen tulee alkaa liitoksella ja ylistyksellä. Siten wai-
kuttaa rukous hyroästi sekä oppilaihin että opettajiin,
Senlisäksi haluaa opettaja warmaan hartaushetken alussa
pyytää siunailsta alkamalle tunnille. Lopussa taas kiit-
tää hän Herraa ja rukoilee hänen siunaustaan kaikille läs-
näoleruille.

Erittäinkin muistettakoon rukoilla sitä, että oppilaat
halulla ja uskollisesti täyttäisiroät welwollisuutensa sekä
wnnhempiaan että siskojaan kohtaan- että he koulussa oli-
simat ahkeria ja tarkkanwaisia; ja muuten elämässään oli-
siroat nöyriä ja siimoja. On rukoiltawa heille woimaa
roaeltamaan rakkaudessa, että he mielellään tekemät rak-
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kaudcntöitä missä lienemätkin. Wielä seurattakoon py-
häkoulussa Herran kehoitusta, jonka hän Paaroalin kautta
antaa: „Niin minä siis neuwon, että ennen kaikkea pi-
dettäisiin rukoukset, anomiset, toimotukset ja kiitokset kaik-
kein ihmisten edestä: kuningasten ja kaiken esiroallan
edestä, että me rauhassa ja lewossa eläisimme kaikessa
jumalisuudessa ja kunniallisuudessa". (1 Tim, 2: I—2),

Jos joku oppilas on sairas rukoiltakoon hänen edes-
tään, niin myös jos jonkun omaisia on sairaana. Jos
opettajille tai oppilaille on tapahtunut jotain ilahdutta-
man kiitettäköön siitä yhteisesti Jumalaa,

Mdessä on myöskin rukoiltawa, lumalau walta-
knnnan leruenemistä, hallitsijan, isänmaan ja kristillisen
lähetyksen puolesta kaikissa maissa. Pyhäkoulussakin on
lasten yhteisyydentuntoa herätettäwä. Sentcihden tulee
heidän saada rukoilla seurakunnankin puolesta.

Ensimmäiset kristityt oliwat julman ja werenhi-
moisen esiwallan alaisia. He eiwät kuitenkaan ajatelleet
kapinaa, envätkä puhuneet alentamasti esiwallastaan, waan
lähettirucit palamia esirukouksia sen puolesta Jumalan tykö,
että he saisiwat rauhassa ja lewossa elää kaikessa juma-
lisuudessa ja kunniallisuudessa. Kuinka paljon enemmin
meidän tulisikaan seurata heidän esimerkkiään! Isänmaan-
rakkautta woi herättää yhteisillä rukouksilla isänmaan puo-
lesta. Mutta ei ainoastaan oman maan asukasten puo-
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le?ta ole rukoiltawa. Lasten tulee oppia rukoilemaan
hartaasti kaikkien ihmisten puolesta.

Tämä käy päinsä sitenkin, että he saamat ottaa osaa
rukouksiin lähetyksen puolesta, Lähetysharrastusta on
pyhäkoulussa herätettciwä ja kehitettäwä. Lasten tulee
tehdä lähetyksen puolesta mitä woiwat. He rooiroat ru-
koilla sen puolesta. Lasten tulee saada tietää, että ru-
kous on woimakkamnpia aseita taistetussa ewankeliumin
lewittämiseksi.

G. Milloin pyhäkoulussa on rukoiltawa?

Sitä on waikea erityiskohdissa määritellä, se kun
riippuu olosuhteista, jotka omat erilaisia eri kouluissa, ja
eri tilaisuuksissa. Ennen on jo huomautettu, että lapset
rukoilkoot paikoilleen istuttuaan. Kun he ensin owat lau-
laneet, rukoiltakoon yhdessä.

Suurta siunausta tuottaa, jos opettaja jonkun op-
pilaan kanssa yhtyy yksityiseen rukoukseen. Se moi ta-
pahtua joko hartaushetken loputtua, tai jolloinkin wii-
folla. Tässä tarkoitamme ainoastaan sellaista opettajaa,
joka asian ottaa todellakin matamalta kannalta.

Lopuksi tahdomme taaskin huomauttaa, että opet-
taja tarkoin tutkisi, että hän on oikeassa suhteessa Juma-
laan. Sellaisella opettajalla on Jumalan henki sydämes-
sään, niin että hän moi rukoilla oikein, rukoilla uskossa.
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Silloin lapset näkemät että hänellä on marma tieto siitä,
että heidän rukouksensa tulee kuulluksi, että Jumala an-
taa heille mitä he pyytämät. Tieto siitä että pyhäin ru-
koukset kukistamat saatanan juonet antaa luottamusta ja
rohkeamielisyyttä. Opettajan tulee uskoa Jumalan lu-
pauksiin rukouksen kuulemisesta. „Anokoon uskossa epäi-
lemättä- sillä joka epäilee, se on meren aallon kaltainen,
joka tuulelta ajetaan ja liikutetaan". (Icmk. 1: 6).

„ Läsnä on Herra kaikkia, jotka häntä awuksensa
huutamat, kaikkia, jotka totuudessa häntä awuksensa huu-
tamat. Hän tekee, mitä häntä pelkääwäiset halajamat,
ja kuulee heidän huutonsa, ja auttaa heitä". (Ps. 145:
18, 19). „Ia laitti mitä te anotte rukouksessa us-
koen, sen te saatte". Mat. 21: 22



111.

VeKslmKäsMely.
Koska kristillisyyden opetus on pyhäkoulun ainoa

opetusaine, olemme olleet pakotetut jo alkuosassa puhu-
maan monesta asiasta, jonka paikka kenties suuremmalla
syyllä olisi ollut tässä osassa. Niittaamme tässä sentäh-
den siihen mitä edellä on sanottu.

onelullsen sovittaminen IMen Appeiden mukaan.
Hedelmciäkautaman opetuksen pääehtonn on, että se

on sowitettu opetettawan tarpeiden mukaan. Erittäin tär-
keätä on se kristillisyyden opetuksessa. Alutta jotta opet-
taja tietäisi oppilaiden tarpeita, täytyy hänen jossain
määrin tuntea heidän luonteensa ja olentonsa. Kysymyk-
sellä: mikä paraiten ilmoittaa lasten luonnetta, ja
mitä he sen johdosta tarwitsewat, on hänen pysäh-
dyttäwä Jumalan eteen.

„lumala loi ihmisen omaksi turvakseen", on raa-
matun ensimmäisellä lehdellä. Nämä yksinkertaiset, mutta
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paljon merkitsemät sanat paraiten ilmoittamat ihmisen
alkuperää ja suuruutta. Ihminen, Jumalan kurvaksi luotu,
luomakunnan herra: kas siinä hänen korkea asemansa.
Siitä laulaa Damid: „Sinä teit hänen wähää wähem-
mäksi enkeleitä; maan sinä kaunistat hänen kunnialla ja
kaunistuksella. Sinä asetat hänen sinun fäsitekois her-
raksi; kaikki olet sinä hänen jalkainsa alle heittänyt". (Ps.
8: 6—7). Siinä asemassa oli ihminen wapaa olento, ja
siinä oli lankeamisenkin mahdollisuus. Ensimmäiset wan-
hempamme lankesimat syntiin, ja sen jälkeen kantamat
kaikki ihmiset synnin siementä itsessään. Kaikilla on syn-
nynnäinen taipumus pahaan. Sitä ei moi ihmismoima
poistaa. Mutta Pyhän Hengen woiman kautta wni-
daan estää tuo paha taipumus kehittymästä. Ellei niin
tapahdu „liittäytyy lapsi pahaan, joka muutenkin suu-
ressa määrässä ympäröi häntä, ilmaantuen synnillisinä
haluina ja taipumuksena, jotka mielikuwitukseu kautta tun-
keutumat ajatusmaailmaan, mielten kautta tunteeseen ja
miettien kautta tahtoon. Silloin walkeus, joka ihmisessä
on, tulee pimeydeksi". (Luuk. 11: 35). (Norlsn).

lumalan-kuwa, joka syntiinlankeemisessa turmeltiin
ei kuitenkaan ole kokonaan hiiwinnyt. Tahdon ja teon
moimat omat lapsissa wielä uinumina. Ne eimät ole ai-
noastaan herätettäwcit maan myöskin johdettawat oikeaan
Jumalasta, „joka kaikkien oikia Isä on, kuin taiwaissa
ja maassa lapsiksi kutsutaan", on kaikki todellinen kaswa.
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tustyö kotoisin. Välikappaleet, joita tähän käytetään, oivat
luinalan sana ja pyhät sakramentit.

Tähän tahtoo Jumala lapsiaan maan päällä käyt-
tää. Pyhäkoulun opettajankin tulee tuntea olemansa „lu-
nmlan apulainen".

Lapsilla on roälitön tunne Jumalasta, ja suhtees-
taan häneen. He tuntemat jossain määrin kuten apos-
toli Paaruali sanoo että me elämme ja liikumme Juma-
lassa, olemme Jumalan sukua, ja luodut häntä etsimään.

Koko luomakunta kaihoaa lunastusta. Tämä kos-
kee erittäinkin inhimillisiä olentoja, siis myöskin lapsia.
Siksipä onkin muuan ajattelija kutsunut ihmistä „maan
rukoukseksi". Jo lapsissa löytyy jotain siitä, mitä Ko-
ran lapset sanoiwat: „ Minun sieluni janoo Jumalaa, sitä
eliiroää Jumalaa" (Ps. 42: 3). Useimmissa lapsissa ta-
paamme jo aikaisin tuota ..korkeamman tawottamista".
Tämä ilmenee rauhan ja lewon etsimisessä. Ainoastaan
Jumala sen moi tyydyttää, kuten Augustinus sanoo:
„Herra sinä olet luonut meidät omiksesi, meidän sydä-
memme ikäroöiroät lepäämättä, siksi kunnes saamme le-
wätä sinussa". Lapsessakin liikkuu jotain, joka, jos se
sanoihin puettaisiin olisi profeetan sanojen kanssa yhtä-
pitämä: „Minun sieluni ikäwöi sinua yöllä, ja minun hen-
keni rinnassani etsii sinua aamusella".

Tämä uskonnollinen tunne on muutamissa lapsissa
hywin heikko, ja muiden tunteiden ja halujen tukahdut-

6



90

tama. Elämä opetus moi kuitenkin liittyä siihen ja sen-
kautta herättää mastakaikua lapsen sielussa, joten opetus
tulee kantamaan hedelmää koko elämänajaksi.

Kuten tunnettua, on lapsella, paitsi tätä uskonnol-
lista tunnetta, omatunto. Jumala on antanut lakinsa
ihmisen sydämeen. Tämä laki hawaitaan sydämessä oman-
tunnon kautta. „Qmatunto todistaa lapselle ijäisten to-
tuuksien warmuuden". Siksi on omatunto se yhtymis-
kohta, johon Jumalan sanan opetuksen woi liittää. Omas-
satunnossa löytäwät sanat „synti" ja „sonntus" Vasta-
kaiun. Pyhäkouluopetuksen kautta on koetettama päästä
herättämään omaatuntoa siinä, missä se on nukahtanut,
ja siten „pitämään sitä malmeilla ja toimeliaana, puhtaana
ja saastuttamattomana".

Opettaja ei saa pitää liian wähäpätöisenä niitä lah-
joja, joita lapsi on saanut Jumalalta. Ia toiselta puo-
len ei saa unohtaa, että lapsella on luonnostaan taipu-
mus pahaan. Opetusta antaessaan tulee opettajan tai-
dolla osata arwostella heidän hengellistä kantaansa. Mutta
julkisesti ei hän saa tehdä mitään eroitusta „Jumalan las-
ten" ja „maailman lasten" wälillä, tai „uskowaisten" ja„us-
kottomain" wälillä. Useammastakin syystä ci saa tehdä täm-
möistä eroitusta lasten kesken. Kenties huomaa opettaja
pian hawaintoja tehtyään, että hänen täytyykin mielipi-
teitään ja ajatuksiaan muuttaa. Ennen aikojaan lausu-
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tuilla armoitetuilla, minkäsuuntaisia ne lienewätkin, wa-
hingoittaa hän Herran nuorta taimitarhaa.

Sitämastoin koettakoon opettaja alati opetuksessaan
weoota lasten tunteeseen ja omaantuntoon, niin ettei ope-
tus tulisi maan pelkäksi tiedon jakamiseksi. Hänen tulee
ilmoittaa totuuden sanaa niin, että mikäli mahdol-
lista Jumalan sana ja henki tuomitsee kaiken pahan,
että jumaluuden perustuma pääsee kehittymään; tai toi-
sin sanoen, että lapset tulemat elämänyhteyteen Jeesuksen
Kristuksen kanssa, että he tulemat osallisiksi hänestä, että
hän saa pyhittää heidät. Tästä sanoo PestaloZzi: „Me
olemme kutsutut käyttämään kaikkia keinoja, joita uskonto
y. m. s. antamat saattaaksemme ymmcirrettämiksi seuraa-
mat sanat: ihminen on luotu Jumalan luwalsi.
Hänen tulee silloin elää ja kuolla kuten Jumalan lapsen,
ei tyytyä pintapuolisiin tietoihin, maan kehittää moimiaan
yhä korkeammalle, kehittää Jumalan woimaa ihmisessä,
woimaa, joka ei kohota häntä ainoastaan wakoa kyntä-
mää härkää korkeammalle, maan kohottaa hänet myös kor-
keammalle ihmistä, joka purppuraan ja silkkiin puettuna
elää kurjaa, kuihtumaa elämää, kaukana todellisesta pää-
määrästä.

Opettaja li» oiietusliM
Oikealta kristillisyydenopettajalta ei waadita

ainoastaan, että hän moi antaa tietoja kristillisyydessä,



92

maan että hän itse elää, „eläci salattua elämää Kristuk-
sen kanssa Jumalassa". „Siis persoona on painamin
kohta kaswllttawllssa opetuksessa, opetustapa on wasta
toisessa sijassa". (Fredr. Berglund). „Mikä opettajan
kautta on tulema elämäksi lapsille, sen pitää olla elämää
opettajalle" (Schuren). Jos opettajalla on nämä sisäiset
edellytykset, niin tahtoo hän noudattaa Herran käskyä,
joka sanoo „ota itsestäs maan ja opista" ja „aseta itses
kaikissa hywien töiden esikuwaksi, wilpittömällä opetuksella,
kunniallisuudella, terweellisellä ja nuhteettomalla sanalla".

Ne hengelliset lahjat, joita hedelmää tuottamaan
kristillisyyden opetukseen maaditaan ja joita opettajan tu-
lisi koettaa saawuttaa omat seuraamat: totinen, juma-
lallinen wiisaus (Dan. 2: 21), joka opettaa olemaan
kaikille kaikkena (1 Kor. 9: 22), oikea tieto juma-
luuden totuuksista, joka on kotoisin pyhän raamatun
kirkkaista lähteistä, Pyhän Hengen kautta saatu, sekä yh-
distetty näiden jumalallisten totuuksien ihanaan tuntemi-
seen; palama rakkaus häneen, joka on antanut hen-

kensä lammasten edestä, rakkaus sellainen, josta puhutaan
loh. 21: 15—17 m.; todellinen nöyryys ja lapselli-
nen yksinkertaisuus, niin että opettaja moi asettua las-
ten kannalle, ja samalla tahtoo itse istua oppilaana mes-
tarin jalkain juuressa; „asianomaiseen wakawuuteen
yhdistetty ystiiwiillisyys ja luoksepiiiisewiiisyys;
ewankeliumin eliihdyttiiwä mieliala ja hiljainen
tiirsiwiillisyys". (Rambach).
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Siinä waatimuksia, joita ei milloinkaan woida täyt-
tää, ellei Jumala ole saanut runsaudestaan antaa opet-
tajalle. Mutta jos opettajalla un nämä lahjat, tai wa°

kamasti koettaa niitä saada, woi häneen jossain määrin
sowittaa sanat, jotka owat lausutut opetustawan luojasta-
»lsällisellä mielialallaan ja äidillisellä uskollisuudellaan
on hän itse oikea opetustapa".

Kristillisyyden opetuksessa, enemmän kuin missään
muussa, waaditaan taitoa, joka hywälahjaisimmaltnkin
wcmtii harjoitusta ja opintoja. Joka opetuksensa saa niin
yksinkertaiseksi, luonnolliseksi ja helppotajuiseksi ettei luulisi
siihen taitoa tarwittawankaan, on päässyt pisimmälle tai-
dossa.

Siihen päästäkseen tulee pyhäkoulunopettajan esiku-
mana alati olla Jeesus Kristus, malliopettcija, jonka kal-
taiseksi hänen on pyrittäruä.

Menlen lasten ensimmäinen opetus.

Kuusi- ja seitsenwuonsten sallittakoon myöskin tulla
wanhempien siskojen kanssa pyhäkouluun, kunhan heille
roaan hankitaan sopima opettaja. On hankittaroa sellai-
sia henkilöitä, jotka woiwat asettua näiden pienokaisten
kannalle, muuten woi heidän „ koulunkäyntinsä" tulla heille
roahingoksi. Muuan kasruattaja sanoo: ..hurskauteen
laswattamaan emme woi milloinkaan ruweta liian ai-
kaisin, maan antamaan uskonnonopetusta woimme ruweta
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ennen aikojaan, josta usein on hurskaudelle korwaamaton
mahtuko". Ia edelleen: „uslonnollisen tunteensa ja
omantuntonsa awulla on lasten opittawa hurskautta.
Meisen kehityksen kautta tulee ennen pitkää heille se hetki,
jolloin heissä syntyy oikea kristillisyyden-opetuksen tarwe,
joka wiipymättä on täytettämä" (Rothe).

Sen, joka näitä pieniä opettaa, on osattama pyhä-
koulussa heille malmisina lyhyt, kristillistä perhe-elämää
muistuttama hetki, jota niin. useilta lapsilta kodissa puut-
tuu. Selmaa on että siihen asti, kunnes lapset oppimat
lukemaan, täytyy opetuksen olla keskustelua. Tämän
täytyy luonnollisesti olla hywin yksinkertaista ja help-
potajuista, ja liikkua lasten elämänkokemuksen piirissä.
Tässä tulee opettajan olla äidin kaltaisen, joka kokoo lap-
set ympärilleen hetkeksi, puhuen heille hyödyllisiä ja har-
tautta herättämiä asioita.

Paraiten sopii tähän kenties opettajatar, ehkä sellai-
nen, joka omista lapsistaan on oppinut huomaamaan lasten
tarpeita. Mutta muutkin, jotka pieniä siskojaan, tai muita
lapsia hoidellen seurustelemat lasten kanssa, tuntemat hei-
dän luontonsa ja tarpeensa. Jos näillä on intoa työhön
ja rakkautta noihin pieniin taimiin, omat he hywinkin
sopimia opettajia tällä asteella olemille lapsille. Opetta-
jattaren tulee osata asettua lasten kannalle, siltä rupea-
matta heille loruilemaan. Tähän waaditaan häneltä äi-
dillistä rakkautta ja hellyyttä näitä pienimpiä kohtaan,
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niin että hän kiintyy heihin, ja oppii katselemaan asioita
lasten silmillä, että hän tuntee sitä mitä he tuntemat,
että hän rakastaa mitä he rakastamat, ja niin saa heidät
arvaamaan sydämensä hänelle. Jos rakkauden aurinko
loistaa hänestä heihin, tuntemat he luottamusta häneen
ja kertomat hänelle kokemuksiaan ja Vastaanottamat hänen
opetuksiaan. „Rakkaus on kaikkien arrooitusten aroain,
paraiten arvaa se sywimmän arwoituksem ihmissydämen".
(Ernst Kjellander).

Näissä keskusteluissa noudatettakoon etupäässä sään-
töä kulkea tunnetusta tuntemattomaan. Warottakoon esit-
tämästä lapsille käsitemääräyksiä, joita he eimät ymmärrä.
Ei myöskään saa suunnittelematta puhua heille mitä hy-
wänsä. On meneteltäruä yksinkertaisesti ja hawainnolli-
sesti. Joka kerralla tulee opettajalla olla määränä he-
rättää heissä halua hyuman ja pyhiin totuuksiin, joita he
woiwat käsittää, tai on hänen annettawa heille hyroia us-
konnollisia wailutulfia. Täten moi heissä herättää
harrasta, lapsellista uskoa ja rakkautta Jumalaan ja Va-
pahtajaan, niin että he jo lapsena tuntemat halua kulkea
Jeesuksen jäljessä, maikkakaan eiroät hänestä paljoa tiedä.

Kun lapset omat ensimmäisiä kertoja pyhäkoulussa,
on hyruä alkaa kodista, ja sen oloista, koska ne omat lap-
sille tuttuja asioita, ja omat heille rakkaita. Useimmat
omat kodissaan kuulleet yhtä ja toista Jumalasta. Mutta
kuitenkaan ei saa edellyttää näitä tietoja. Opettajan ei
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tarwitse pelätä kertoessaan samaa mitä he mahdollisesti
oruat kotona kuulleet. Pienet lapset woiroat suurella in-
nolla tuulla samaa asiaa kerrottaman useammankin kerran.
Jota enemmän he ennen omat kuulleet, sitä helpommin
woimat he ottaa osaa keskusteluun. Semähden on alet-
tämä „alusta".

Woi huomauttaa että heillä ei ole ainoastaan maal-
linen isä, maan taiivllllllinenkin, joka on kaikkien ihmis-
ten isä.

Keskustellessa roanhempien hywistä ominaisimksista,
woi helposti selwittää heille muutamia Jumalan ominai-
suuksia. Tätä woi tietysti tehdä monella tawalla. Tah-
domme tässä ohjaukseksi antaa muutamia neuwoja.

Opettaja woi antaa jonkun lapsen kertoa miten isä
ja äiti lapsilleen rakkauttaan osoittamat, ja sitten opettaa

heille taiwaallisesta isästä jonka rakkaudesta meillä on
kaikki mitä tarwitsemme ruoka, juoma, waatteet ja koti.
Rakkaudessaan on hän myös antanut meille wapahtajan,
joka on kuollut edestämme, siten walmistaen meille sijan
muonassa, jos me waan tahdomme antaa hänen johtaa
itseämme sinne.

Isä woi tehdä hywin paljon pienokaiselleen, mutta
siitetään ei hän woi kaikkea mitä tahtoisi. Hän ei woi
esim. aina antaa lapselleen sitä, mitä tahtoisi. Jumala
on rikas ja woi kaikki mitä hän tahtoo.

Wanhemmat tcchtoisiwat hoitaa lapsiaan, nähdä tai
kuulla heitä, mutta eimät aina woi olla heidän luonaan.
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Jumala on kanssamme pimeydessä ja walkeudessa, yöllä
ja pciiwällä; hän näkee kaikki työmme, kuulee jokaisen sa-
namme, mieläpä jokaisen ajatuksemmekin.

Vanhemmat ymmärtämät asioita paljon paremmin
kuin lapset. He tietämät miten ruokaa laitetaan, maat-
iettä ommellaan, taloja rakennetaan j. n. e. Jumalalla
on kaikki taito. Hän on opettanut lintuja laulamaan
laulujaan, rakentamaan pieniä somia pesiään, hän on
opettanut mehiläistä kokoomaan hunajaa kylmän talmen
maralle, muurahaisia un hän opettanut rakentamaan ih-
meellisiä tekojaan. Hän antaa miljan ja ruohon kasmcm
ihmisten ja eläinten rawinnoksi. Hän tahtoo opettaa mei-
täkin ymmärtciwäisiksi ja tehdä meidät onnellisiksi.

Vanhemmat ja muut ihmiset woimat olla hywiä,
mutta sittekin tekemät he toisinaan määrin. Jumala ei
tee milloinkaan määrin.

Kun lapset omat tottelemattomia, täytyy wanhem-
pien rangaista heitä, että he jälleen tulisiwat tottelewai-
siksi. Niin tekee Jumalakin. Sentähden tulee meidän
maroa ettemme puhuisi, ajattelisi tai tekisi pahaa. Kun
koetamme tehdä hywää, palkitsee Jumala meitä tekemällä
meidät iloisiksi ja onnellisiksi.

Ihdessä keskustelussa älköön puhuttako muusta kuin
yhdestä, korkeintaan kahdesta ominaisuudesta. Lyhyet,
walaisemat kertomukset elämästä omat tässä paikallaan.

Koska useimmat lapset pyhäkouluun tullessaan osaa-
mat jonkun rukouksen, moi ensimmäisillä kerroilla myöskin
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puhua rukoukselta, Sitäpaitsi on huomattu pienokaisille
tuottaman suurta siunausta ja mirkistystä, jos he omat
saaneet kuulla sopimia kertomuksia historiasta ja jokapäi-
wäisestä elämästä.

Tämä roiimeinen keino on. erittäin huomioonotet-
tawll. Sitä rooi jatkaa siksi, kunnes lapset omat saawut-
taneet sen kehityksen, jolloin menestyksellä moi siirtyä raa-
matunhistorian kertomuksiin.

Nina on warottawa kertomasta sellaisia kertomuksia,
joissa synti ja paheet räikeästi esiintymät. Sen sijaan on
lapsille kerrottllma jaloista henkilöistä, joita he moimat
esikuwakseen ottaa. Luonnollisesti on kuitenkin oikeassa
walossa jonkun werran puhuttama siitä pahasta, joka heitä
elämässä ympäröi. Kuitenkin on pyhäkoulussa aina pu-
huttama hywiistii, se tarkoittaa kaiken pahan.

Hgamasulllsw KentomiiKsw pienille länsille.
Kun lapset omat siihen kypsyneet, on opettajan esi-

tettämä heille helpompia raamatun kertomuksia. Lapsille
on silloin erityisesti huomautettama, miten he omat on-
nellisia saadessaan kuulla kertomuksia, joita suuri, rakas-
tama Jumala on antanut meille ilmoittaa. Alusta ai-
kain on heihin teroitettllma, että Jumalan elämä, moi-
mallinen sana on paljon korkeampi ihmisten sanoja, ja
on sentähden sitä suuremmalla kunnioituksella ja kiitolli-
suudella mastaanotettama. Opettajan on sentähden teh-
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tämä itselleen selmäksi, miten hän paraiten johtaa, ter°
too, selittää, kysyy ja sowittaa lertomulsen, sekä
josko, tai miten lasten on se jälleen esitettiiwii.

A. Johdatus.
Ennenkuin opettaja alkaa kertoa on hänen muuta-

min sanoin lasten mieliin muistutettama edellisen kerto-
muksen sisältöä, sekä sitten kiinnitettäwä heidän huomionsa
siihen, mitä alkamalla tunnilla saamat kuulla. Tämän
kautta kokou opettaja heidän liitelewät ajatuksensa, niin
että he sitä suuremmalla innolla ja tarkkuudella woiwat
seurata mukana. Suurta mielihywää tuottaa lapsille, jos
he opettajan kysymyksiin saamat wastata, tehden selkoa
edellisen kertomuksen pääkohdista. Toisia kertomuksia ym-
märtämät lapset helpommin, jos opettaja ennen kerto-
mista tekee heille lyhyesti selkoa sen pääsisällöstä. Täl-
laiseen johtamaan selontekoon on olettama ainoastaan
kaikkein tärkeimmät asiat, joten ei siinä saa olla selityksiä-
kään. Tärkeintä on kuitenkin, että opettaja on Pyhän
Hengen maikutuksen alaisena, niin että lapset alusta ai-
kain tuntemat sen läsnäolon. Ainoastaan sen kautta saa-
mat he oikean tunnelman, joka on malttamaton, Voidak-
seen tosisiunauksella Vastaanottaa jumalallisen sanan.
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M. Kertominen.
Raamatullista kertomusta ei sna lapsille lukea kir-

jasta, maan on se wapaasti kerrottawa muistista, Koska
raamatun sanat yleensä owat sekä yksinkertaisia että ha-
wainnollisill, on opettajan pää-asiassa taytettäwä ramna-
tiln sanamuotoa, sekä pysyttämä sen hengessä.

Siellä, täällä täytyy kertomuksia kuitenkin lyhentää.
Wähemmän tärkeät ja waikeampikäsitteiset osat omat pois-
jätettäwät. Mutta lyhennys on kuitenkin tehtämä taidolla.
Monta näköjään Vähäpätöistä seikkaa on tärkeätä mai-
nita, jotta kertomus tulisi kyllin hawainnolliseksi. Joskus
taas waatii sisältö pienen lisäyksen. Sen tulee olla sitä
laatua ja niin kertomukseen liitetty, ettei se tee sitä ras-
kaaksi, maan päinruastoin kewecimmäksi.

Vanhentuneet sanat ja puheenparret omat jätettä-
roät pois, ja sen sijaan käytettäwä nykyaikaisia, joita lap-
set helposti ymmärtämät.

Jotta kertomus tulisi hymin esitetyksi, täytyy opet-
tajan olla hywin tutustunut sekä sisältöön että muo-
toon. Tähän maaoitaan huolellista Valmistusta. So-
pima raamatun historian oppikirja moi olla opettajalle
hywänä apuna walitsemaan kertomuksia ja esittämään
niitä. (Suositetaan: Raamatullisia kertomuksia, kirj. loh.
Fr. Rcmke, suomennos, Pormoossa 1894. Tohtori L. Ing-
manin selitykset. Ilmestyivät liitteenä Pyhäkoululehteen).

Kertomus tai joku osa siitä on ainoastaan poikkeus-
tapauksessa kerrottawa kaksi kertaa, ja silloin kummallakin
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kerralla samoilla sanoilla. Pienet lapset kiintyivät suu-
resti muotoon. Jos muoto on erilainen luulemat he
helposti että sisältökin on uutta. Koska pyhäkoulussa ei
erityisesti tarmitse kertomusta painaa lasten mieliin, sitä
kun pääasiasw käytetään rualikappaleena uskonnollisten
waikutusten antamiseen, ei sitä yleensä tarmitse kertoa
muuta kuin yhden kerran, jonka jälkeen se on selitettciwci.

Muuten wiittcmmme kirjan alkupuoleen, jossa ker-
tomisesta jo on puhuttu.

O. Kana- za asiafelitykfiä.

Jos kertomus on hywin kerrottu, omat lapset saa-
neet siitä jo hymän waikutuksen, joten selittäminen on help-
poa. Sattuu kuitenkin silloin tällöin, että lapset saamat him-
meän, tai määrän käsityksen yhdestä tai toisesta seikasta
kertomuksessa. Opettajan on silloin autettuina heitä. Hä-
nen täytyy jo edeltäpäin saada selmille itselleen mitkä sa-
nat tai lauseparret waatiruat selitystä.

Nämät selitykset on kenties parasta jättää kertomuk-
sen loppuun, tai jos kertomus on pitkä, jonkun osan lop-
puun. Lapsia on kehoitettawa kunnioittawasti ilmoitta-
maan, jos on jotain, jota he eiwät ymmärrä.

Joskus on kumminkin hymä- selittää ajatus heti,
aiwan kuin sulkumerkkien sisässä.

Tulee kuitenkin maroa selittämästä enemmän kuin
on malttamatonta. Liian paljon selittämisen kautta ka-
dottaa tuo suloinen ja ihmeellinen kertomus miehätyksensa,
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muuttuen tympäisewäksi ja jokapäiwäiseksi. „Jumalallisen
sanan siementä ei ole jauhettawa jauhoiksi". Ei tarwitse
pelätä maikka lapset katselisiwatkin maan ja taiwaan asioita
ja tapahtumia raamatiu, mukaan, „Puhu sentähden ma-
kamasti ja todellisesti Jumalasta, hänen töistään ja teis-
tään, niin lapset tuntemat sen todellisuuden, jakäsittäwät
omalla tumallaan pyhää ja jumalallista, sillä he tunte-
mat omassatunnossaan sen todistuksen!" (Norlsn).

Z. Maarnatullisten Kunnen Käyttäminen.

Meensci tunnustetaan, että hymillä raamatullisilla
kumilla on suuri merkitys raamatun kertomusten selittä-
misessä. Niiden merkitys riippuu kuitenkin suuressa mää-
rin siitä, miten niitä käytetään. Siksi on katsottawa, että
kuwat todellakin herättämät hartautta, eikä ainoastaan in-
nostusta. Kuwa on näytettäwä masta kertomisen jii-
lestä, sillä jos se tapahtuu ennen kertomista, tai sa-
maan aikaan wetää se oppilasten huomion pois siitä
mitä kerrotaan.

Kurvaa näyttäessä on opettajan ensin ilmoitettama,
mitä taulu tumaa. Kysymysten ja wastausten kautta
kiintyy lasten huomio ensin päähenkilöihin, jonka jälkeen
heille selitettäköön kaikki muu taulussa olema. Pieninkin
erikoisasia on heille näytettäwä, ja saatawa selwille, omatko
he sen oikein käsittäneet.
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Koska kumien tarkoituksena on, että lapset niitä näh-
dessään saisiwat selwemmän käsityksen kertomuksesta, jota
eiwät näe, on warottawa etteimät he niin sywenny näy-
tettyyn kuwaan, että pääajatus himmenee On aina wii-
tattawll tumasta esineeseen. Asento, kaswojenilmeet ja
kuwan henkilöiden muu ulkomuoto antakoon aihetta huo-
mauttamaan heidän sisäisestä ihmisestään. (Katso mitä
alussa on mainittu kuwain näyttämisestä!)

sovllus.
Sowituksella ymmärretään yleensä niitä sanoja, jotka

opettaja asettaa suorastaan lapsille, painuakseen tekstistä
saadun opetuksen heidän sydämiinsä, niin että heistä ei
tulisi ainoastaan sanan kuulijoita, maan sen tekijöitä.
Tällä lailla autetaan lapsia, niin että Jumalan sana tu-
lee heille peiliksi, jossa he näkemät oman itsensä ja
elämänsä.

Mutta koska opettajan koko työn täytyy olla niin
suunnattu, että jokainen totuus jäisi lasten sydämiin, ei
ole siinä kylliksi, että hän jonkun osan tai kertomuksen lo-
pussa tekee sowituksen, maan että koto hänen opetuksensa
on niin sydämellistä, että se menee lasten sydämiin.

Mutta ei pienille, enemmän kuin isommillekaan lap-
sille saa joka lausutun totuuden jälkeen tehdä somitusta.
Ihtä määrin on myöskin teeskennellyllä äänellä ja luon-
nottomilla liikkeillä koettaa saada aikaan ..liikutusta" heissä.
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Kun kiihtyneet tunteet omat tyyntyneet on semmoi-
sesta seurauksena masentunut mieli, mieläpä wastenmie-
lisyyskin. Ia jos opetus on kadottanut pyhän, mieltä-
kiinnittämän woimansa, silloin on sanankin woima ka-
donnut, jolloin ei se lapsen sielussa herätä Vastakaikua.

Jos opettajalle etsimättä tarjoutuu tilaisuus puhua
muutamia sanoja sowitukseksi lapsille, on hänen se tehtäwä.
Näiden sanain tulee koskea heidän jokapäiroäistä elämäänsä
heidän omaatuntoaan ja melmollisuudentuntoaan, ilon- ja
surunaiheitlllln. Sowitus ei saa olla wäritön, eikä mall-
imainen.

Pitkiä siweyssaarnoja ei myöskään saa pitää, ne kun
enemmän owat haitaksi, kuin hyödyksi.

Siunaustatuottawaa on jos opettaja selityksen lo-
puttua lyhyesti tokoo ne ajatukset, joihin hän erityisesti
tahtoo kiinnittää lasten huomion, ja niistä tekee somi-
tuksen.

Xestomullsen Weenlterlommen
Millään asteella pyhäkoulussa ei saa ankarasti

waatia, että lapset osaisiwat kertoa kertomuksen uu-
delleen. He omat silloin maarassa waan kertomis-
taan warten kätkeä tuo kertomus mieleensä. Useim-
mat kiinnittäwät kyllä kertomuksen mieleensä paremmin,
jos opettaja waatii heidän sitä jälleenkertomaan. Mutta
jos lasten työnä on oppia kertomus sanasta sanaan ul-
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kllll, jotta eiwät olisi tietämättömiä opettajan ja towereit-
ten edessä, silloin moi kertomus helposti tulla heille wain
läksyksi, jonka heidän täytyy oppia ulkoa, ja silloin eiwät
he niin eliiwiisti mollaan mieleensä painaa niitä
jumalallisia totuuksia, joita kertomuksessa esitetään. Jos
lapset omat ponnistaneet woimiaan muistaakseen kerto-
muksen sanasta sanaan osatakseen sen sitten kertoa
oikein hywin, moi tapahtua, että he kertomusta kertoes-
saan antamat sen pois, tai unohtamat ne opetukset, joita
opettaja kertomuksen johdosta on heille antanut. Wie-
läpä saattamat he tuntea helpotusta kun omat „kestäneet
koetuksen", ja omat iloisia päästessään kertomuksen lop-
puun. Mitään sywää, pysywaä waikutusta eiwät he näin
ollen saa hartauskokouksesta mukaansa elämään.

Lapsilla on suuri halu puhua siitä mitä omat kuul-
leet ja nähneet. Heitä ei pidäkään estää puhumasta
siitä, mitä he pyhäkoulussa omat kuulleet. Päinmastoin
annettakoon heidän wapaasti kertoa isälle, äidille, siskoille
tai muille mitä pyhäkoulussa omat kuulleet.

Samoin sallittakoon niiden, jotka woiwat ja tah-
tomat toisinaan kertoa se kertomus, joka edellisellä kerralla
oli tutkimuksen esineenä.

Silloin ei kuitenkaan saa waatia sananmukaista ker-
tomista. Jos lapsi sanoo jotain aiwan määrin, on se
tietysti Maistama, mutta muuten ei tarpeettomasti saa
sekaantua lapsen kertomiseen. Pienille ei saa asettaa suu-
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ria Vaatimuksia; jos muisti pettää tai kertomus muuten
katkeaa, on heitä ystäwällisesti autettawa.

Meidän mielestämme ei kuitenkaan ole aiwan Vält-
tämätöntä, että edellisen kerran kertomus wielä seuraa-
mallakin terralla kerrottaisiin. Mutta jos se tehdään oi-
kealla tawallll lapsille kehoitukseksi, niin että jumalallinen
sana sen kautta yhä enemmän heidän mieliinsä juurtuisi,
silloin woi se olla siunaukseksi. Ainoastaan muutamia
minuutteja hartaushetken alussa on siihen taytettäwä.

VeKsNnKasittelv isomMn lilslen Kemssa.
Kysymys tekstien walinnasta pyhäkouluille, ei wielä

ole monen mielestä onnellisesti ratkaistu. Tässä emme
kuitenkaan tahdo siitä keskustella, mainitsemme maan hiu-
kan tekstinkiisittelytawasta, josta alkupuolella ei ole
puhuttu.

Tässä on huomio kiinnitettäwä 1) johdatukseen;
2) lukemiseen; 3) selitykseen ja 4) sowitulseen.

Mdalus.
Johdatuksen tarkoituksena tässäkin on malmistaa

lapsia tekstin oikeaan käsittämiseen. Missä käytännössä
olemat tekstit eiwät aina seuraa järjestyksessä toisiaan,
siellä ei edellisen tekstin kertaus aina ole johdatuksena
tasilläolewaan tekstiin. Jos tawalla tai toisella on las-
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ten huomio tullut kiinnitetyksi edelliseen tekstiin niin on
muutamalla sanalla liitettäwä edellinen teksti kasilla ole-
maan, että lasten ajatukset siirtyisiwät siihen. Jos teks-
teissä on yhtäläisyyksiä, woidaan ne helposti toisiinsa yhdis-
tää. Myös moi liittää tekstit toisiinsa Vertailemalla niit-
ten erilaisuuksia. Jotta lasten tarkkuus yleensä tulisi kiin-
nitetyksi esilläolemnan tekstiin ja että he innolla seuraisi-
wat sitä ja tasittäisiruät sen sisällön, on aluksi „esitettäwä
ne tapahtumat tai asiat, jotka omat pohjana tekstin pää-
sisällölle", tai myöskin, jos tarpeellista on, erittäin mai-
nittama tekstin tarkoitus ja tärkeys.

lukeminen.
Koska pyhäkoulun yhtenä tarkoituksena on lapsissa

herättää rakkautta Jumalan sanaan, on pyrittäwä siihen,
että raamatun sana ilman selityksiä miellyttää lapsia.
Tekstin lukeminen ei sentähden saa olla mikään tyhjän-
päiväinen toimitus, joka tehdään airoan kuin siwumennen.
Päinmastoin on sitä tehtäwä pyhällä makamuudella, jota
jumalallinen sisältökin edellyttää.

Jos lapset osaamat lukea henkewästi ja hywällä
painolla, on heidän annettawn tehdä se. Hywä on antaa
lasten wuoroonsa lukea tekstiä, sillä siten moi pitää tark-
kuutta ja intoa mireillä. Lukijan maihdos on kuitenkin
tapahtuma sopimassa vaikassa, niin ettei tekstin yhtenäi-
syys häiriinny.
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Lasta on kehoitettaron lukemaan selwiiiin ja aja-
tuksella, eikä liian nopeaan. Jos useampia luokkia
on samassa huoneessa, täytyy lasten luonnollisesti lukea
hillityllä äänellä. Muussa tapauksessa on annettawa hei-
dän lukea kuulumalla äänellä, mutta eiwät kuitenkaan saa
huutaa.

Lukemisen ajalla on opettajan Maistama niin wii°
hän kuin mahdollista. Lapsia ei saa yllyttää huomaut-
tamaan niistä wirheistä, joita lukija tekee. Sillä jos he
saamat sen tnwan, kiinnittäwät he huomionsa enemmän
lukijaan, huomatakseen hänen wirheitään kuin luetta-
maan. Opettaja joka tietysti itse koko ajan tarkkaa lu-
kemista, moi helposti korjata tehdyt wirheet'ilman lasten
myötämaikutusta. Ia oikaistcssacm on hänenkin koe-
tettawa metää lasten huomiota niin wähän kuin suinkin
pois sisällöstä, sillä ruirheisiin on luotaroa niin wähän
huomiota kuin suinkin. Oikaisit on tehtäwä hiljaisella ää-
nellä, joko sanoen „lue uudestaan" tai niin että opettaja
lausuu wäärinlllusutun oikein. Jos joku osa on tullut
tunteettomasti tai muuten määrin luetuksi, moi opettaja
sen loputtua itse lukea se uudestaan, mutta hänen on
muutamilla sanoilla huomautettawa sen sisällöstä, niin
että juuri se lapsille selmiää.

Elleiwät lapset lue hywin, maan kangerteleroat ja
änkyttäwät, on opettajan luettawa heille. Tekstin luke-
mista ei ole käytettäroä sisälukuharjoituksena. „Raamattu
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ei saa olla kirja, josta lasten tulee oppia lukemaan,
maan siitä heidän on opittawa elämään".

Pyhäkouluopettajalta moi waatia, että hän jotenkin
hywin taitaa sisältä lukea. Se on kuitenkin roaikea taito.
On suuri joukko pyhäkouluopettajia, jotka eiwät ole saa-
neet siinä tarpeeksi opetusta, että woisiwat harjoittaa sitä
omin päin. Sentähden kehottamme niitä, jotka sitä tar-
witsewat, ensi tilassa hankkimaan opastusta siinä. Koska
hywään siscilukuun ei kuulu ainoastaan sanojen oikein ja
sujuroasti lausuminen, maan että osataan lukea henkemästi,
oikealla painolla j. n. e. täytyy sen, joka siihen ei ole oi-
kein perehtynyt, pyytää jonkun sopiman henkilön apua.
Sitäpaitsi tulee jokaisen opettajan muistaa, että kauno-
luwun jalossa taidossa ei kukaan tule täysoppineeksi. Jo-
kaisen tulee siis siinä koettaa kehittyä.

Tekstin huolellinen walmistus tekee luonnollisesti
paljon asiaan, että opettaja woi hymästi sen lukea har-
taushetkellä „Ainoastaan se on lukemista, jos sa-
noja oikein ja sujuwasti lausuissa ajattelee niitä
ajatuksia, joita sanat tarkoittamat". (C. H. Zeller).

selilvs.
Selityksessä on ajciteltawa tekstin luonnetta. Jos

raamatullinen teksti on historiallinen kertomus, on
sitä tllsiteltäruä historiana. Mitä sana- ja asiaselitytsiin
tulee, on siitä jo edellä puhttu.
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Jotta oppilaat saisiwat elämän ja hawainnollisen
käsityksen tekstissä mainituista henkilöistä, on opettajan
tehtäwä selkoa henkilöiden asemasta ja olosuhteista, yhtä
hywin kuin heidän ajatuksistaan ja tunteistaan.

Ei ole siinä siis kylliksi että kertomus luetaan tai
kerrotaan ja kysellään. Lasten tulee aina „eliiii mu-
kana". Ia jotta he moiwat tehdä sitä, eiwcit he saa
ajatella, että se mitä kurvaillaan ainoastaan koskee ihmi-
siä, jotka omat eläneet satoja wuosia sitten, maan että on
kysymys „eliiwii3tii elämästä", jossa ruaihtelee walo ja
pimeys, hurskaus ja jumalattomuus, woitot ja tappiot,
ja että meillä niitten elämästä on tärkeitä asioita opit-
taruanll.

Samalla on opetettarua niin, että lapset tuntemat
siinä itsensä ja oman elämänsä. Tämä on tärkeintä
kaikista. Sillä jos lapset huomaamat, että he pyhässä
historiassa moiwat nähdä omien ajatustensa, tunteittensa
ja tekojensa jossain määrin kumastuwan, silloin he myös-
kin, sikäli kuin tasittäwät, oikein ja satturoasti somittawat
sen itseensä.

Elämään ja selmcian hamainnollisuuteen maaditaan
edelleen „että opettaja näyttää eroituksen samallaisissa
ulkonaisissa olosuhteissa olewain henkilöiden eri luonnon-
laatujen wälillä, koska on tiettyä ettei totuus aina tule
kyllin selwäksi ja sydcimeenkäymäksi, jollei sitä merrata

Vastakohtiinsa". (Norien). Pyhässä raamatussa omat
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wastakohdat usein lähellä toisiaan, esim. kertomus Kai-
nista ja Abelista, fariseuksesta ja publikaanista, rikkaasta
miehestä ja Lazaruksesta j, n. e.! Näissä kertomuksissa
omat wastakohdat werrattawat toisiinsa, siinä järjestyksessä
tuin ne esiintywät tekstissä. Silloin owat wastaawaiset
yksityisseikai asetettawat toistensa wiereen, jotta yhtäläi-
syydet ja erilaisuudet sen kautta paremmin selwiäwät.

Sopimissa tilaisuuksissa on myöskin näytettäwä
kysymyksessä oleman henkilön elämässä esiintywät eri-
laisuudet.

Tässä kuten edellisessäkin tapauksessa saa airuan esit-
tämättä tilaisuuden näyttää syyn ja seurauksen suhdetta
toisiinsa.

Sato riippuu kylwöstii, hyrue palkitsee itsensä, mutta
syntiä seuraa rangaistus. Siinä on pyhän historian pe-
ruslaki, joka on lasten mieliin painettawa.

Timson oli wcchwa ja woitti kansansa wiholliset,
niin kauan kuin Herran henki oli hänessä, mutta luowut-
tuaan Jumalasta, kun Herran henki hänestä, suruisena
ruäistyi, tuli hän heikoksi ja Voimattomaksi. Kun Daa-
ruid Herran Seebaotin nimessä tarjoutui taistelemaan
Israelin puolesta, maikka hän ei kuulunutkaan sotajouk-
koon eikä hänen siis olisi tarwinnut sitä tehdä, moitti
hän ihanan rooiton, mntta kun hän myöhemmin kunin-
kaana ollessaan jäi kotiin weltostelemaan, sen sijaan, että
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olisi johtanut kansaansa taistelussa, lankesi hän hirmui-
siin synteihin.

Apostoli Paawalin elämä näyttää mitenkä suuri
muutos ihmisessä tapahtuu, kun Jeesus pääsee hänen sy-
dämeensä. Mutta käännekohtia moi huomata muittenkin
uskomaisten elämässä. Patriarkka Jaakopin elämässä
esim. huomaamme suuren eron ennen ja jälkeen sitä ta-
pausta, jolloin hän kohtasi Herran laoookin uurran luuna.
Pietarissa tapahtui ratkaisema muutos, kun Jeesus rak-
kaudessaan nosti hänet hänen lankeemuksestaan. Sentäh-
den tuleekin jokaisen opettajan sydämenrukouksena olla,
että hän kotonaan woisi antautua Jumalalle. Silloin
moi hän kokemuksensa nojalla sanoin ja töin näyttää, että
uskomainen uudessa testamentissa woi Hengen koulussa,
eliiwii toiwo sydämessään, elää rikkaampaa ja täydelli-
sempää elämää, kuin uskoroaiset ruanhcm liiton aikana.

Ne tapaukset, jotka kertomuksessa esiintymät, omat
niin selitettäwiit ja tehtiiwiit hawainnolliselsi, että
lapset saamat oikean ja selmän käsityksen niistä. Taruit-
taan opettajia, joilla on taito sattumin sanoin esittää ker-
tomus, tai selittää ja täydentää yhtä ja toista kertomuk-
sessa, niin että lapset sen oikein tasittämät, ja mieleensä
painamat.

Lasten tulee olla aiwan kuin katsomassa, miten Re-
bekka, toiwottuun päämääräänsä päästyään, saa toman
iskun, kuullessaan Eesaun uhkauksen. Heidän tulee nähdä,
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miten lupauksenpoika yksin ja turwatlomann pakenee ko-
toa, rakkaan äidin luota, jota hän ei enää milloinkaan
saa nähdä. Hyljättynä, pahan omantunnon seurmnana,
lähtee hän matkalle. On saatawa heidän mielissään ku-
rvailemaan, miten hän kulkee tietänsä surullisissa ajatuk-
sissaan, miten pimeys yllättää hänet äkkiä, kuten itämailla
tapahtuu. Hänen ajatellessaan rakastettua äitiään, lisään-
tyivät tuskat roaan. Lasten tulee Jaakopin seurassa ui-
man kuin kuunnella niitä ääniä, kenties petojen kiljuntaa,
jotka häiritsewät yön hiljaisuutta. Heidän tulee nähdä
miten laakop murtuneena maipuu maahan rukoillen isäinsä
Jumalaa, joka rukous tekee hänet niin leroolliseksi, että hän
laskeutuu lepäämään, ja saa nähdä ihanan ilmestyksen.

Missä kertomus sitä roaatii, on opettajan näytet-
tämä hywän tai pahan kehitystä ihmisessä, Eeroa kat-
soo puuta, katsoo hedelmiä, ja huomaa että puu on ihana
tatseltawaksi, hedelmät hywät syötäroäksi. Halu herää, kas-
wllll, siittää ja synnyttää synnin. Eeroa ottaa hedelmän
ja syö. Niin on synti täytetty ja tuottaa kuoleman.

Nikodemus on Jeesuksen töistä huomannut, että
Jeesus on Jumalan lähettämä opettaja, ja uskollisena sille
walolle, minkä hän on saanut, etsii hän enempää. Hän
pelkää tosin mainettaan, tullessaan profeetan luo yöllä,
mutta hän tulee kuitenkin, ja se on pciä-asia. Nyt löytää
totuuden etsijä maireuden. Hän saa tietää, että Jeesus on
Jumalan lähettämä maailman roapahtaja, hän uskoo hä-
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neen, sekä tunnustaa itsensä rohkeasti Jeesuksen opetus-
lapseksi ajalla, jolloin itse apostolitkin kokoontuiwat sul-
jettujen omien taakse, peljäten juutalaisten roihua.

Erittäin on, tilaisuuden sattuessa, roaroimkseksi ja
herätykseksi huomautettawa, miten Jumalan suuresti ar-
moitetut henkilötkin woiwat luopua hänestä. Saul oli
Herran siunaama, onnellinen sekä kuninkaana että ihmi-
senä, mutta hän poikkesi pois kuuliaisuuden tieltä, weti
päälleen kirouksen ja tuli itsemurhaajaksi.

Salomo, joka hallituskautensa alussa oli hymin lä-
hellä Jumalaa ja waelsi Herran käskyjä noudattaen, ja
oli aikakautensa wiisain ihminen, antoi kuitenkin houku-
tella itseään poikkeemacin pois Jumalan tieltä, ja tuli epä-
jumalanpalwelijaksi, „loka seisoo, katsokoon, ettei hän
lankee".

Opettajalla tulee aina olla selwillä käsilläolewan
kertomuksen pääajatus, ja tulee hänen miettiä, miten
hän helpommin saisi lapset ymmärtämään ja säilyttämään
sen. Hywä on, jos opettaja tuon ajatuksen moi pukea
muutamiin sattumiin sanoihin, jotka pariin kertaan
lausutaan lapsille, että he, jos mahdollista, woiwat omak-
sua sen.

Oloista, jotka koskemat Israelin lasten taloudellista,
yhteiskunnallista ja uskonnollista elämää, on opettajan
hankittawa itselleen tietoa. Useiden raamatun kertomus-
ten oikeaan käsittämiseen maadutaan meiltä tätä tietoa,
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jokll niinmuodoin auttaa meitä sanwuttamnan suurta pää-
määräämme, Senlisäksi on hyruin hyödyllistä tutustua
Palestiinan karttaan.

Jos teksti edellyttää tietoa jostakin historiallisesta
tapahtumasta, on se ennen tekstin käsittelyä lapsille ker-
rottawa. Jos tämä tapaus on lapsille roieras, on se
kerrottawa erityiskohtaisemmin, jos se taas on heille tuttu,
on se mainittllwll ainoastaan muutamalla sanalla. Usein
käy se paraiten kyselemällä. Joskus moi antaa jonkun
oppilaan kertoa tapauksen pääkohdat.

Jos tekstinä olisi esim. 51 psalmi, tai osa siitä, on
ensiksi kiinnitettäum huomio Daawidin lankeemiseen, ja
miten hän siitä heräsi ajattelemaan tilaansa.

Jos tekstinä on wertaus, omat lapset ensiksi tu-
tustettawat niihin maallisiin kumauksiin tai oloihin, joita
Vertauksessa on käytetty, että tairuaanroaltakunnan salai-
suudet helpommin tulisiumt ymmärretyiksi. Tässä on
muistettavia, että taiwaallinen totuus on pääasia. Maal-
liset kuruat omat ainoastaan apukeinoja, joiden kautta
taiwaallisill käsitetään. Sentähden on wertausta käsitel-
lessä oltaroa Maroillaan, ettei lasten huomiota liian pal-
jon kiinnitetä kuuman. Taiwaallinen totuus, jota lu-
umukin tulee selwittää, on heihin istutettawa.

Tekstejä, jotka omat otetut raamatun opetuskirjoista,
tai historiallisista kirjoista, on koetettaum esittää siinä
yhtenäisyydessä, missä ne raamatussa esiintymät. Sei-
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laista tekstiä ei milloinkaan saa yksinänsä pitää kokonai-
suutena. Nasta yhtenäisyyttä esittämällä moi sellaisen
tekstin oikea sisällys tulla kyllin selwäksi. Mutta tähän
Vaaditaan, että opettaja on hywin perehtynyt raamattuunsa.
Opettajan täytyy olla oikea raamatunlukija. Hänen
täytyy rukouksella tutkia raamattua.

Mitään muuta sanaa emme woikaan lähestyä sa-
malla luottamuksella kun Jumalan omaa sanaa. Tä-
män sanan tuleekin olla walkeutena teillämme ja jalkaimme
kynttilänä. Ciwät mitkään selitykset ole niin tärkeitä kuin
itse raamatunsana. Jumalan hywä henki tehköön tämän
sanan jokaiselle pyhäkoulunopettajalle acksi ja ocksi! Silloin
oppimat he tämän hengen Vaikutuksesta yhä paremmin ja
paremmin selittämään pienokaisille ijäisiä totuuksia.

sovitus ja lopettaminen.

Ensimmäiset hetket pyhäkoulussa, owat tärkeitä, koska
lapsi silloin ikäänkuin joutuu siihen tunnelmaan, jonka
kokouksen ajalla tulee mallita. Mutta wiimeiset silmän-
räpäykset omat miltei wielä suuremmasta armosta, koska
niistä jää lapseen suurempi maikutus kuin ensimmäisistä.
Useat lapset arroosteleroat koko tuntia Viimeisten Vaiku-
tusten mukaan.

Sentähden on hymä, jos tekstin tärkein totuus ly-
hyessä muodossa, mutta kaikessa suuruudessaan ja py-
hässä wakarouuoessaan wielä kerran lapsille esiintuodaan
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sopiman kehoituksen kera, niin että se miellyttää heidän
uskonnollista tunnettaan, ja waikuttaa heidän omaantun-
toonsa. Silloin kenties on paras lopettaa tekstinkäsittely,
kun lapset tarkkaaruaisinll istumat odottaen jatkoa. He
kaipaamat silloin seuraamaa hartaushetken ja miikon ku-
luessa he mielihywällä muistelemat näitä ihania lepohetkiä.

Jos he iloisina, mielihywällä ja luottamuksella tm
lemat pyhäkouluun, silloin moi toiwoa, että he kaipaamat
elämää ja rauhaa Jumalassa.

„Ellei opettaja moi lapsissa herättää tätä ijäistä
kaipuuta, jää hänen opetuksensa hedelmittä. Mutta sa-
massa määrässä kuin Jumalan rakkauden tuli lämmittää
opettajan sydäntä, niin että hän yksinkertaisessa uskossa ja
toiwossa moi nähdä ja tuntea jumalallista elämän suloi-
suutta, niin hywin täällä ajassa, kuin tuolla ijäisesti ijan-
kaikkisuudessa, siinä määrässä moi hän sitä myös herättää
lapsissa". (Veckman).



IV.

Kaulu.
laulun merlil^vs.

Niiden lahjojen joukossa, joita ihminen on perinyt
rakkauden ikikodistn, on säweltaide yksi ihcmimmista.
Ten kautta woi hän ilmituoda itsessään oleman juma-
luuden hengen. Säweltaide tulkitsee sielun ja tunteiden
kieltä. Tämä kieli on paljon korkeammalla n. k. arkikieltä,
mutta on sentään yhdistetty siihen runokielen, runoilu»
taidon kautta.

„Kaikkialla, niiuhywin elollisessa kuin elottomassa-
kin luonnossa asustaa säwel, mutta sywimmin, ihanimmin
ihmisen rinnassa", sanoo Luther. Ihmeteliäwä woima
on musiikilla kaikkiin elämiin olentoihin. Eläimetkään ei-
roät ole aiwan mälinpitämättömiä säweleistä. Alhaisiin-
matkin eläimet, kuten hyönteiset, käärmeet, hämmähcikit y.
m. wiehättywät niistä. Senpätähden ei olekaan kummal-
lista, jos niiden malta ihmiseen on niin suuri.

Luonnollisin, sydämellisin ja miellyttäwin kaikista
säweltaiteen lajeista on laulu. Ihmisääni ou oiwal-
lisin ja täydellisin soittokone. Se on wanhinkin. Mutta
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jo aikaisin alettiin lcmlnn ohella käyttämään elottomia
soittimia. 1 Mos. 3: 21 mainitaan luoal, jonka jälke-
läiset käyttiwcit kanteleita ja huilnja. Ensimmäinen laulu,
joka raamatussa mainitaan, oli Israelin lasten laulu Pu-
naisen meren rannalla, kun he sen yli onnellisesti oliwat
päässeet.

Naamiokin rakasti suuresti soitantoa. Hän maikutti
paljon temppelimusiikin kohottamiseksi. Salomonin ajall-a
kohosi se huippuunsa. Senjalleen joutui se rappiolle.

Ewankeliumeissa kerrotaan miten Jeesus jn hänen
opetuslapsensa lauloimat ylistyslauluja. Useimmat apos-
toleista kehottamat kristttyitä laulamaan wirsiä ja hengel-
lisiä lauluja.

Meidän aikamme sämeltaidc on kotoisin ensimmäis-
ten kristillisten seurakuntien ajoilta. Ensimmäisinä wuo-
sisatoina kristillisyyden aikakaudella kehittimät pyhät isät
sitä. Useat kirkkoisät antoiwat laululle ja soitolle suuren
armon. Sanotaan Origineen (kuoli 254) ajatelleen, että
soitanto olisi warmin, milteipä ainoa keino, jolla pakanoita
saisi kääntymään.

Minkä Vaikutuksen hengellinen laulu teki Augusti-
nuksen (kuoli 430), kertoo hän itse seuraaroasti „miten
Minkään ylistyslllulujesi ja hymniesi lähden Jumalani,
kun laulama seurakuntasi sai sydämeni liikutetuksi! Nämät
säweleet kaikuiwat karmissani, ja sinun totuutesi muoti sy-
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dämeeni. Silloin leimusi hartaus liekkinä ja kyyneleeni
wirtasiruat muolaasti. Olin onnellinen".

Niiden joukossa, jotka erityisesti edistiwät hengel-
listä soitantoa, mainittakoon pyhä Ambrosius (kuoli 398)
ja paawi Gregorius suuri (kuoli 604).

Luther pani suuren arwon laululle ja soitolle. „lu-
maluusopin jälkeen annan soitannolle ensimmäisen sijan",
sanotaan hänen lausuneen. Hän sepittikin monta hengel-
listä laulua ja wirttä. Hän apulaisineen kokosi sitäpaitsi
monta yksinkertaista, raikasta ja miellyttäwää säroeltä.
„Marianlauluista" y. m.

Reformeeratun opin perustajilla Ulrik Zunnglillä
(kuoli 1531) ja Johan Lalnnnilla (kuoli 1564) oli samat
mielipiteet laulusta ja soitosta kuin Lutherillakin. En-
sinmainittu on kirjoittanut seuraamat opettaroaiset sanat:
„Jumalallisen säädännön kautta on ihmiskunnassa taipu-
mus soitantoon. Tälle perustalle on taide rakentanut,
tietäen, että oikia oppi Jumalasta ja roapahtajastamme
Jeesuksesta Kristuksesta, rukous-, kiitos- ja ylistyssäkeihin
ja lauluun puettuna helpommin kiintyy ihmissydämeen
ja juurtuu sinne symemmin; ei ainoastaan niin, että se
koruna himelee, maan että sydämessä jnmalalliset tunteet
rakkauden liekkinä syttywät palamaan.

Laulu on niinmuodoin kallisarrooinen, jumalallinen
wälikllppale jota ahkeraan on käytetty Jumalan rualtakun-
nan työssä. Laulun silmillä on ewankeliumi kulkenut pait-
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kukunnasta toiseen. Ia totta on, mitä sanottiin, että
„eruankeliumi uskonpuhdistuksen ajalla painui useimpien
sydämiin paremmin laulun kuin saarnan kautta. Lut-
her sanoo että hän sepitti wirsiään sitä warten, „että Ju-
malan sana laulun kautta pysyisi kansassa".

Lasten hartauteen nähden on laululla roielä suu-
rempi merkitys, kuin aikuisten. Laulun merkityksen owat
jo muinaislljllnkin kaswattajat huomanneet. Pythago-
ras (synt. 592 e. Kr.) waati oppilaitaan laululla Vas-

taanottamaan nousemaa aurinkoa, ja laululla lopettamaan
päiwän työt. Plato (synt. 429 e. Kr.) arweli, että lap-
sille on opetettawa soitantoa, koska oikea säweltaioe ja-
lostaa tamat. Muuan toinen muinaisajan wiisaista on
huomauttanut, että laulu on woima, joka „jalostaa sy-
dämen, hienontaa tawat ja awaa mielet hyweelle".

Hengelliseen lauluun, jos mihin, moi soroittaa sa-
nat: „ laulu herättää jaloja tunteita". Mutta kuitenkaan
ei laulun tarkoituksena saa olla ainoastaan tunteiden he-
rättäminen. Pyhäkoulussa tulee laulunkin olla Herran
palmelijanll, joka painaa Jumalan sanan lasten sy-
dämiin, tai on se ilmaisemassa lasten sisäistä elämää.

Näillä sanoilla olemme tahtoneet pyhäkoulunopetta-
jalle huomauttaa, miten tärkeätä on oikein käyttää tätä
Jumalan armolahjaa. Kiusaaja osaa kyllä laulua käyttää
omiin tarkoituksiinsa ja usein on laulu kewytmielisyyden
ja puheitten lewittäjänä. Sentähden tulee meidän opet-

8
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taa lapsia käyttämään laulua Jumalan kunniaksi, ja it-
selleen siunaukseksi.

Jotta laulu pyhäkoulussa woisi tulla „ herran pal-
melijaksi" on meidän mietittämä mitä, kuinka ja mil-
loin on laulettaroa, sekä miten uutta laulua on ooetettawa.

IIMZ nvnZKoulussil on laulettava.
Apostoli Paawali sanoo Efeson kristityille! „Pu-

hukaat keskenänne salmeilla ja kiitoswirsillä ja hengelli-
silla lauluilla, roeisaten ja soittain Herralle teidän sydä'
missänne". Ef. 5: 19. Wanhoissa apostoolisissa mää-
räyksissä oli säädetty, että kristittyjen kokouksissa piti jon-
kun henkilön raamatunlukemisen jälkeen laulaa joku Daa-
widin salmeista ja kokoontuneen kansanjoukon piti yhtyä
roiimeisiin säkeihin. Muinaistutkijat todistamat, miten
useita salmeja salttarista laulettiiu ensimmäisissä kristilli-
sissä seurakunnissa. Niiden joukossa huomataan salmi
140. Muuan kirjailija kertoo, että aamurukouksessa lau-
lettiin aina 63:5, ja iltarukouksessa 141 m salmi. Herran
ehtoollista jakaessa laulettiin yleisesti salmi 34. Tästä
näemme, että silloin aina malittiin sellainen laulu, joka
ivastasi sydiimentarwetta. Se, mitä laulettiin oli sy-
dämestä lähtewää totuutta. Sisältö oli tärkein

Ensimmäisinä aikoina ei ollut niinkään paljon wa-
littawaa, mutta se mitä oli, oli hyrociä. Ne laulut, joita
silloin kirjoitettiin, oliwat Välittömämmin hengen waiku-
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tuksesta syntyneitä, kuin nyt. Meidän nykyinen hengel-
listen laulujemme marasto on, kuten tunnettu, erino-
maisen rikas. Meillä on paljon walittawana. Mutta
juuri sen kautta on walinta sitä waikeampi. Laulukir-
jallisuutta tarkastaessa ei moi olla huomaamatta, että mo-
nilta laulujen kirjoittajilta on puuttunut sitä tunnelmaa
ja taitoa, jota tähän tärkeään työhön Vaaditaan. Useilta
lauluilta puuttuu juuri se, mikä antaisi leiman laululle,
ja joka ilmaisisi runoilijassa oleman jumalallista henkeä.
Tuskinpa klliN laulut omat kirjoitettukaan siinä mielessä,
että ne Herran seurakunnalle olisiroat hyödyksi. Kaikessa
tapauksessa on tiitettawä Jumalaa siitä suuresta joukosta
todella hywiä lauluja, joita meillä on.

lWnKa nvlMoulussii on laulettava.
Siitä seikasta, että siwistymättömien kansojen laulu

mielii tänäkin päiroänä on hyroin kehittymätöntä, woimme
päättää laulun alkujaan olleen hywin yksinkertaista. Sä-
roelen, „laulun kuningattaren", omat korkeammalla kehitys-
asteella olemat kansat omistaneet.

Rytmi eli poljento on kansojen alkuperäisessä lau-
lussa pää-llsiana. Lapset kiintywät jo aikaisin rytmilli-
sestä toistettuihin ääniin. Niin pian kuin he oppimat
lukemaan ja oikein ymmärtämään luettua, alkamat he myös
eri lailla ääntää eri tawuja. Niin täytyy käydä laulun-
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kin, jotta se rollisi olla luonnollista ja miellyttäwää.
Laulu setin, jota käytettiin jumalanpalveluksissa
on alkuaan rytmillistä.

Kristillisissä seurakunnissa oli laulu alussa yksin-
kertaista ja luonnollista, mutta pian saiwat „juonit>
elijat sen mutkiteltua" niin että ainoastaan muutamat op-
pineet ja hywin harjautuneet rooiwat siihen ottaa osaa.
Suuri uskonpuhdistajamme Luther piti kuitenkin huolta
siitä, että kansa yksinkertaisella ja luonnollisella laululla
sai kiittää ja ylistää Jumalaa. Mutta 16:sta wuosisa»
dan lopulla alettiin roirsissä käyttää n. k. gregoriaanista
messutapaa. Wirret laulettiin tasaisessa tahdissa kaikki
nuotit yhtä pitkinä, niin luonnotonta kun se olikin. Tästä
muutoksesta sanoo muuan kirjailija (Hanser): „Rytminsä
tähden on näillä ikiwanhoilla koraaleilla airuan ominai-
nen leimansa, maikka nuotit aikain kuluessa omatkin muut-
tuneet yhtä pitkiksi". Sitten huomauttaa hän, että särue-
leet tämän kautta owat tulleet raskaiksi ja yksitoikkoisiksi,
ja jatkaa: „Uudempi aika uskonnollisesti weltompcma an-
toi monelle koraalille airoan toisen muodon, kun luultiin
että ne siten olisiwat helpompia laulaa, joten oli waikea
tuntea tuossa typistetyssä mitään iliwanyast»".

Rytmillinen laulu on niinmuodoin luonnollisin ja
roanhin. Ilahduttawaa on, että noita roanhojo. ihania
säweleitä taaskin on alettu käyttää. Käyttäköön Pyhä-
koulu hywäkseen tätä kallista perintöä.
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Mutta joskin useat meidän wirsisäwelistämme omat
olleet miellyttämämpiä, ei sillä suinkaan ole sanottu, ettei
meillä wieläkin olisi mieltäkiinnittäwiä sämeleitä. Tässä,
tuskin tarwinnee mainita, mitä woima hywin lauletulla
koraalilla on mieliin. Pyhäkouluissa tulisi siis aina käyt-
tää muiden laulujen ohella koraaleja.

Edelleen tahdomme tämän yhteydessä huomauttaa,
että opettajan sydämenasiana tulisi olla antaa lasten,
enemmän kuin tähän asti, laulaa kotimaisia siiweleitii.
Pohjoismaiden asukkaat eiwät kylliksi pidä armossa sitä
suurta kansallista omaisuuttaan, mikä heillä on kansan-
siiwelissii. Hengellisten laulujemme warasto on täynnä
ruieraitä lauluja. Nämät nneraat laulut omat wilkkan-
tensa ja rytminsä takia, hyruillä mielin mastannotetut,
maikka monesta niistä kolonaan puuttuu tuota
ihmeellisen waltawaa, sywiille sieluun käypää,
unohtumatonta, joka pohjoismaisista kansainsii-
welistii meitä wastaan huokuu. Tosin omat nämät
nneraat särueleet, kun ne tahdissa lauletaan, reippaita ja
hauskoja, mutta meistä tuntuu moni niistä pintapuoli-
selta, kylmältä ja hengettömältä. Monet uskowaiset,
jotka olisimat tahtoneet sieluaan Virkistää laululla, eiwät
ole moineet tyytyä näihin kemeihin lauluihin, waan owat
he surulla huomanneet miten juuri niitten kautta on us-
konnollista pintapuolisuutta leivitetty.

Laulutawasta pyhäkoulussa, huomattakoon seuraamaa:
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A. Aauln olkoon yhteistä ja yksiäänistä.

Koska laulun pyhäkoulussa aina tulee ollawälikap-
paleena hartauteen, eikä niinmuodoin ole kysymys mistään
taiteellisesta laulusta, on paras malita sellaisia lauluja,
joiden säweleen lapset helposti oppimat, ja jotka soweltu-
ruat yhteiseen lauluun. Emme ollenkaan suosita sitä tapaa,
jolloin lapset esiintymät julkisesti opettajain ja towereiden
edessä soololaulajina. Kokemus on näyttänyt, että lapset
siitä mahingoitturoat. Se tulee heille jonkunmoiseksi „pa-
raadiksi", ja silloin he eiroät woi laulaa hartaudella. Muu-
tenkin koettaa lapsi saada laulun kuulumaan niin hy-
wiiltii luin suinkin. Airoan marmaan nousee hänen
sydämeensä ajatuksia siitä kunniasta ja kiitoksesta, mikä
tästä seuraa.

Jos sitäwastoin opettaja tai joku muu roamhempi
ihminen joskus laulaa heille sopiman laulun, woi se tuot-
taa heille iloa ja hartautta. Opettaja moi pyytää jotain
laulutaitoista, uskonnollista ihmistä mittamaan itseään
siinä. Luonnollisesti on opettajan pidettäwä huolta siitä,
että laulun sekä sanat että säwel omat sopimia.

M. Aaulu olkoon henkewää.
Jotta laulu todellakin kohottaisi hartautta, tulee sillä

olla arwokas leima. Säweleen tulee olla yksinkertaisen,
mutta jalon ja kauniin, niin että se panee sydämen kie-
let wäräjämään, ja herättää Pyhiä ajatuksia. Sitäpaitsi
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laulettakoon niin että sanat selwiiiin kuulumat, sekä että
sanoille, silloinkin kun ne lauletaan, pannaan oikea paino.

Tärkeätä on, että laulu on puhdasta, ei liian kor-
keata, enempää kuin liian matalaakaan. Lapset laulakoot
kernaasti koko äänellään, mutta he eiwät saa huutaa,
eikä kirkua. Määrällä johdolla moi lauluun tulla jotain
raakaa ja julkeatakin. Sitä on marottawa! Laulu woi
kyllä silloin olla hywinkin laulettu, mutta siitä huomaa
että uhmiwa, taipumaton ja mailaton mieli on päässyt
siinä maltaan. Selruää on, ettei hartautta ja jumalan-
pelkoa silloin herätetä. Päinwastoin poistuu Herran henki
surulla, ja mitä hyödyttää silloin puheet tai laulut tai pa-
laminkaan into.

Jotta laulu möisi olla todella hymää, tuntehikasta,
maaditaan edelleen, että se lauletaan kohtuullisen no-
peaan. Nopeus on kuitenkin osittain riippuwainen sano-
jen sisällöstä ja osittain säweleen soinnusta ja tahtilajista.
Ellei opettaja itse sitä osaa arwostella, kysyköön hän neu-
woa joltain asiantuntewalta.

Reippaaseen, tunnelmarikkaaseen lauluun kuuluu myös,
että yhteislaulu on hymää, s. t. s. että kaikki laulamat joka
uuotin kylliksi pitkäksi, ja lopettamat joka tawun samalla
kertaa. Se käykin hywin päinsä, kunhan lapset maan omat
oppineet säweleen hywin ja osaamat sanat ulkoa. Jos he
hywin osaawat sekä sanat että säweleen, laulamat he mie-
lellään laulujaan koulun ulkopuolellakin.
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baulun olettaminen
Uuden laulun opettamiseen on walittawa sopima

hetki mieluimmin ennen hartaushetken. Siinä meneteltä-
köön seuraamalla tamalla: lyhyen katsauksen jälkeen lukee
opettaja koko laulun. Senjalleen sanokoon opettaja yhden
tai kaksi rimiä wärsystä, jonka lapset kuorossa sanomat
uudelleen, sillä lailla jatkettakoon siksi kunnes koko märsy
on opittu. Samalla lailla on opetettawa koko laulu.
Isommat lapset woiwat kotona opetella sanat. Sellaises-
sakin tapauksessa on kuitenkin kiinnitettämä heidän huo-
mionsa sisältöön, sekä lyhyesti selitettäroä epäselwät sanat
ja muut kohdat. Lasten tulee hywin käsittää laulun sisältö.

Kun he omat oppineet sanat, on sämel laulettarua
heille muutamaan kertaan. Pian moi siihen yhtyä muu-
tamia lapsia, ja niin Vähitellen oppii koko luokka sen.

Jos koulussa on soittokone, esim. harmoonio, helpot-
taa se sekä opetusta että sittemmin johtoa. Taittokonetta
on kuitenkin käytettäwä ainoastaan amustamana mälikap-
paleena. Se ei saa kuulun laulun yli, eikä lapsia saa tehdä
riippumaisiksi siitä.

Lapsia on totutettama lauluissa seisomaan suo-
rana ja wapaalla ryhdillä. Airoan sopimatonta on,
että he seisomat toisiinsa, tai penkkeihin nojaten. Sitä-
paitsi on hywä opettaa heitä hengittämään sopimassa pai-
kassa, amaamaan suunsa kylliksi j. n. e.



129

Milloin nvnZKoulussÄ on laulettava.
Lapset laulamat kernaasti. Hywin johdettu laulu

moi kuten jo ennen on sanottu tulla hyminkin siu-
nausta tuottamaksi. Sentähden on sallittawa heidän lau-
laa paljon. Kuitenkaan ei ole hymä antaa heidän laulaa
pitkiä lauluja kokonaan kerrallaan. He eimät milloinkaan
saa rasittaa itseään laululla. Mutta kun he sopimissa ti-
laisuuksissa saamat wirittää laulun, wirkistää se heitä suu-
ressa määrin, tekee mielen iloiseksi ja wastaanottawaksi,
joten he mielihywällä painamat mieleensä mitä kulloinkin
opetetaan.

Lopuksi tahdomme mieliin painaa, että jos lapsissa
herää rakkaus hengellisiin lauluihin, niin he pieninä lähe-
tyssaarnaajina laulamat kodeissaan sitä sanaa, joka ei tyh-
jänä palaja, joten Jumalan walkeus pääsee moneen pi-
meään sydämeen loistamaan. Ia Herra tahtoo, että se
joukko, joka ijäisesti Karitsan ylistystä laulaa, olisi suuri.
Siihen woimme me waikuttaa, jos itse olemme oppineet
laulamaan uutta laulua, jos tahdomme palwella häntä,
joka edestämme on kuollut ja ylösnoussut.
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