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Johdanto.

1. Jeesus ja lapset.

On yhdeltä puolen virkistävää seurata Jeesuksen
ajatusten juoksua, kun hän puhuu lapsista, ja toiselta-
puolen on velvottavaa katsoa, kuinka hän kohtelee
lapsia. Hänellä oli suuret ajatukset pienokaisista ja
hänen sylinsä oli heille aina avoinna. Hänen katseensa
kiintyi lasten leikkeihinyhtä hyvin kuin hänen korvansa
avautuivat heidän lauluilleen. Ja kun hän tahtoi ope-
tuslapsille omistamille sanoilleen antaa erikoisen rak-
kauden ja hellyyden leiman, kutsui hän heitä lapsiksi.

Mutta pienokaiset olivat hänestä jotain enempää
kuin vain avuttomia olentoja, jotka herättivät hänen
osanottoaan ja tarvitsivat hänen rakkauttaan. He
tarjosivat hänen mielestään elävimmän kuvan myöskin
siitä suuruudesta, minkä Jumalan valtakunnan mitta-
suhteet suureksi tunnustavat; ja vieläkin enemmän:
lasten mielenlaatu hänen mielestään parhaiten sopii
yhteen taivaanvaltakunnan olemuksen kanssa. Hän
sanookin m. m.; »Ellette käänny ja tule lasten kaltai-
siksi, ette pääse taivasten valtakuntaan», ja »joka ei ota
vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, hän ei
pääse sinne sisälle.»

Suuri, mullistava merkitys oli näillä Jeesuksen sa-
noilla aikalaistensa ajatuksen juoksuun. Siihen saakka
oli ollut vallan tuntematon se ajatus ja arvonanto,
jonka hän lapsista lausui. Se synnytti aivan uuden
elämänkatsomuksen, jonka omaksuminen vielä tänäkin
päivänä pyrkii olemaan perin vaikeata.
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Euonnollisen ihmisen käsitys on, että lasten ensin
täytyy tulla vanhoiksi ja ymmärtäväisiksi, ennenkuin
he saattavat käsittää ja omaksua Jumalanvaltakunnan.
Senvuoksi ei, pintapuolisesti katsottuna, mikään näytä
olevan mahdottomampaa kuin se, että täysikasvuisen
täytyy tulla lapseksi päästäkseen taivasten valtakun-
taan. Ja mikä meidän käsityksemme mukaan näin
näyttää taantumukselta, on Jeesuksesta todellista edis-
tymistä.

Katsokaamme häntä, kun hän istuu pieni lapsi pol-
vellaan se on kuva, joka ei koskaan vanhene ja
kuulkaamme häntä, kun hän lapsi tekstinään julistaa
evankeliumia taivaan valtakunnasta se on julistusta,
joka ei koskaan käy kuluneeksi sekä senvuoksi, että se
on hänen julistustaan että senvuoksi, että lapsimaailma
yhä tarjoaa uusia, vaihtelevia ja sydäntä lämmittäviä
kuvia siitä, mitä Jeesus tarkottaa sanoessaan; Jumalan
valtakunta kuuluu lapsille. Ja tuskinpa Jeesus olisi voi-
nut mennä enää pitemmälle lasten arvon oikeassa ar-
vioimisessa kuin sanoessaan; »Kaikki, mitä olette teh-
neet yhdelle näistä pienimmistä, sen olette tehneet
minulle.» Niin ollen ei myöskään sovi ihmetellä, että
Jeesus »närkästyi» opetuslapsiinsa, kun nämät estivät
vanhempia tuomasta lapsiaan Jeesuksen luo ja että
hän ankarasti varottaa heitä halveksimasta yhtä ainoa-
takaan näistä pienistä.

Jeesus siis rakastaa lapsia ja viihtyy heidän paris-
saan. Entä lasten suhde Jeesukseen?

Ei kukaan voi varmuudella sanoa, milloin ensimäi-
set uskonnolliset tunteet lapsessa heräävät. Mutta
jokaisen lapsen sielussa jo aikaisin ilmenee vetämystä
ylöspäin, kaipausta elävän Jumalan puoleen. Sitä
todistavat jo Jeesuksen sanat: »Sallikaa lasten tulla
minun tyköni, älkääkä estäkö heitä.» Hän tietää, että
lapsilla on halu ja pyrkimys tulla hänen luokseen, kun
heidän vaan sallitaan tulla. Hän näkee heidän sydä-
messään myöskin uskon asuvan, sanoessaan; »Mutta
joka viettelee yhdenkään näistä pienistä, jotka usko-
vat minuun.»
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Vanhan kirkkoisän sanat; »sielu on luonnostaan kris-
titt}'», käy juuri lapsissa toteen. Kernaasti antaa lapsi
jo kehdossa panna kätensä ristiin ja sanoo perästä ne
rukouksen sanat, jotka äiti lausuu edellä. Vaikkei
hän vielä käsitäkään asiaa, aavistaa hän kuitenkin jo
aikasin, että hänen elämänsä riippuu jostakin korkeam-
masta voimasta. Hänen sielunsa aavistaa, että se on
aijottu Jumalalle ja taivasta varten, kunnes aavistus
muuttuu lujaksi iankaikkisen elämän toivoksi.

Mutta mikä erityisesti vetää lapsen sielua Jumalan
puoleen, on Jumalan rakkauden tunteminen ja näkemi-
nen. hapsen sielu janoaa rakkautta. Sille itselleen
käy vähitellen itsestään selväksi ja pakottavaksi ra-
kastaa kaikkia ihmisiä, vanhempia ja sisaruksia, kodin
ystäviä ja vieraitakin ihmisiä. Turmeltumaton lapsi
ei tunne myöskään erotusta köyhän jarikkaan,ylhäisen
ja alhaisen välillä. Hän ojentaa kerjäläiselle kätensä
yhtä sydämellisesti kuin rikkaallekin. Hän pyytää
niiltä kaikilta, joidenkanssa hän joutuu tekemisiin, vain
yhtä; rakkautta. Mutta tähän rakkauteen ihmisiä
kohtaan liittyy lapsen sielussa myöskin rakkaus Juma-
laa kohtaan. »Jumala on rakkaus.» Mikä ihmeellinen
evankeliumi, jota viisaat ja ymmärtäväiset eivät voi
käsittää, mutta jonkalapset niin hyvin jahelposti ymmär-
tävät. hapsi tuntee vanhempiensa povessa Jumalan
rakkauden, hän näkee sen kaikessa, mikä hänet tekee
iloseksi ja onnelliseksi. Jokainen auringonsäde, joka
hohtaa läpi ikkunan, jokainen odottamaton ilo, jokai-
nen ihmiskäden ojentama lahja, ovat lapsen sielusta
lahjoja taivaalliselta rakkaudelta. Ja Jumalan rak-
kaus Jeesuksessa! hapsen sielu suuntautuu sitä koh-
den kuin kukka kohti auringon valoa. Sillä rakkauden
itsekkäisyydellä, mikä lapsen sielulle on ominaista, näkee
lapsi helposti Jeesuksessa vapahtajansa. Hänen muo-
tonsa täynnä puhtautta ja viattomuutta, hänen uskolli-
nen, uhrautuva rakkautensa kuolemaan, hamaan ris-
tinkuolemaan, syöpyy syvälle lapsen sieluun. Tästä
Vapahtajastaan ei lapsi milloinkaan saa kuulla tar-
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peeksi. Kaunei uimatkaan sadut eivät vedä vertoja
kertomuksille Jeesuksesta.

Mutta tämä lapsen sielussa uinuva, ikäänkuin syn-
nynnäinen taipuvaisuus ikävöidä ja etsiä Jumalaa ja
pyrkimys päästä hänen yhteyteensä kaipaa tulla herä-
tetyksi, kasvatetuksi ja johdetuksi niin, että lapsi löy-
täisi Jeesuksen ja sitten pelastuisi uskon kautta, joka
on Kristuksessa Jeesuksessa. Kenelle tämä herätys- ja
kasvatustyö kuuluu? Vastausta etsiessämme katseem-
me kiinnittyy ensi sijassa niihin kolmeen kasvatuslai-
tokseen, joitten tulisi ihmistä tähän päämäärään kas-
vattaa, nimittäin: kotiin, kouluun ja kirkkoon.

2. Koti ja lapset.

Koti, mitäpä olisikaan se ilman heleätä lasten nau-
rua ja ilman lasten pian syttyvää mutta yhtä pian sam-
muvaa itkua! Se olisi kuin vanhoihin kaavoihin kan-
gistunut virasto, jossa kaikki tosin on aina määrätyllä
paikallaan, rypytöntä ja kiiltävää, mutta jossa elämä,
samaa tänään kuin eilenkin, on yksitoikkoisen kylmää
ja väritöntä. Juuri lapset antavat meille oikeuden
kutsua kotiamme kodiksi.

Mutta se totuus, että lapset ovat Jumalan lahja,
tekee kodin ja vanhempien tehtävän lastensa suhteen
mitä edesvastuullisemmaksi. Vasta silloin kun se tie-
toisuus, että lapset kuuluvat Jumalalle ja ovat vanhem-
mille annetut Jumalan lahjana, on elävänä vanhem-
pien mieliin syöpynyt, oppivat he lapsilleen ja lastensa
sielulle antamaan niille kuuluvan oikean arvon. Mutta
tämä tietoisuus sisältää lisäksi, että Jumala on osottanut
vanhemmille äärettömän suurta luottamusta uskoes-
saan heidän hoitoonsa kalliit omaisuutensa. Senvuoksi
isänä ja äitinä oleminen tietää lasten kasvattamista ja
hoitamista Jumalalle.

Tämän vanhempien tehtävän on Jumala elimelli-
sellä tavalla antanut kasvaa yhteen isän- ja äidinrak-
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kauden kanssa, sillä heidän lapsensa ovat samalla kertaa
Jumalan luomia ja samalla lihaa vanhempiensa lihasta
ja' luuta heidän luustaan. Siten Jumala synnyttää
vanhempien sydämessä rakkauden, joka sydämelli-
sellä tavalla ottaa vastaan lapsessa Jumalan antaman
lahjan. Tämä luonnollinen rakkaus jalostuu sen tie-
toisuuden kautta, että lapset kuuluvat Jumalalle, ja
että hän luottamuksessaan on jättänyt heidät vanhem-
mille hänelle kasvatettaviksi. Täten muuttuu isän- ja
äidinrakkaus lapsen silmissä Jumalan rakkauden hei-
jastukseksi, joka samalla kiinnittää lapsen vanhem-
piinsa ja synnyttää hänessä kunnioitusta vanhempiaan
kohtaan. Sellainen on Jumalan asettama luonnollinen
suhde vanhempien ja lasten välillä.

Tämä suhde olisi itsessään pyhä ja oikea, elleivät
vanhemmat olisi syntisiä ja lapsetkin vanhempiensa
kautta tulleet syntisiksi. Mutta juuri tästä syntisyy-
destä joutuvat vanhemmat kiusaukseen kahdella ta-
valla harjottaa vääryyttä lapsiaan kohtaan ja siis myös-
kin Jumalaa kohtaan, jokaon lapset antanut. Yhdeltä
puolen ovat vanhemmat kiusauksessa unohtaa, että
lapset ovat heidän kauttaan tulleet pahoiksi, ja sensijaan
että olisivat lastensa helliä kasvattajia ja hoitajia, jotka
koettaisivat auttaa lapsia voittamaan huonot taipumuk-
sensa, ovat he vanhemman rakkauden sokaisemina hir-
muhaltijoita lastensa huonoja taipumuksia kohtaan,
milloin nämät taipumukset käyvät ilmeisemmin näky-
viin. Mutta toiselta puolen ovat vanhemmat kiusauk-
sessa katsoa läpi sormien lastensa pahoja taipumuksia
ja siten sokeudessaan yhä edistää pahan kehitystä heissä
sekä siten tulla heidän viettelijöikseen.

Nämät vaarat ovat vältettävissä ainoastaan silloin,
kun vanhemmat muistavat, että lapset ovat Jumalan
lahja ja että lapset ovat vanhemmiltaan perineet huo-
not taipumuksensa vastoin Jumalan tahtoa. Tämä
opettaa vanhempia tunnustamaan Jumalalle sekä omat
että lastensa synnit ja joka päivä anomaan Juma-
lalta anteeksi syntejään javoimaa parempaan elämään,
alkaen sitten taistella pahaa vastaan omassa itsessään
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ja lapsissaan ja pyrkien tulla taitavammiksi lastensa
kasvattajiksi. Mutta tämä taistelu omaa ja lastensa
pahuutta vastaan täytyy olla yhteydessä sen päämää-
rän kanssa, jonka Jumala on vanhemmille asettanut
uskoessaan lapset heidän kasvatettavikseen. Jumala
tahtoo, että sekä vanhemmat että heidän lapsensa
tulisivat taivaanvaltakunnan perillisiksi. Jumala tah-
too nähdä vanhemmat lapsineen valtakunnassaan.
Siinä se päämäärä, jonka Jumala on asettanut. Ja
jotta vanhemmat itse voisivat pelastua synneistään ja
johtaa lapsiaan pelastuksen tielle, antoi Jumala poi-
kansa, joka otti kantaakseen vanhempien synnit ja
lasten synnit ja avasi tien elämään. Mutta niitäkään
käskysanoja, jotka Jumala jo vanhan liiton aikana oli
antanut vanhemmille lastensakasvattamisesta ja opetta-
misesta, ei Jeesus ole tullut kumoamaan. Mitä Jumala
tarkotti vanhemmille antamillaan käskyillä, sen Jeesus
osottaa sanoessaan; »Sallikaa lasten tulla minun tyköni,
älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan
valtakunta.» Tämän kautta on Jeesus selvästi ja tinki-
mättömästi ilmoittanut kasvatuksen tarkotuksen ja
päämäärän. Vanhempien tulee kasvattaa lapsiaan niin,
että he vievät heidät Jeesuksen luokse.

Monet vanhemmat, mitkä enemmän tahi vähemmän
tietoisina, mitkä tietämättään, ovat tunnustaneet tä-
män tehtävän omakseen kantamalla kasteessa
lapsensa Jeesuksen luo. Siinä Jeesus otti heidät lap-
sikseen sanomalla samalla vanhemmille; opettakaa
näitä lapsia pitämään kaikki minkä olen käskenyt teille.
Siten on Jeesus määritellyt vanhempain tehtävän; hei-
dän tulee opettaa lapsiaan vaeltamaan Jeesuksen sano-
jen totuudessa ja seuraamaan Jeesusta. Tämä van-
hempain tehtävä lapsiinsa nähden on siis kahdenlainen:
heidän itsensä tulee vaeltaa Jumalan sanan totuudessa
ja seurata Jeesusta, ja niin olla esikuvana lapsilleen,
että nämät omin silmin saavat nähdä mitä tarkotetaan
Jeesuksen seuraamisella; mutta oman elämänsä tarjoa-
man esimerkin ohella tulee vanhempien koettaa istuttaa
Jeesuksen sanoja ja opetuksia lastensa sydämiin jasyn-
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nyttää heissä rakkautta Jumalaan ja Jumalan sanaan
sekä siitä etsimään viisautta ja valoa elämänsä tiellä.
Tämä on vanhempien suuri ja kallis etuoikeudellinen
tehtävä.

Mutta väkisinkin herää kysymys, ovatko meidän ai-
kamme vanhemmat uskolliset tälle elämänsä tehtä-
välle? Ja vastausta ei tarvitse kauan hakea. Valitet-
tavasti harvat lienevät ne vanhemmat ja harva se koti,
joka edes pyrkisi tätä kahdellaista tehtäväänsä täyttä-
mään: tarjoamaan lapsille hyvää esimerkkiä ja noudat-
tamaan Herran käskyä; »Pankaät nyt tämä minun sa-
nani teidän sydämeenne ja mieleenne ja opettakaat
niitä lapsillenne, niin että sinä puhut niistä huoneessa
istuissasi, tiellä käydessäsi, levätä pannessasi ja nous-
tessasi.» (5 Moos. 11; 19.) Lukemattomat ovat ne
kodit, joissa lapsen sielussa piilevä iäisyyskaipuu jo
kehdossa tukahutetaan. Jumalan pilkka ja halveksu-
minen, elämän pyhimpien ja puhtaimpien tunteiden
ja ajatusten maahan tallaaminen, hillitön viha jakat-
keruus, kullan ja kunniän himo, siinä se ravinto, johon
tuhansien lasten elämää ja autuutta janoava sielu saa
jovarhaisimmasta lapsuudestaan tyytyä. Heille tapah-
tuu kuten Jerem. Valitusv. 4; 4;ssä sanotaan; »Lapsu-
kaiset anovat leipää, eikä ole ketään, joka heille sitä
jakaa.»

Mutta niissäkin kodeissa, joissa kristillisyydellä
vielä on jonkun verran sijaa, valitettavasti ei aina ole
aikaa, ei kykyä eikä haluakaan kasvattaa lapsia Herran
kurissa ja nuhteessa ja julistaa nousevalle sukupolvelle
Herran kiitoksia ja hänen voimaansa ja ihmeitänsä.»
Ja senvuoksi se tehtävä uskotaan koululle ja kirkolle,
joille se velvollisuus katsotaan etupäässä kuuluvaksi.

3. Koulu ja lapset.

Aikana, jolloin kristilliset elämän tavat tunkivat
kaikkialle koteihin, tarvittiin ainoastaan koulun apua
täydellisentämään lasten tietoja uskonnossa. Mutta
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meidän päivinämme, jolloin järkeisopin kylmä viima
on hävittänyt vanhan kristillisen koti]ärjestyksen ja
perityt uskonnolliset tavat kodeissa, uskotellaan, että
jonkinlainen koulusivistys voipi täydellisesti korvata
tyhjyyden kodissa. Niin on ajateltu melkein viime
aikoihin saakka syystä, että kristinuskoa on pidetty
vaan oppina ja läksynsä osaavaa hyvänä kristittynä.
Mutta nyttemmin on jo sitävastoin alettu oppia tietä-
mään, että voidaan tehdä erotus opin ja elämän välillä
ja että oppi ilman elämää tulee kuoleman ja kadotuksen
syyksi.

Meillä on kyllä täysi syy kiittää Junlalaa kouluis-
tamme ja semminkin jokaisesta uskovaisesta opetta-
jasta kansakouluissamme, tietäen heidän kantavan
suurta osaa sekä kotien että kirkon kuormasta. Mutta
me tiedämme, että tällaiset opettajat nykyisen järjes-
tyksen mukaan, jonkakautta koulu on sidottu valtioon
eikä kirkkoon ja jolloin uskonnollista välinpitämättö-
myyttä pidetään' melkein sivistyneisyyden merkkinä,
käyvät yhä harvinaisemmiksi. Me kiitämme Jumalaa
myöskin niistä aarteista kunnollista, kristillistä tietoa,
joka lapsille koulussa annetaan ja johon Jumalan henki
myöhemmässä iässä puhaltaa elämää kuolleisiin luihin.
Mutta sikäli kuin koditkin tässä suhteessa laiminlyö-
vät velvollisuutensa, kasvavat lapset suuriksi saamatta
koskaan todellista elämän nestettä sieluillensa. Lain
määräys rukoustenpidosta, raamatunlukemisesta jakris-
tillisyyden opetuksesta kouluissamme ei riitä. Sellai-
sella käskyllä voidaan yhtä vähän saada aikaan hen-
gessä ja elävästi harjotettua kristillisyyden opetusta
sekä koulun tosikristillisyyttä yleensä, kuin sekään
lain määräys, että opettajain pitää oleman tunnetut
Jumalaa pelkääviksi, voi sulkea koulusta pois sellaisia
opettajia, joillaei läheskään ole kristillinen mieli. Kris-
tillisyyden opetus, jota harjotetaan vain päivätyön
tavalla ja lain mukaan, voi enintään rikastuttaa ym-
märrystä ja muistia, mutta haluun ja tahtoon se ei suin-
kaan vaikuta. Tämän lisäksi eivät myöskään ne uudis-
tuspyrkimykset, joita kansakoulujen uskonnon-opetuk-
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sessa nykyisin ajetaan, ole suinkaan omiaan rikastutta-
maan ja hedelmöittämään lasten hengellistä elämää.
Tämän aineen opetukseen käytettävää tuntimäärää
vähennellään lakkaamatta samoinkuin oppimääriä su-
pistellaan toisten, lapsen henkeä vähemmän rikastut-
tavien aineitten hyväksi. Ja vieläpä käyvät vuosi vuo-
delta yhä äänekkäämmiksi vaatimukset uskonnonope-
tuksen poistamisesta kokonaan koulujen opetussuun-
nitelmista. Senpä tähden koulu ei parhaimmassakaan
tapauksessa voi korvata sitä puutetta, mihin lasten
kristillisestä kasvatuksesta huolehtimattomat kodit te-
kevät itsensä syypäiksi.

4. Kirkko ja lapset.

Miten täyttää sitten kirkko tehtävänsä lastenkin
sielunhoitajana ja lasten hengellisen elämän kasvatus-
laitoksena? Valitettavasti ei kirkkokaan ole aina näh-
nyt lapsissa sitä suuruutta, minkä Jeesus tunnustaa
heissä olevan. Kirkko kyllä koettaa aikuisille saarnata
ja terottaa lapsenmielisyyttä, mutta kasvattaakseen
lapsia tämän mielen säilyttämiseen, se ei aina ole tehnyt
voitavaansa.

Kristillisen kirkon ensi aikoina koetettiin nähtä-
västi lapsiakin saada johdetuiksi Herran luokse. Tosin
ei Uuden Tesamentin kirjoissa puhuta erityisesti las-
ten kääntymisistä, mutta katsoen siihen, että vanhem-
mat, uskovaisina yhtyessään kristilliseen seurakuntaan,
veivät kanssansa siihen omaisensakin, voimme päättää,
että niihin kuuluivat lapsetkin. Sitäpaitsi antavat
apostolit kristillisiä neuvoja lapsillekin, joten on otak-
suttavaa, että lapsiakin oli uskovien joukossa.

Kun kristillinen kirkko sittemmin tuli valtion kir-
koksi, kangistui se pintapuolisuuteen ja muodollisuuteen,
jossa elämä jäi unhotuksiin. Jumalan sana oli kätketty
ja himmennetty sekä pieniltä että suurilta. Vapahta-
jan kuvaa peittivät sadat muut kuvat. Papit ja mun-
kit kyllä välistä pitivät jonkinlaistakirkollista huolta
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lapsistakin, toimittamalla heille erityisiä jumalanpal-
veluksia ja messuja, mutta se oli enemmän vain ulko-
naista komeilua kuin vaikutusta sydämeen ja mieleen.
Pienokaisille ei oikealla, heidän tajuttavallaan tavalla
osattu osottaa oikeata lasten ystävää.

Luther itse harrasti sekä sanoilla että töillä kris-
tillistä lasten opetusta, ja moni hänen aikalaisensa oli
tässä mukana. Mutta uskonpuhdistuksen jälkeisinä
aikoina on protestanttinenkin kirkko sangen vähän,
aika ajoin ei juuri nimeksikään, huolehtinut lasten sie-
lun tarpeista.

Vasta viime aikoina on jälleen herännyt tietoisuus
kristittyjen pyhimmästä velvollisuudesta lapsia kohtaan.
Tuntuvan sysäyksen siihen on antanut se syvällinen
tapainturmelus, johon nuorten joukot ovat kokonaan
vajoamaisillaan ja se uhkaava jumalattomuus, johon
kansat ovat painumaisillaan. Se on avannut kirkon-
kin näkemään uhkaavan vaaran ja huomaamaan, että
kristillisen kasvatuksen puute enemmän kuin mikään
on syynä tähän vaaraan. Ja kirkkokin on jo alkanut
ainakin tunnustaa lasten ja nuorten sielunhoidon vält-
tämättömyyden .

Mutta kirkko ei vieläkään kaikkialla ole ryhtynyt
tekemään voitavaansa ja täyttämään velvollisuuttaan
kodissa ja koulussa laiminlyödyn elämän sanan kylvä-
miseksi lasten sydämiin. Kasteessa se jo ottaa pienen
lapsenyhteyteensä, jättääkseensen jälleenkodin jakou-
lun kasvatettavaksi. Rippikoulussa se uudelleen ot-
taa nämät lapset jo nuorisoksi kasvaneena, ja muuta-
man viikon ajan vaikutuksensa alaisena pidettyään,
päästää heidät jälleen, nyt täysi-ikäisiksi seurakunnan
jäseniksi tunnustettuina, elävästä yhteydestään, johon
harvat heistä enään takasin palaavat. Jo tuona pit-
känä jalapsen elämässä sangen paljon merkitsevänä ajan-
jaksona, kasteen ja rippikoulun välisenä aikana, kulkee
lapsi omaatietänsä, yksistäänkodin jakoulun, uskonnolli-
sessa suhteessa useasti sangen turmiollisten vaikutusten
ohjailemana, ilman että kirkko sanottavasti muuten
kuin kiertokoulujensa kautta puuttuisi sen hengellisistä
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tarpeista huolta pitämään. Jumalanpalveluksista,
jotka muodostavat tärkeimmän osan kirkon tavasta
jäseniensä hengellisen elämän rakennustyössä, jäävät
lapset osattomiksi. Ne eivät ole sisällykseltään lasten
vaan aikuisten tarpeita ja käsityskantaa silmälläpitäen
järjestetyt. Katolilainen jumalanpalvelus silmiä hive-
levine kulttitoimituksineen ja ulkonaisine loistoineen
saattaa kyllä lapsenkin silmiä häikäistä. Mutta pro-
testanttinen jumalanpalvelus pitkine ja syvällisine saar-
noineen käy jo lapsen ymmärryksen yli. Ja missä li-
säksi seurakuntalaulun ohella, johon lapsikin vielä voisi
ottaa osaa, on taiteellinen kuorolaulu otettu käytäntöön,
siellä on lapsille ilmaantunut uusi aihe ikävystymiseen.
Samaa Jumalan sanaa tosin on julisettava niin pienille
kuin suurillekin, mutta se muoto ja tapa, jolla sitä ju-
listetaan, on oleva toinen lapsille kuin aikuisille. Ja
siinä meidän aikammekaan kirkko kirkkona ei ole vielä
tehnyt voitavaansa.

5. Pyhäkoulu ja lapset.

hapset ovat Jumalan sydäntä lähellä ja hänelle on
sydämen asia saada lapset johdatetuiksi luokseen. Missä
olemassa olevat laitokset eivät tätä velvollisuuttaan
suorita, siellä Jumala synnyttää uusia laitoksia, ja missä
entiset työtavat ovat merkityksensä menettäneet, siellä
hän antaa uusia työmuotoja tahtonsa toteuttamiseksi.
Kun senvuoksi koti jakoulu —ja sanokaamme myöskin
kirkko on laiminlyönyt tehtävänsä saattaa lapset J ee-
suksen luo, on Jumala synnyttänyt pyhäkoululaitoksen
omine työmuotoineen.

Pyhäkoulun suuri merkitys tunnetaan ja tunnuste-
taankin jo kaikkialla, missä se on saanut siunauksellista
vaikutustaan levittää. On tunnustettu, että pyhä-
koulu tuottaa jo nykyään verrattomasti enemmän tu-
loksia kuin mikään muu kristillisen toiminnan työala.
Niinpä väitetään esim. Englannissa noin viisi kuu-
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detta osaa ja Amerikassa kolme neljättä osaa kristillis-
ten seurakuntien jäsenistä tulevan suorastaan pyhäkou-
luista. Näin ollen ei ole myöskään vaikea ymmärtää
tunnettua arvostelua: »Pyhäkoulu on yhdeksännen-
toista vuosisadan ilahduttavin ilmiö.»

Epäilemättä on pyhäkoululaitos meidänkin maas-
samme ollut siunaukseksi, jonka suuruutta ei voi nume-
roissa laskea. Sen juuret ja vaikutus meillä ei tosin
ulotu ajassa niin kauaksi taaksepäin kuin monissa
muissa Europan maissa. Sehän meillä on vasta vähän
päälle puolivuosisadan ikäinen ja siitäkin ajasta vasta
viimeiset vuodet ovat olleet sen varsinaista nousu-
aikaa. Mutta ne lähes kahteensataan tuhanteen nou-
sevat lapsilaumat, jotka nykyään sunnuntaisin kautta
Suomen kokoontuvat Jumalan sanan ääreen, ennusta-
vat, jos Jumala saa sitä kylvöä siunata, yhä vireämpää
hengellisen elämän nousua Suomenkin Sienissä.

Kysyä kuitenkin sopii, mikä on pyhäkoulun tarkoi-
tus? Tämän tarkotuksen on Jeesus lyhyesti lausunut
noilla tutuilla sanoilla: »Sallikaa lasten tulla minun ty-
köni.» Koettaa saada lapset uskomaan Jeesukseen
Kristukseen, rakastamaan lähimäisiään, kunnioitta-
maan esivaltaa, tottelemaan lakeja ja uskollisesti täyttä-
mään tehtävänsä; auttaa heitä muodostumaan kristilli-
siksi luonteiksi, jotta he suuriksikin tultuaan eläisivät
Jumalan tahdon mukaan taipuneina. Siinä lyhyesti
pyhäkoulun tarkotus. Se ei pyri vapauttamaan kotia
ja koulua velvollisuuksistaan lapsia kohtaan, eikä aset-
tumaan esteeksi näiden laitosten iäisyyskylvölle, vaan
ainoastaan olemaan apuna niiden työlle. Se ei myöskään
vieroita lapsia kirkosta, vaan johtaa lapsia kirkkoon,
niin että he suurina kirkon jumalanpalveluksissakin
kävisivät hakemassa sitä rakennusta ja ravintoa, jota
he pieninä ovat tottuneet pyhäkouluistaan saamaan.

Mutta pyhäkoulun tarkotuksen toteuttaminen ja
tarjoaman vaikutuksen suuruus ja pysyväisyys riippuu
kuitenkin, lähinnä Jumalata, suureksi osaksi myöskin
siitä, kuinka tarkotuksenmukaisesti se on järjestetty.
Epäilemättä esim. Englannin ja Amerikan pyhäkoulu-
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jen ylen suuri siunaava vaikutus on suureksi osaksi
johtunut näiden pyhäkoululaitosten erinomaisesta jär-
jestelystä ja hoidosta.

Meillä tässä suhteessa on vielä paljon toivomisen
varaa. Tosin ei ole ajateltavissakaan ja eikä olisi eduk-
sikaan omistaa ja sovelluttaa meidän oloihimme kaik-
kia niitä menettely- ja työtapoja, jotka toisissa maissa
perin toisine tapoineen ja edellytyksineen ovat tämän-
kin aatteen ajamiseksi syntyneet. Mutta paikallaan
ei myöskään ole tyytyä sitkeästi pysymään kiinni enti-
sissä muodoissa ja menettelytavoissa, milloin näkee
kehityksen kaipaavan uudistuksia ja parannuksia yhä
runsaimpien tuloksien, saavuttamiseksi.

On tunnustettava, että pyhäkoululaitos meillä on
yleensä pukeutunut, mikäli mahdollista on ollut, niihin
muotoihin, jotka suomalaisessa maaperässä ovat parai-
ten ottaneet jnnrtuakseen ja viihtyäkseen. Mutta nä-
mät muodot kaipaavat kuitenkin jo nyt, olojen entises-
tään jonkun verran muututtua, tarkistusta ja kehittä-
mistä aikaansa vastaavammiksi. Käymme senvuoksi
seuraavassa vetämään Varovaisia suuntaviivoja siitä,
miten pyhäkoulujamme olisi järjestettävä ja hoidettava,
jotta niiden tuottama siunaus tulisi entistään runsaam-
maksi.



i. Pyhäkoulujen hallinnollinen järjestely.

1. Pyhäkoulut kirkolliseksi elimeksi.

Lasten sielunhoidon valvonta voimassa olevan
kirkkolakimme mukaan kuuluu kyllä kirkolle. Onhan
kirkkolaissamme nimenomaisia määräyksiä siitä, että
seurakuntien ja papiston tulee valvoa, että lapset saa-
vat aikanaan kristillisen kasvatuksen sekä lukemisen
ja kristinopin opetusta. Mutta tämä valvontavalta,
sellaisena kuin nykyinen kirkkolakimme sen edellyttää,
on yhä enemmän jääntäisillään pelkäksi kuolleeksi
kirjaimeksi. Koulunkäynnin tultua yhä yleisemmäksi,
alkavat vanhemmat itsestäänkin pitää huolen lastensa
lukutaitoon saattamisesta ilman kirkon väliin tuloa.
Kristinopin opetus jätetään samalla koulujen asiaksi,
ja kristillisen kotikasvatuksen aikaansaamiseen ja sen
valvomiseen ei kirkon valta enään ulotu. Ainoa, missä
se vielä voi valvontaoikeuttaan käyttää, on kansakoulu-
jen uskonnonopetuksessa, kiertokouluissa ja lukusilla.
Mitä ensinmainittuun tulee, on sen vaikutus itse asiassa
siinäkin, senomanleväperäisyydentakia, jo osottautunut
supistuvan sangen vähiin. —■ Kiertokoulut sitävastoin
ovat vielä onneksi yksinomaan kirkollisen johdon ja
vaikutuksen alaisena. Ja niiden kautta kirkon siunaava
vaikutus on ollutkin suuri tuhansiin Suomen lapsiin.
Mutta kehitys kuitenkin näyttää jo kulkevan siihen
suuntaan, että nämätkin koulut ennenpitkä än siirtyvät
kirkolta kunnille. Ajanjaksona 1910—19151akkasitäten
21 seurakunnassa kirkolliset kiertokoulut toimimasta, ja
mikälikunnat saavat varmat takeet siitä,ettäne kunnallis-
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ten alkeiskoulujensa ylläpitämiseksi saavat avustusta
yleisistä varoista, tietänee se kirkollisten kiertokoulujen
hupenemista sangen vähiin. Brittäin suureksi ei
enään voitane katsoa myöskään sitä vaikutusta, mikä
kirkolla lukusien kautta voi lapsiin olla. Joutua kerran
vuodessa ja silloinkin läksyjensä tuottama pelko sydä-
messä papin eteen, ei ole omiaan avaamaan lapsen sy-
däntä kirkon vaikutuksille, pikemmin päinvastoin.
Näin ollen alkaa jo nyt, ja sitäkin enemmänvastaisuu-
dessa, suurin osa lapsista heidän tärkeimmällä javaiku-
tuksille alttiimmalla ikäkaudellaan jäädä ulkopuolelle
kaikkea kirkollista vaikutusvaltaa ja sielunhoitoa. Että
tämä ajan mittaan koituu kirkolle itselleen kuin myös-
kin lapsille arvaamattomaksi vahingoksi, on ilmeistä.
Tästä syystä tulisi kirkonkin omaksua muuttuneiden
olojen synnyttämät uudet työtavat ja käyttää niitä
Jumalan valtakunnan hyväksi. Sen ei pitäisi jättää
käyttämättä, ei oman etunsa ja vielä vähemmän lasten
sielunhoidon vuoksi, sitä vaikutusta, mikä sillä nyt
pyhäkoulujen tai sanokaamme lastenhartaushetkien
toimeenpanemisella voisi olla. Sen vuoksi pyhäkoulut
olisivat kirkkolakiin sisällytettävien säädösten kautta
tehtävät kirkollisiksi lastenhartaushetkiksi, joiden jär-
jestäminen ja valvominen, olisi oleva seurakuntien ja
niiden papiston velvollisuutena yhtä tinkimättömästi
kuin aikuisiakin varten pidettävät yleiset jumalanpal-
velukset ja hartaushetket.

Voitanee kyllä tehdä kysymyksenalaiseksi, onko
asialle eduksi saattaa pyhäkoulut elimellisesti kirkon
hallinnon alaisiksi. Voidaan nimittäin ehkä väittää,
että pyhäkoulutoimi sinäänsä on vapaaehtoisen rakkau-
den toimintaa ja sellaisena edellyttää riippumatto-
mautta kaikesta ulkoapäin tulevasta pakotuksesta.
Ja toiseltapuolen sanottanee, että pyhäkoululaitos, sel-
laisena kirin se meillä nykyään on, on jo, vaikkakin
pysyen vapaaehtoisen toiminnan pohjalla, tavallaan
kirkollinenkin laitos, sillä sen järjestely ja hoitohan on
kauttaaltaan seurakuntien ja papiston käsissä. Mutta
eittämätöntä kuitenkin on, ettei millään kristillisen elä-

2
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män alalla toimivalla laitoksella, jonka takana on vain
muutamista asiaa harrastavista henkilöistä muodostu-
nutyhdistys ja jonka toiminta enemmäntai vähemmän
riippuu vapaaehtoisuuden tietä kootuista varoista, voi
olla sitä voimaa ja kantavuutta kuin sillä olisi elinvoi-
maisen ja tehtävästään selvillä olevan kirkon välittö-
mänä elimenä. Se kyllä menestyy näinkin ilman lain
nimenomaisia säädöksiä siellä, missä seurakunnilla ja
niiden johtohenkilöillä on asiaan harrastusta ja rak-
kautta. Mutta ei voi toivoakaan, että tätä harrastusta
olisi kaikkialla, ja missä sitä ei ole, siellä ei voida nykyi-
sin, kun pyhäkoulujen perustaminen ja valvominen ei
suorastaan kuulu seurakunnan viranomaisten virkavel-
vollisuuksiin, mitään pakkokeinoja pyhäkoulujen jär-
jestämiseksikäyttää. Tästä ymmärrettävästi johtunee-
kin se asian tila, että vielä nykyäänkin on maassamme
seurakuntia,- joissa ei ole ainoatakaan pyhäkoulua.

Pyhäkoulujen jouduttua kirkon välittömän hallin-
non alle ei tarvitsisi myöskään tietää sitä, että ne lak-
kaisivat perustumasta vapaaehtoiseen rakkauden työ-
hön. Varsinainen opetustyöhän yhä tulisi liikkumaan
tällä pohjalla. Ainoastaan niiden perustaminen, jär-
jestäminen, johtaminen ja valvominen tulisi seurakun-
tien johtajain virkavelvollisuuksiin kuulumaan. Tä-
män lisäksi tulisivat pyhäkoulutkin tavanmukaisissa
piispantarkastuksissa samallaisen tarkastuksen alaisiksi
kuin toisetkin seurakunnan kirkolliset työalat, mikä
puolestaan olisi omiaan kannustamaan seurakuntia ja
papistoa uutteraan työhön pyhäkoulujensa hyväksi,
samalla kun siten tunnustettaisiin lastenkin sielunhoito
heitä varten sovellettujen jumalanpalvelusten pidon
kautta yhtä tärkeäksi kuin aikuistenkin sielunhoito.

2. Paikallinen johto.

Itsestään lankeaa, että pyhäkoulujen johdon seura-
kunnassa tulee olla seurakunnan papin ja, missä on
useampia pappeja, sen papin käsissä, jolla on siihen
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parhaat edellytykset ja paraiten aikaa. Jo papin oma
etu seurakunnan sielunpaimenena edellyttää tätä. Mo-
nien virkavelvollisuuksiensa rasittama pappi, joka ei ole
pelännyt ottaa kantaakseen myöskään pyhäkoulujen
johdosta koituvia lisävelvollisuuksia ja työtaakkaa,
on siitä saanut suuriarvoista virkistystä muidenkin
virkatehtäviensä hoitoon. Sen kautta hän on löytä-
nyt tien lasten sydämiin ja lasten kautta tien myöskin
vanhempien sydämiin. Mutta tämän lisäksi hänellä
seurakuntansa pyhäkoulunopettajissa on luotettava
kantajoukkonsa, joka monessa suhteessa on hänelle
suureksi tueksi seurakuntatyössään. Ja niin koko
pyhäkouluväestö muodostaa kristittyjen yhteyden, josta
pappi on ajan mittaan saava vapaaehtoisia työvoimia
toisillekin seurakuntansa työaloille.

Hankalaksi, jopa ylivoimaiseksikin kävisi kuitenkin
papille useimmissa maalaisseurakunnissamme yksin joh-
taa pyhäkouluja. Se edellyttäisi, paitsi pyhäkouluope-
tuksen valvomista ja seuraamista joka pyhä pidettä-
vissä seurakunnan monissa pyhäkouluissa, että hän joka
viikko johtaisi myöskin opettajain kanssa pidettäviä
tekstinselityskokouksia. Tämä ei ole mahdollista. Sen-
vuoksi täytyisikin hänen tyytyä ylijohtoon. Hä-
nen tulisi säännöllisesti kerran kuukaudessa pitää yh-
teisiä kokouksia seurakuntansa pyhäkouluopettajain
ja johtajain kanssa. Näitten kokousten, joista tuon-
nempana enemmän, tulisi olla luonteeltaan yksistään
herättäviä ja lämmittäviä. Tämän lisäksi pitäisi hän
tarpeen vaatiessa pyhäkoulujohtajain kanssa neuvottelu-
kokouksia, joissa neuvoteltaisiin opettajain valitsemi-
sesta ja kasvattamisesta toimeensa sekä muista pyhä-
koulun johtoa koskevista kysymyksistä sekä, sikäli
kuin muut virkatoimet sallisivat, n. s. pyhäkoulutarkas-
tuksia vähintäin kerran vuodessa seurakuntansa jo-
kaisessa pyhäkoulussa. Nämät tarkastukset eivät saisi
olla tarkastuksia sanan varsinaisessa merkityksessä,
vaan enemmän pyhäkoulun juhlahetkiä, jolloin seura-
kunnan paimen rakastavasta ja isällisestä sydämestä
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lähtevillä neuvoillaan ja kehotuksillaan elähyttäisi ja
innostuttaisi niin opettajia kuin oppilaitakin työhönsä.

Kukin kyläkunta muodostaisi sitten oman pyhä-
koulupiirinsä, jolla olisi oma paikallinen johtajansa.
Hänen tehtäväänsä kuuluisi pitää ja johtaa säännöllisiä
jokaviikkoisia tekstinselityskokouksia oman piirinsä
opettajain kanssa, valvoa piirinsä pyhäkoulujen työtä
ja järjestystä, käymällä usein kuuntelemassa opetusta
pyhäkouluissa, ja seurakunnan papin kanssa neuvotella
uusien opettajain ottamisesta ja ottaa osaa uusien opet-
tajain kasvattamiseen työhönsä sekä koettaa synnyttää
piirinsä lapsissa halua pyhäkoulussa käymiseen ja van-
hemmissa luottamusta ja rakkautta pyhäkouluasiaan.

Tällaiseen johtajatoimeen pystyvien ja sopivien
henkilöiden saanti ei suinkaan ole helpompia. Heiltä
kysytään, paitsi jo sangen kehittynyttä hengellistä elä-
mää, tavallista elävämpää ja syvällisempää tietoa Ju-
malan sanasta ja kristinopista, ymmärtämystä ja rak-
kautta lapsiin sekä kasvatus- ja opetusopillisia tietoja
ja kokemuksia. Mistä sellaisia johtajia?

Ajatus tässä ensi sijassa kiintyy kansakouluopet-
tajiimme. He lasten opettajina ymmärtävät lapsia ja
ovat kasvatusopillisen koulutuksen kautta pätevimmät
maalaisseurakunnissamme kasvatus- ja opetusopilliseen
johtajatoimeen pyhäkouluissamme. K}r symys on ym-
märtääksemme vain siitä, ovatko he hengellisenkin elä-
mänsä puolesta siihen kelvollisia ja ovatko he siihen
saatavissa.

Verrattain pieni itse saiassa on se kansakouluopet-
tajain joukko, joka on uskonnon kielteisellä kannalla.
Useimmat ovat enemmän tai vähemmän välinpitämät-
tömällä ja sangen monet vasta etsivällä kannalla. Mutta
tämän ohella suurempi kuin ehkä aavistetaankaan on
kuitenkin sellaistenkin opettajain joukko, jotka Herran
yhteydessä eläen ovat saavuttaneet jo joltisenkin hen-
gellisen kypsyyden. Etteivät hekään yleisemmin kuin
mitä nykyään on laita, ole ottaneet osaa seurakunnalli-
seen työhön varsinaisen opetustyönsä ulkopuolella,
johtunee suureksi osaksi siitäkin, ettei kirkko yleisena-
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min ole katsonut heitä tarvitsevansakaan, eikä ole
sanottavasti koettanutkaan heitä vetää seurakuntatyö-
hön osallisiksi.

On valitettavasti ollut vallitsemassa jonkinlainen
kireä suhde kirkon ja koulun välillä, joka on etu-
päässä johtunut siitä, että papiston ja kansakoulu-
opettajain välit eivät aina ole olleet sellaiset kuin niiden
olisi tullut olla. Yhdeltä puolen on valitettu kansakou-
lunopettajain tahtovan ylpeillä opillaan ja herättää
yleisössä epäluuloa papistoa kohtaan, julkisesti par-
jaten kirkon ja papiston opetustapaa. Toiselta
puolen on pappejakin olemassa, jotka, nurjalla sil-
mällä katsoen kansan nousevaa valistusta ja peljäten
siitä vahinkoa kristinuskolle, pitänevät velvollisuu-
tenaan painaa alas ja halventaa kansakoulunopettajaa
kutsumuksessaan ja panna kaikenlaisia esteitä hänen
tiellensä, jopa julkisestikinalentaa häntä jahänen työtään.
Välien näin ollessa rikki sekä kirkon ettäkoulun vahin-
goksi, ovat kumpikin laitos koettaneet mahdollisuutta
myöten pysytellä toisistaan erillään ja melkeinpä toi-
siaan vieroksuvalla kannalla. Ja seurauksena siitä on
ollut, että kirkko ei ole sanottavasti tarjonnut apuaan
koululle, eikä koulu kirkolle. Että tämä näiden mo-
lempien samaan päämäärään tähtäävien laitosten vä-
lien rikkinäisyys on meillä tuottanut ääretöntä hallaa
nuorison kasvatuksessa, on sanomattakin selvää. Mutta
tämä asian tila on lisäksi ollut sangen tuimiollisesti
vaikuttamassa siihenkin, että suuri osa kansakoulun-
opettajista, jotka, joskirkon ja koulun välillä olisi ollut
vallitsemassa läheinen ja lämmin vuorovaikutus, olisi-
vat kirkon välittömän vaikutuksen alaisiksi joutuneina
saattaneet uskonnollisesti herätä, nyt on uskonnollisesti
välinpitämätöntä. Missä papiston ja opettajiston vä-
lillä on ollut vallitsemassa toistensa ymmärtäminen ja
veljellinen rakkaus, siellä kirkko ja koulu ovatkin toimi-
neet käsi kädessä toisiaan tukemalla ja auttamalla.

Kun tässä siis on kysymyksessä vapaaehtoisten työ-
voimien hankkiminen seurakunnalle koulun taholta,
käy se mahdolliseksi ainoastaan sikäli, kun papisto puo-
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lestaan alkaa rakkaudella ja veljellisyydella lähennellä
opettajistoa, alkaa senkin työtä, pyrkimyksiä jaasemaa
oppia oikein ymmärtämään, sitä tukea japuoltaa. Sen
kautta herännyt osa opettajistoa on alkava oppia näke-
mään, että koulun työala on vain osa seurakunnan työ-
vainiosta ja että heidän työvoimiansa, mikäli ne kou-
lulta liikenevät, tarvitaan ja kysytään seurakunnan
hyväksi koulun ulkopuolellakin. Vieläpä välien siten
parannuttua, siinäkin osassa opettajia, jotka ovat ennen
pysyneet uskonnolle välinpitämättöminä, saattaa Her-
ran tuli syttyä ja tulla Herran työhön temmatuksi.

Mutta saavutettuja työvoimia on osattava käyttää
myöskin sopivalla tavalla. Voi hyvin ymmärtää, että
opettaja, joka kuutena viikon päivänä on uurtanut
lastenopetuksessa, ei enään sunnuntaina halusta ota
pyhäkoulussa opettaakseen. Mutta johtaapyhäkoulun-
opettajia, antaa heille opastusta opetuksen jakamisessa
ja Jumalan sanan selittämisessä, se on jo toisenluon-
toista työtä kuin lasten opettaminen ja antaa vaihtelua
opettajan työhön. Ja lisäksi se luottamus, jota seura-
kunnan papisto osottaa opettajalle, uskoessaan pyhä-
koulujen johdon hänen käsiinsä, on omiaan häntä yhä
innostuttamaan seurakuntatyöhön, samalla kun hän sen
kautta joutuu itsekin välittömämpään kosketukseen
Jumalan sanan kanssa ja niin hengellisesti itsekin ri-
kastuu.

Missä kuitenkin käy mahdottomaksi saada kansa-
koulunopettajia paikallisiksi pyhäkoulunjohtajiksi, siellä
on vaatimuksista melkoisesti tingittävä ja tyydyttävä
henkilöihin, joilla edes jossain määrin on tähän tehtä-
vään vaadittavia edellytyksiä.



11. Opettajakysymys.

Joskin pyhäkoulujen paikallisten johtajain hankki-
minen on tärkeä ja vaikea, niin vieläkin tärkeämpi ja
usein vaikeakin on sopivien jakelvollisten pyhäkoulun-
opettajain löytäminen. Pyhäkoulun siunausta tuottava
vaikutus riippuu sittenkin, lähinnä Jumalaa, opetta-
jasta. Ja jos jo yleiseen kouluun nähden pitävät paik-
kansa sanat; »millainen opettaja sellainen koulu», sitä
enemmän se koskee pyhäkoulua.

Käymme seuraavassa tarkastamaan kysymyksiä
pyhäkoulunopettajaominaisuuksista, mistä pyhäkoulun-
opettajia olisi etsittävä ja miten pyhäkoulunopettajia
olisi tehtäväänsä valmistettava?

1. Opettajan ominaisuudet.

Pyhäkoulunopettajan ominaisuuksia tarkastelles-
samme rajotumme yksistään niihin ominaisuuksiin, joita
Jumalan sana asettaa tämän toimen hoitajalle. Tosin
ei raamatussa missään puhuta nimenomaan pyhäkoulun-
opettajista. Mutta jo ensimäisen seurakunnan erilaisilla
toimialoilla tapaamme henkilöitä, jotka apostolien ja
seurakunnan johtajain johdolla ja valvonnan alla toimi-
vat seurakunnan rakennukseksi ja joihin seurakunnalli-
siin toimihenkilöihin voimme hyvällä syyllä nykyisiä
pyhäkoulunopettajiakin verrata.

Ensimäiset sellaiset toimihenkilöt, luvultaan seitse-
män, asetettiin jo aikana, jolloin seurakunta vielä rajot-
tui ainoastaan Jerusalemin kaupunkiin. (Ap. T. 6:
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1—7.) Ettei heidän tehtäväänsä kuulunut yksistään
pitää huoli seurakunnan ulkonaisista asioista, yhteisestä
rahastosta, almujen jakamisesta j. n e., vaan että heille
oli uskottu myöskin sanan julistaminen, osottaa Stefa-
nuksen ja Eilippuksen esimerkki (Ap. T. 6: 8-—14;
7;; 8: 5).

Apostoli Pietari esittää tähän seurakuntatoimeen
pyrkiville selvät jamäärätyt ehdot. Se käy ilmi noista
Pietarin sanoista, jotka hän sanoi kokoontuneille ope-
tuslapsille: »Valitkaa sentähden, veljet, keskuudestanne
seitsemän taattua miestä, jotka ovat Henkeä ja vii-
sautta täynnä; ne me asetammetähän toimeen.» (Ap. T.
6; 3.) Apostoli esittää siis kolme ehtoa. Sen, joka
seurakunnan toimeen astuu, tulee ensiksi olla »taattu».
(Tätä sanaa alkutekstissä on käytetty vastaamaan sana,
joka merkitsee myöskin antaa hyvä 1. kiittävä todistus,
toisin sanoen olla hyvässä maineessa.) Tämä on tar-
peen seurakunnan vuoksi, jossa hän tulee toimimaan,
ja niiden tähden, jotka ovat seurakunnan ulkopuo-
lella.

Tämä ehto koskee myöskin pyhäkoulunopettajia.
Lapset ja heidän vanhempansa ja sitäkin enemmän
epäkirkolliset ihmiset arvostelevat ankarasti jokaista
kirkollista työntekijää. Tuomion tulee alkaa Jumalan
huoneesta, kirjottua apostoli, ja ei ainoastaan Jumalan
tuomion, vaan myöskin ihmisten. Sen vuoksi se, jolla
ei ole puhdas maine, ei ole kelvollinen Herran seurakun-
nan eikä myöskään pyhäkoulun palvelukseen. Tosin
Jumalanvaltakunnan historia tietää kertoa poikkeuksia
tästä vaatimuksesta. Mooses oli murhamies jakuiten-
kin sai kutsun käydä Herran työhön. Pietari oli vala-
patto jakuitenkin sai Herralta käskyn hoitaa hänen lam-
paitansa. Paavali oli ollut pilkkaaja ja vainooja ja
kuitenkin hänestä tuli Herran apostoli. Mutta muistet-
tava on, että Jumala itse valitsi ja määräsi nämät mie-
het palvelukseensa ilman ihmisvälitystä. Milloin sitä-
vastoin ihmisen tehtävänä on valita ja asettaa työn-
tekijöitä Herran seurakuntaan, hän ei ole oikeutettu
siinä ilman muuta jäljittelemään Jumalaa.
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Mutta niin tärkeä kuin hyvä maine onkin, paljon
tärkeämpi on toinen ehto, jonkaPietari asettaa almujen
jakajille seurakunnassa. Heidän tulee olla täynnä
Pyhää Henkeä. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan tule
puustavellisesti käsittää, Paavali kirjottaa efesolai-
sille; »Täyttykää hengellä», vaikkakin hän on tekemi-
sissä jo kääntyneiden, kastettujen uskovien kristittyjen
kanssa. Sillä Pyhä Henki ei ole lahja, jokahäviämättö-
mänä ominaisuutena jää niille, jotka sen kerran ovat
saaneet, vaan se on joka päivä uudelleen vastaan-
otettava.

Vaarassa erehtyä on senvuoksi jokainen, jonka teh-
tävänä on valita ja etsiä pyhäkoulunopettajia, käyttäes-
sään liian ahdasta mittakaavaa valittavan opettajan
hengellis}ryttä arvostellessaan. Ensiksikin hän on vaa-
rassa ruveta valittavan sydämen tuomariksi, johonHer-
ralla yksin on oikeus. Mutta toiseksi saattaa häneltä
jäädä huomaamatta, että monikin, joka on hengessä
alkanut, on lihassa päättänyt. Ainoastaan Jumalan
sanan ja sakramenttien oikeassa arvossa pitäminen
tarjoaa tässä mielestäni oikean mittapuun. Senpä-
vuoksi ei tulisi pitää kelvottomana pyhäkoulunopetta-
jaksi ketään, joka, vaikka vielä ei voi puhuakaan suu-
rista hengellisistä kokemuksistaan ja taisteluistaan,
kastetta pitää uudensyntymisen peson Pyhässä Hen-
gessä, uskoo raamatun Jumalan sanaksi ja Pyhän Hen-
gen välineeksi sekä mielellään sitä lukee ja kuuntelee.
Pyhäkoulutyössä tällainen sydän, joka alkaessaan vielä
ei olekaan täynnä Pyhää Henkeä, voi, jouduttuaan
säännöllisesti tekemisiin Jumalan sanan ja rukouksen
kanssa, tämän kautta vähitellen tulla henkeä täyteen

Sama toivomus on sanottava Pietarin kolmanteen-
kin ehtoon nähden, jossa hän vaatii, että ne miehet,
jotka valitaan almujen jakajiksi, olisivat täynnä vii-
sautta.

Kun apostoli Pietari näin vaan muutamalla sanalla
mainitsee ne ominaisuudet, joita on seurakunnan pal-
velukseen asetettavalta vaadittava, antaa apostoli Paa-
vali sensijaan yksityiskohtaisempia tietoja näistä omi-
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naisuuksista. Emme käy kaikkia Paavalin kirjeitä
tässä tarkotuksessa tarkastelemaan, vaan tyydymme
ainoastaan hänen pastoraalikirjeisiinsä.

Timoteus ja Tiitus olivat Paavalin uskollisia työ-
tovereita, joille hän voi uskoa itsenäisen työalankin.
Molemmat olivat kyllä vielä nuoria, mikä erittäinkin
Timoteukselle näyttää tuottaneen vaikeuksia, minkä-
vuoksi Paavali antaa molemmille kirjallisia ohjeita,
kuinka heidän tulisi käyttäytyä virassaan seurakun-
nassa ja mitä ominaisuuksia heidän tulisi pitää silmällä
seurakunnan toimihenkilöitä valitessaan.

Vaikkakaan pastoraalikirjeissäkään ei luonnollisesti
ole puhetta pyhäkoulunopettajista, niin ovat seurakun-
nan kaitsijain, vanhimpain ja leskien virat, joista niissä
puhutaan, kuitenkin läheistä sukua meidän aikamme
pyhäkoulunopettajan toimelle, ja lisäksi Timoteuksen
ja Tiituksen oma asema, koska he eivät olleet kokonaan
itsenäisiä, vaan Paavalin apulaisia, tarjoaa myöskin
vertauskohtia aikamme pyhäkoulunopettajatoimelle, jo-
ten hyvällä syyllä voimme sovittaa Paavalin molem-
mille työtovereilleen antamia neuvoja meidän pyhä-
koulunopettajiimme. Yksinkertaisuuden ja selvyyden
vuoksi noudatamme Pietarin esittämää jakoperustetta
ja tarkastamme niitä 1) ulkonaisia, 2) henkisiä ja
3) hengellisiä vaatimuksia, joita apostoli kehottaa
noudattamaan.

Siltä, joka seurakunnan kaitsijan toimeen pyrkii,
vaati Paavali, että hän on nuhteeton, ei raju, ei
häpeällisen voiton pyytäjä, vaan joka omaa
taloansa hyvin hallitsee, ei äsken kääntynyt,
jottei paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi (1
Tim. 1;7;3; 2, 3, 4, 6). »Häne 11 ä tulee myös olla hy-
vä todistus ulkopuolella olevilta, jottei jou-
tuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen
paulaan. (1 Tim. 3; 7).» Nämät Paavalin vaatimukset
sisältyvät kaikki oikeastaan tuohon Pietarin vaatimuk-
seen: Apulaisen tulee olla taatun. Kuitenkin on syytä lä-
hemmin tarkastellamuutamia näistä Paavalin vaatimuk-
sista.
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Sikäli kun pyhäkoulu]emme opettajiksi pyrkii per-
heen isiä ja äitejä, on otettava vaari, että he omaa ta-
loansa hyvin hallitsevat ja kaikella arvokkuudella pitä-
vät lapsensa kurissa ja kuuliaisuudessa. Pyhäkoulun-
opettajiksi älköön myöskään otettako nuorukaista tai
nuorta naista, jokakotiväkensä kanssa elää epäsovussa,
vanhempiaan kohtaan on itsepäinen ja uppiniskainen
ja sisarustensa kanssa on riitainen. Joka ei kotiväel-
leen tahdo Jumalan sanaa lukea ja siitä puhua, ei ole
kelvollinen sitä pyhäkoululapsillekaan julistamaan.

Huomioonotettava on pyhäkoulunopettajaankin näh-
den tuo Paavalin huomautus seurakunnan kaitsijasta:
»Älköön hän olko äskenkääntynyt, jottei pai-
suisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi.»
On epäilemättä jonkunverranperää siinä maailman väit-
teessä, että äskenkääntynyt on hengellisesti ylpeä. Juuri
sitä ihmistä, joka on saavuttanut ensimäisen voiton tais-
tellessaan maailmaa ja omaa lihaansa vastaan, uhkaa yl-
peyden vaara. Mitä arvosteluja saattaakaan kuulla
sellaisen kristityn suusta, semminkin, jos hän vielä on
iältäänkin nuori. Sielutietteellisesti selitettävissä ja
ymmärrettävissä kyllä on, että ensimäisen suuren voiton
saavutettuaan kuvailee mielessään jo kaikki voitta-
neensa, ja nyt voittonsa riemussa ja saamansa armon
nauttimisessa pyrkii paisumaan. Sellaisessa tilassa äs-
kenkääntynyt on taipuisa arvostelemaan kaikkea liian
maltittomasti ja ajattelemattomasti. Tämä pyrkii ole-
maan Jumalan lasten lastentautia, josta sittenkin oi-
keastaan harvat säästyvät. Mutta uskottomat maail-
manlapset lukevat tämän suvaitsemattoman, usein
liioittelevan ja epäraittiin arvostelun kristillisen uskon
syyksi, etsivät syytä siihen Herran kirkosta eikä yksi-
tyisistä ihmisistä. Siksipä onkin varovaisuuden vuoksi
katsottava, etteivät äskenkääntyneet heti pääse seura-
kuntatyöhön osallisiksi, vaan odotetaan kunnes käyvä
viini on ehtinyt kirkastua.

Mutta sen, joka tahtoo hoitaa opetusvirkaa, tulee
myöskin kyetä opettamaan (2Tim.2:24), s.t.s. omata
tietoa, taitoa ja lahjoja opettamiseen. Pyhäkoulun-
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opettajalta on vaadittava samaa, mitä Paavali seura-
kunnan vanhimmalta vaatii: »hänen tulee pysyä
kiinni opinmukaisessa, luotettavassa sanassa,
jotta olisi kykenevä sekä neuvomaan terveel-
lä opilla että kumoamaan vastaansanojain
väitteet.» (Tit. 1; 9.) Kaikki ei ole terveellistä oppia,
mikä kristinuskon nimellä kulkee. Senvuoksi apostoli on
varottanut villitsevistä hengistä ja riivaajien opista, on
varottanut niistä, jotka ulkokullaisuudessa ovat valheen
puhujia, jotka »eivät kärsi tervettä oppia, vaan omienhi-
mojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen
opettajia» »ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja
kääntyvät taruihin.» (2 Tim. 4; 3, 4.) Joka toisia opet-
taa, ei saa olla kaikkien opintuulten ajeltavana. Hänen
tulee tietää, mikä on luotettavaa ja luotettavassa totuu-
dessa pysyä. Ihmiset, »jotka aina ovat oppimassa, ei-
vätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen» (2
Tim. 3: 7), »jotka ovat riitakysymyksien ja
sanakiistojen kipeitä ja jotka pitävät juma-
lisuutta voiton lähteenä» (1 Tim. 6; 4, 5), eivät
kelpaa pyhäkoulunopettajiksi.

Pyhäkoulunopettajat eivät itse pyhäkoulutyössä
tule tosin tekemiseen »vastaansanojain» kanssa. Mutta
terveellisen opin käytännöllisiä vastaansanojia tapaavat
he kyllä lapsissa. Silloin on tiedettävä, milloin on käy-
tettävä kehotuksen, milloin varotuksen ja rangaistuksen
sanaa. Senpävuoksi on Paavalin tavoin vaadittava,
että opettaja ymmärtää oikein jakaa totuuden sanaa.
Sillä joskin opettajan tehtävä suurelta osalta on selit-
tää lapsille Jumalan sanaa, täytyy sitä pitää huonona
opettajana, joka ei opetukseensa liitä myöskin kehotuk-
sen, varotuksen ja rangaistuksenkin sanaa. Mutta
voidakseen tietää, mitä kulloinkin vaaditaan, kysytään
opettajalta aistia. Herran sana on Gileadin voidetta,
joka parantaa, mutta se on myöskin terävämpi kuin
mikään kaksiteräinen miekka ja kova kuin vasara, joka
halkasee kalliot. Kenellä ei ole niin paljon arvostelu-
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kykyä, että tietäisi, mitä puolta Jumalan sanasta kul-
loinkin on käytettävä, hän johtaa vaan turmioon.

Mutta tarkastelkaamme vielä, miten Paavali yksi-
tyiskohtaisesti käsittää tuon Pietarin vaatimuksen,
että almujen jakajan tulee olla täynnä Pyhää Henkeä.

Minkä hengen lapsi jokuon, tunnetaan Jeesuksensa-
nojen mukaan hänen hedelmistään. Ja »hengen he-
delmä» apostolin sanojen mukaan »on rakkaus, ilo,
rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.»
(Gal. 5; 22.)

Paavalin ensimäisiä vaatimuksia on siis rakkaus.
Se vaatimus koskee pyhäkoulunopettajaakin. Hänen
tulee tuntea rakkautta ensi sijassa Jumalaa kohtaan ja
sitten lapsia kohtaan. Kuitenkaan ei tässäkään tule
asettaa vaatimuksia liian korkealle. Että opettajan
sydän hehkuisi rakkautta Herraa kohtaan, on kyllä
ihanne, johon olisi pyrittävä, mutta sitäkään, jonka
sydän ei vielä ole syttynyt ilmiliekkiin rakkaudesta Her-
raan, ei ole hyljättävä. Herra on luvannut, ettei hän
suitsevaakaan kynttelinsydäntä sammuta. Herra on
meille osottanut, kuinka hän tuhankin alla kytevän kipi-
nän taitaa virittää ja tuleen sytyttää. Ajatelkaamme
vain esim. sokeana syntynyttä, Emmauksen tiellä kul-
kevia opetuslapsia ja Pietaria.

Missä on olemassa rakkautta Herraan, siellä on rak-
kautta myöskin lapsiin, jo siitäkin syystä, että Jeesus
pitää lapsia kalliina. Ei käy halveksuminen sitä luon-
nollistakaan rakkautta, mikä usealla ihmisellä on lapsiin.
Mutta sitä ei ole myöskään arvosteltava liian suureksi.
Se rakkaus, erittäinkin vieraisiin lapsiin, joka on vain
luonnonpohjalla syntynyt, kylmenee usein sitä myöten
kuin tullaan lapsia ja heidän virheitään lähemmin tunte-
maan ja heidän kanssaan seurustellaan. Sillä luonnolli-
nen rakkaus rakastaa vain sitä, mikä on rakkauden ar-
voista, jotavastoin Jumalan synnyttämä rakkaus peit-
tää kaikki, uskoo kaikki, toivoo kaikki, ja kärsii kaikki.
Tässä elämän taidossa olemme kaikki kuitenkin vielä
alottelevia ja tarpeessa ahkerasti käydä koulua rakkau-
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den mestarin luona. Siitäpä syystä ei kenenkään, vaik-
kei vielä ole mestaruutta rakkaudessa saavuttanutkaan,
tarvitse olla kelvoton pyhäkoulunopettajaksi.

Toinen hengen hedelmä on rauha. Ihanteellista
kyllä olisi, jos kaikki pyhäkoulunopettajat voisivat
Paavalin kanssa kerskata; »Koska me siis olemme us-
kosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Juma-
lan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta.» (Room. 5; 1.) Mutta tässäkin on varotet-
tava vaatimuksia liian korkealle asettamasta pyhäkön
lunopettajia valitessa. Monet kristityt ovat oikeas-
taan rauhan lapsia, vaikka heidän sydämensä sitä vielä
ikävöi ja kaipaa. Jumalan rauhan omistamisen ei
aina ja kohta tarvitse olla meidän tietoisuudessamme.
Jumala saattaa usein antaa ihmisen, jonka hän jo on
armoittanut, pitkän ajan elää, tuntematta varmuutta ja
iloa saamastaan Jumalan armosta ja rauhasta. Siksipä
on vaikeata tästä syystä ketään pyhäkoulutyöstä estää.
Kuitenkin voisimme sanoa kelvottomaksi pyhäkoulun-
opettajantehtävään sitä, joka kaikkien kanssa elää rii-
dassa ja eripuraisuudessa, sillä se todistaa, että hänen
sydämestään puuttuu Jumalan henki. Ja Paavali kir-
joittaa: »Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen
tulee olla lempeä ja pahaa kärsimän» (2 Tim. 2; 24) ja
»seurakunnan kaitsijan on, niinkuin Jumalan talouden-
hoitajan, oltava nuhteeton, ei itserakas, ei pikavihainen,
ei väkivaltainen» (Tiit. 1: 7).

Rauhan ohella kuuluu ilo hengen hedelmiin. Se
ilo luonnollisestikin tarkottaa iloa Herrassa. Mikä
voimakas ilon sävel soikaan pastoraalikirjeistä vastaam-
me! Kuinka iloisena katseleekaan apostoli kuolemaansa
vasten silmiä! Mikä kiitoslaulu soikaan noissa sanoissa
1 Tim. 3: 16 ja tuossa riemuitsevassa tunnustuksessa:

»Mutta minä sain laupeuden!» (1 Tim. 1; 16) Kuinka
laaja onkaan apostolin sydän, kuinka kaukana kaikki
synkkä ja surullinen alakuloisuus ja askeesi! Kuinka
hän iloitseekaan Jumalan valtakunnan yhä laajenevista
voitoista, huolimatta vaikeista ajoista, joitten hän näkee
lähestyvän ja huolimatta monien työtoveriensakin
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lankeemuksista ja uskottomuuksista! Jotain tästä ilosta
tulisi pyhäkoulunopettajankin tuntea. Hänen tulisi
iloita Jumalastaan ja Vapahtajastaan, hänen armostaan
ja evankeliumistaan. Kenellä ei ole aavistustakaan
siitä ilosta, ei voi lapsiakaan siihen iloon johtaa. 110
pakottaa itsestään muillekin jakamaan. Sairaiden,
jotka Jeesus paransi, täytyi muillekin kertoa siitä, mitä
Jeesus oli heille tehnyt, usein vastoin Jeesuksen kieltoa-
kin. Ja apostolit tunnustavat; »me emme saata olla
puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet»
(Ap. T. 4: 20). Vasta ne ovat uutterimmat ja innok-
kaimmat Jumalan valtakunnan työntekijät, joita ilo
ajaa työhön. Siitäpä syystä ei silläkään pyhäkoulun-
opettajalla, jokatätä tehtävää hoitaa vihaisessa ja toi-
vottomassa mielessä, ehkä ulkonaisesta pakosta ja oman
uhrauksensa suuruutta punniten, ole oikeata opettajan
henkeä.

Missä oikea sydämen ilo Herraan ja hänen valta-
kuntansa työhön vallitsee, siellä voitettavat vaikeudet-
kaan eivät synnytä kärsimättömyyttä, sillä iloa seuraa
myöskin kärsivällisyys ja pitkä mielisyys. Pitkä-
mielisyyteen kehottaa Paavali kirjottaessaan: »Kärsivai-
vaa niinkuin jaloKristuksen Jeesuksen sotamies» (2 Tim.
2: 3). Pitkämielisyyttä kysytään pyhäkoulunopetta-
jaltakin. Tahtoisi niin mielellään siinäkin työssä saa-
vuttaa jotain näkyvää, tahtoisi lapsille tehdä jumalan-
palveluksen ja Jumalan sanan rakkaaksi, tahtoisi opet-
taa heitä oikein palavasti rakastamaan Jeesusta. Ja
näkeekin niin vähän hedelmiä työstään. Saa nähdä
lasten usein aivan turhista syistä, jopa usein kokonaan-
kin jäävän pois pyhäkoulusta, näkee, miten kristitytkin
vähän ymmärtävät ja vähän antavat arvoa pyhäkoulu-
työlle, puhumattakaan maailman ihmisistä, jotka eivät
sen työn halventamiseksi ja estämiseksi aina säästä
pilkkaa ja ivaakaan. Se kysyy opettajalta pitkämieli-
syyttä. Sentähden tuleekin pyhäkoulunopettajan muis-
taa Paavalin kehotusta: »Sinä Jumalan ihminen, har-
rasta kärsivällisyyttä» ja »sävyisyyttä», liittää hän keho-
tukseensa (1 Tim. 6; 11).
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Herran palvelijan, niin vaatii Paavali, tulee
olla lempeä kaikkia kohtaan ja sävyisästi
ojentaa vastaanpanijoita (2 Tim. 2: 24, 25).
Kuinka tärkeät nämät kristityn ominaisuudet ovat
pyhäkoulunopettajalle, tietää jokainen, joka lapsia tun-
tee. Heitä ei johdeta ankaruudella ja kepillä, vaan
sävyisyydellä, ystävällisillä sanoilla jakasvojen ilmeellä.
Sen, mitä Paavali kaikille Jumalan valituille, pyhille ja
rakkaille sanoo kirjottaessaan; »pukeutukaa sydä-
melliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyy-
teen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämieli-
syyteen ja kärsikää toinen toistanne» (Koi. 3:
12), tulisi olla kirjotettuna kaikkien niiden sydämeen,
jotka Jumalan valtakunnan työtätekevät, eikä suinkaan
vähimmin pyhäkoulunopettajain sydämeen.

Vielä hengen hedelmistä puhuessaan kehottaa apos-
toli uskoon jokaista, mutta erittäinkin niitä, joillaon
seurakunnassa jokin toimi. Heidän tulee pitää uskon
salaisuus puhtaassa omassatunnossa ja olla terveet
uskossa (1 Tim. 3: 9; Tiit. 2; 2). Mitä tärkeämpi ja
edesvastuullisempi toimi jollakinon, sitä lujemmin hänen
tulee pysyä uskossa ja sitä runsaammassa määrin pyrkiä
päästä uskon osallisuuteen. Senpävuoksi terottaakin
Paavali Timoteukselleen, josta hän kuitenkin saattoi
antaa sen todistuksen, ettei hänellä, Paavalilla, ole ke-
tään samanmielistä, että Timoteus ei ainoastaan säi-
lyttäisi uskon, vaan myöskin harrastaisi uskoa (1 Tim.
(1 Tim. 1: 19; 6: 11; 2 Tim. 2: 22).

Kenenkään pyhäkoulunopettajan ei pidä luulla,
että hän voi olla autuudestaan varma senvuoksi, että
hän tekee työtä Herran viinitarhassa. Vertauksessa
viinitarhantyömiehistä juuri ne, jotka olivat päivän
kuorman ja helteen kantaneet, saivat käskyn; »Ota se,
mikä sinulle on tuleva, ja mene» (Matt. 20: 14). Ei se
meitä auta, että toisille pelastusta saarnaamme jatoisia
Vapahtajan luokse johdatamme, ellemme itse uskalla
omistaa pelastusta ja Vapahtajaa.

Itsensähillitseminenon sitten viimeinen hengen
hedelmä, josta apostoli puhuu. Itsensähillitseminen on
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niiden tunnusmerkki, jotka ovat tulleet miehiksi Kris-
tuksessa. Nuoriso on helposti häivytettävissä; sen sydän
käy kärsimysten myrskyissä levottomaksi; kaikenlaiset
uudet opit sen helposti eksyttävät. Vakaantuneen
kristityn sydän sitävastoin on Jumalan hengen jaarmon
koulussa jo niin lujittunut, ettei hän kiusausten ja ahdis-
tusten helteessä, tulivatpa ne sitten sisältä tai ulkoa,
hevillä menetä tasapainoaan.

Joka omistaa itsensähillitsemisen taidon, häntä ei-
vät työtään kohtaavat vaikeudet javastukset saa jär-
kytetyksi. Joka taasen käy työhönsä ylen suurilla toi-
veilla, on alati vaarassa masentua ja joutua pelon val-
taan. Ja jos sellainen ihminen tunnustuksen sijasta
saa osakseen vihamielisyyttä ja pilkkaa, saattaa hän
helposti heittää työn sikseen.

Näin olemme, viittaamalla ainoastaan muutamiin
Jumalan sanan esittämiin vaatimuksiin, osottaneet nii-
hin ominaisuuksiin, jotka ovat tarpeelliset pyhäkou-
lunkin viinimäessä työskenteleville. liian laajaksi kä-
visi kajota kaikkiin niihin ominaisuuksiin, joita voidaan
tämänkin työn tekijöiltä toivoa. Mutta ken edellä mai-
nitutkin ominaisuudet omistaa, on varmasti siinä suh-
teessa kunnialla täyttävä paikkansa, hopuksi johda-
tamme vielä mieleemme Jaakobin sanat; »Jos joltakin
teistä puuttuu viisautta, anokaa sitä Jumalalta, joka
antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle
annetaan» (Jaak. 1; 5).

2. Mistä pyhäkoulunopettajia?

Ken on seurakuntalaisten joukosta joutunut etsi-
mään sopivia pyhäkoulunopettajia, on saanut useasti
sangen tuntuvasti tinkiä niistä vaatimuksista, joita
kohtuudella on tämän toimen hoitajalle asettanut, ja
sittenkin oh tulos ollut niukka. On useissa tapauksissa
täytynyt tyytyä vain siihen, että on jonkun saanut,
uskaltamatta edes harkittavakseen ottaa, onko lupautu-
neella ollut edellytyksiä siihen tehtävään tai ei. Vai-

3
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tava enemmistö pyhäkoulunopettajistamme onkin sen-
vuoksi jo sangen iäkästä väkeä, sillä iäkkäämpien jou-
kosta on aina helpommin saatavissa pyhäkoulunopet-
tajia kuin nuorten joukosta. Täten on pyhäkoulun-
opettajiksi saatu kyllä elämän kokemuksista rikkaita
henkilöitä, joilta kuitenkin sangen monelta puuttuu
muita, pyhäkoulutyölle välttämättömiä edellytyksiä.
Vanhempien ihmisten, erittäinkin jos he itse eivät kos-
kaan ole koulua käyneet ja sitäkin enemmän, jos eivät
elämässään ole joutuneet lasten kanssa tekemisiin, on
vaikeata opettaa lapsia niin, että lapset heitä ymmärtäi-
sivät. Heidän ajatuksensa ja koko sisäinen elämänsä
on kiteytynyt määrättyihin muotoihin, joista heidän on
melkein mahdoton vapautua ja asettua lapsen vielä
kehittymättömän ajatusmaailman kannalle ja siltä poh-
jalta lähteä rakennustyötä tekemään. Sitäpaitsi on
vanhemmilla seurakuntalaisilla toisia varsinaisia elä-
mänkutsumuksia, jotka jo itsessään kysyvät heidän
aikaansa ja voimiansa niin tarkoin, etteivät he voi siinä
määrin antautua pyhäkoulutyölle kuin tämä vaatisi.

Mutta seurakunnissamme ovat suuret nuorten jou-
kot, joille pyhäkoulutyön ensi sijassa tulisi kuulua ja
johon he tarkotuksenmukaisen opastuksen saatuaan
olisivat epäilemättä sopivimmat. Valitettavasti kui-
tenkin ani harva nuori on halukas pyhäkoulunopetta-
jaksi ryhtymään.

Mikä tähän on syynä ja miten enemmän kuin tähän
saakka voitaisiin nuoria saada mukaan pyhäkoulutyö-
hön? Seikkaperäisen vastauksen antaminen siihen veisi
liian kauaksi niistä puitteista, jotka tehtäväämine ra-
joittavat. Kuitenkin tuntuu houkuttelevalta tässä yh-
teydessäkin esittää muutamia ajatuksia ja näkökohtia
asian valaisemiseksi, joskin se jossain määrin vie varsi-
naisen tehtävämme ulkopuolelle.

Näihin saakka on nuoriso meillä melkein kokonaan
jätetty seurakunnallista ja sielunhoidollista huolenpitoa
vaille. Ja kuitenkin, samoinkuin saarna ja rippikoulu-
opetus, köyhäin- ja sairashoito, sakramenttien jayleinen
sielunhoito ovat itsestään ymmärrettäviä osia hyvin
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järjestetystäkirkollisesta seurakuntaelämästä, niin tulisi
myöskin huolenpidonripille päästetystä nuorisosta olla,
huolenpidon, joka kokoamalla ja huolehtimalla nuori-
sosta, yhä jatkaisi sen uskonnollista kasvatusta, edis-
täisi sen siveellistä, hengellistä ja henkistä kehitystä.
Mutta valitettavasti tämä puoli seurakunnan velvolli-
suuksista ei vielä kaikkialla ole edes tullut tunnustetuksi
vielä vähemmän noudatettavaksi otettu, niin kipeästi
kuin aikamme sitä vaatisikin; ja missä se on saanut
osakseen tunnustusta jaon käytäntöön otettu, ei se aina
ole tapahtunut sillä rakkaudella ja ymmärtämyksellä,
mitä se itsessään vaatisi.

Missä seurakunta pitää huolen nuorisostaan, siellä
nuorisokin on pitävä huolen seurakunnastaan. Hyvän
nuorisohoidon kautta saa seurakuntaelämä osakseen
erityistä siunausta; sille kasvaa nuorison riveistä apu-
laisia ja työntekijöitä, jotka sekä pienet että suuret
rakennuskivensä kantavat seurakunnan yhteiseen ra-
kennukseen. Tuon kuvan, jonka apostoli Paavali esit-
tää seurakunnasta ruumiina, jonka päänä on Kristus
ja jonka jäseninä yksityisten kristittyjen tulisi olla, ei
tulisi jäädä pelkäksi ihannekuvaksi, joka vasta tulevai-
suudessa on toteutettavissa, vaan sen tulee, joskinvailli-
naisesti, kuitenkin saada elämän todellisuusvärin jokai-
sessa kristillisessä seurakunnassa. Jokainen jäsen on
määrätty ruumiin palvelukseen ja jokaisella on oma
erikoinen tehtävänsä. Kasvavalla nuorisollakin, vaik-
kakin se vielä on heikko jäsen ruumiissa, on työvel-
vollisuus seurakunnassa. Seurakunnan ei tule sitä nuori-
solta ainoastaan odottaa ja toivoa, vaan sen tulee siltä
se oikeutena vaatia.

On olemassa vielä toinenkin syy tähän seurakunnan
vaatimusoikeuteen. Konfirmationin kautta antaa seu-
rakunta nuorille jäsenilleenkaksi tärkeätä etuoikeutta;
kummiksi rupeamisoikeuden ja Herran Ehtoollisella
käymisoikeuden. Tämän kautta heidät siis tunnuste-
taan tavallaan hengellisesti täysi-ikäisiksi. Tätä kir-
kollista täysi-ikäisyysoikeutta tulisi nyt vastata myös-
kin täysi-ikäisyysvelvollisuus, niin että nuoriso elämänsä
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kaikki voimat käyttäisi Herralle, ei ainoastaan oman
sisäisen elämänsä rakennukseksi, vaan myöskin Juma-
lan valtakunnan edistämiseksi ainakin oman seurakun-
tansa piirissä. Onko niin käynyt? Valitettavasti ei.
Ja syytä siilien, ettei nuoriso ole täyttänyt eikä täytä
sille tässä suhteessa kuuluvaa velvollisuuttaan, ei käy
etsiminen yksinomaan siitä samasesta nuorisosta. Syytä
siihen on kirkossa, seurakunnassakin. Yhdeltäpnolen
tunnustetaan nuoriso kasteenliittonsa uudistettuaan
täysi-ikäiseksi, mutta toiselta puolen arvostellaan tämä
täysi-ikäiseksi julistettu nuoriso alaikäiseksi, kypsy-
mättömäksi, kykenemättömäksi ottamaan osaa seura-
kuntaelämään.

Tähän ristiriitaan, mikä näin on syntynyt, on ollut
vaikuttamassa myöskin virhe kirkollisessa nuorisokas-
vatuksessa. Oikeastaan ei voida puhuakaan kirkolli-
sesta nuorisokasvatuksen virheistä enemmän kuin sen
virheettömyydestäkään, sillä varsinaista nuorisokasva-
tusta ei kirkko viimeaikoihin saakka ole yleisemmin har-
jottanutkaan. Kun nuoriso on päättänyt rippikou-
lunsa on se joutunut milloin se on siihen antautunut
saman kirkollisen kasvatuksen alaiseksi kuin seurakun-
nan vanhemmatkin jäsenet, s. t. s. melkein yksinomaan
sen kasvatuksen alaiseksi, mitä kirkko jumalanpalve-
luksillaan ja yleisillä sanan ja sakramenttien käyttä-
misellä on harjottanut. Mutta se kasvatustapa ei aina
ole eikä voikaan olla sovellutettu niin, että se nuorisoa ja
sen ikäkaudelle ominaisia tarpeita voisi tyydyttää.
Senvuoksi verrattain harvat rippikoulunsa päättäneistä
nuorista antautuvat edes kosketuksiinkaan kirkolli-
sen kasvatuksen kanssa.

Kun kirkko siis tunnustaa nuoren ihmisen, joka yh-
teiskunnallisen lain mukaan vasta 21 vuotiaana tunnus-
tetaan täysi-ikäiseksi, jo 16 ikävuodesta tahi kasteen-
liiton uudistettuaan hengellisesti täysi-ikäiseksi, niin sen
tulisi myöskin oikean ja tarketusta vastaavan kasva-
tuksellisen valmistuksen kautta tehdä nuoriso haluk-
kaaksi ja kykeneväksi täyttämään täysi-ikäisyysvel-
vollisuuttaan Jumalan valtakunnan hyväksi.



37

Nykyaikana tehdään yhteiskunnallista vieläpä val-
tiollistaisin valistus- jakasvatustyötä nuorison kasvatta-
miseksi ja kehittämiseksi vastaseen tehtäväänsä yhteis-
kunnassa ja valtiossa. Taloudellisen elämän alalla
vahaavat ammattijärjestöt sen voimia palvelukseensa
ja kouluuttavat sitä uutteraksi ja taitavaksi työnteki-
jäksi. Sosialistiset työväenjärjestöt terhpaavat val-
tavia nuorten joukkoja piiriinsä kasvattaen niistä apu-
laisia ja työntekijöitä sosialistisen ihannevaltion luomi-
seksi. Ja tämän kasvatuksen päämääräksi pannaan
proletarisen vastuunalaisuus- ja velvollisuustunteen
herättäminen.

Kirkolla, kristillisellä seurakunnalla on jotain pa-
rempaa tehtävänä ja teetettävänä. Sen työ, elämä ja
tulevaisuus perustuu Jumalan valtakuntaan, ja sen ei
tule hävetä, ei pelätä eikä myöskään vitkastella sille
uskotusta nuorisosta etsiä ja kouluuttaa Jumalanvalta-
kunnan työntekijöitä. Sen tulee oppia ei ainoastaan
harj ottamaan kristillistä nuorisopropagantaa, vaan
myöskin synnyttää ja kasvattaa nuorisossa kristillistä
vastuunalaisuustunnetta ja kasvattaa siitä käytännöl-
listä proletarijoukkoa Jumalan valtakunnan rakennuk-
seksi. Kasvatuksen pyrintönä tulee olhj että se tekee
nuorisosta omantuntonsa ääntä tottelevan, mutta sen
ohella sisällisesti vapaan nuorison. Siinä älköön tu-
kehdutettako nuorten vapauden halua, täysi-ikäisyys-
pyrkini}rstä ja itsenäisyyskaipuuta; sitä vaan on jalos-
tettava, kirkastettava ja nuorisolle tarjottava sopivaa
tilaisuutta itsetoimintaan Jumalan valtakunnan hy-
väksi.

Ainoastaan sellaisen kirkollisen nuorisokasvatuksen
uudistus, joka laskee perustuksen ripillelasketun nuo-
rison yhä jatkuvalle kasvatustyölle, voi kasvavan nuo-
rison kirkolle ja seurakunnalle pidättää ja, missä se
siitä on luopunut, jälleen piiriinsä sulkea.

Sillä mitä edellä on sanottu, on tahdottu tulla siihen,
että jos nuorisosta halutaan saada seurakunnan työn-
tekijöitä, on sitä siihen jatkuvan nuorisotyön kautta
kasvatettava, siinä on synnytettävä velvollisuudentun-
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toa ja halua seurakuntatyöhön, sen nuoret voimat ovat
järjestettävät itsetoimintaan ja sille on annettava ti-
laisuutta käytännölliseen työhön.

Kuinka tämä jatkuva seurakunnallinen nuorisotyö
olisi järjestettävä, sen selvittely ei tässä kuulu tehtä-
väämme. Tässä on tahdottu vain viitata niihin pjdrä-
koulunkin työvoimiin, jotka piilevät seurakuntiemme
nuorissa kun nämät voimat vaan vedetään esille. Ja
miten ne voimat ovat kasvatettavat nimenomaan pyhä-
koulutyöhön, siitä jälempänä.

3. Opettajain valmistus.

On selvää, etteivät pelkät lahjat, luontaiset ominai-
suudet ja jo kehittynyt hengellinen elämäkään vielä tee
ketään hyväksi pyhäkoulunopettajaksi, vaan on siihen
lisäksi tarpeen erityinen tiedollinen ja käytännöllinen
valmistus. Ja mitä puutteellisemmat opettajaksi aiko-
van esitiedot, luontaiset kyvyt ja hengellisen elämän
kokemukset ovat, sitä perusteellisemman tulee valmis-
tuksenkin tähän tehtävään olla.

Kuitenkin, kun tulee puheeksi pyhänkoulunopet-
tajain valmistus, saattaa moni kysyä; Onko se tarpeen
tai ollenkaan suotavaakaan? Pyhäkoulun tehtävähän
on viedä lapset Jeesuksen luo ja tuoda Jeesus lasten luo.
Tarvitaanko siihen mitään erityistä valmistusta? Eikö
jokainen uskovainen kristitty, joka on tullut uskon ja
elämän yhteyteen Vapahtajansa kanssa, saata niinkuin
jokainen isä ja äitikin kertoa lapsille Jeesuksesta ilman
minkäänlaista valmistusta? Tarvitsevatko pyhäkou-
lunopettajamme parempaa valmistusta kuin minkä
Jeesus piti tarpeellisena, tehdessään kalastajista ja tulli-
miehistä apostoleja? Pyhäkoulunjohtajilla on tarpeeksi
ja täysi työ jo siinä, että saavat opettajiksi sellaisia,
jotka rakastavat Jeesusta tai jotka, käyttääksemme
Markuksen sanoja, »ovat Jeesuksenkanssa.» Niin epäi-
lemättä moni väittää.
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'Tämä väite pitää ainoastaan teoriassa paikkansa.
Käytännössä on kuitenkin jokainen pyhäkoulun]ohtaja,
jos hänellä suinkin on varaa valita opettajia, pitävä
silmällä moraalisia ja intellektualisia vaatimuksia. Jee-
sus ei varmastikaan kalastajien ja tullimiesten joukosta
valinnut kyvyttömimmät ja sivistymättömimmät. Mei-
dän ei tarvitse kuin lukea heidän kirjeitään, tullaksemme
siitä vakuutetuiksi. Uisäksi se aika, jonka he Jeesuk-
sen kanssa kulkivat ympäri maata, oli heille oppiaikaa.
Uudessa Testamentissa heitä kutsutaankin opetuslap-
siksi, jotka mestarinsa luona saivat sangen lyhyessä
ajassa oppia paljon. Sitäpaitsi meidän ei tule myös-
kään unohtaa, että apostolit seisovat vielä ilmestyshis-
torian pohjalla, jossa sangen suuri hengen paljous ja
Vapahtajan ihmemerkit antavat hänen jumalallisille
sanoilleen lisää voimaa ja kantavuutta. Senvuoksi
vaatiikin Pietari almujen jakajanviran hoitajalta jo
enemmän kuin mitä apostoleilta oli vaadittu. Jälki-
mäisiin nähden kuului Pietarin ehto; »Niin pitää siis
yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän
kanssamme koko sen ajan, kun Herra Jeesus kävi ulos
ja sisälle meidän tykönämme Johanneksen kasteesta
alkaen siihen päivään asti, jona hän meiltä otettiin ylös,
tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän
kanssamme» (Ap. T. 1: 21, 22). Mutta almujenjakajan-
virkaan tuli, niinkuin jo olemme ennen maininneet,
seurakunnan valita seitsemän taattua miestä, jotka
ovat Henkeä ja viisautta täynnä. Ja Paavali mää-
rittelee tämän vaatimuksen vielä tarkemmin ja vaatii
nimenomaan, että seurakuntapalvelijoita koeteltakoon,
jos ovat nuhteettomia (1 Tim. 3: 10).

Mikäli sittenkirkko laajeni ja juurtui, sitä tuntuvam-
maksi kävi vaatimus erikoisesti valmistaa sen palveli-
joita toimiinsa. Pian loikin se kateketikouluista itsel-
leen erityisen valmistuslaitoksen. Ja kirkon merkit-
tävimmät miehet eivät jättäneethyväkseen käyttämättä
pakanallisten yliopistojenkaan sivistysvälineitä.

Tämä menettelytapa kirkon alkuajoilta on tyypilli-
nen seuraavillekin ajoille. Muistettakoon vaan keski-
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ajan evankehuminjulistustapaa, jolloin vaeltavia saar-
naajia pian seuraa kouluutettu luostaripapisto. Muis-
teltakoon uskonpuhdistuksen aikaa, jolloin aluksi tyy-
dyttiin sangen vähän kouluutettuihin saarnaajiin, kun-
nes vihdoin valtio ja kirkko esittävät määrätyt vaati-
muksensa ja niitä alkavat toteuttaa. Kaikkina herä-
tysaikoina on kaikkialla ollut huomattavana piirteenä
se, että niiltä henkilöiltä, joitaon työssä apuna käytetty,
on kysytty melkein yksinomattain hengellisiä edelly-
tyksiä ja tuiki vähän, jos ollenkaan, henkistä lahjakkai-
suutta ja kouluutusta. Niinpä esim. pietistisenä herä-
tysaikana melkein hävettiin saarnan valmistamista.
Ajateltiin, että kaiken tuli vuotaa itsestään, sydämen
kyllyydestä. Sittemmin, kun herätyksen ensimäiset
tuulenpuuskat ehtivät tyyntyä, alettiin kuhunkin teh-
tävään vaatia myöskin erityistä valmistautumista.

Pyhäkoulutoiminnan alalla on kehitys kulkenut
jotensakin samaan tapaan. Kun pyhäkoulutoiminta
alkoi, tyytyivät pyhäkoulujen johtajat, osaksi periaat-
teesta, osaksi myöskin pakosta, vaatimaan pyhäkoulun-
opettajilta ainoastaan palavaa sydäntä ja pyhää innos-
tusta. Mutta mitä enemmän pyhäkoululaitos laajeni,
sitä enemmän täytyi sen mukautua lujaan järjestykseen
ja asettua lujalle pohjalle. Onhan kyllä ihmisiä, jotka
pitävät hengellisen elämän kuolemana kaikkea tarkoin
sovitettua järjestystä, mutta jokainen terveesti ja en-
nakkoluulottomasti ajatteleva ihminen tietää, että
kaiken terveen elämän täytyy itselleen luoda vankan
ja sen säännöllistä elämää edistävän järjestyksen, jossa
se liikkuu. Yhä kasvava pyhäkoululaisten japyhäkou-
lujen lukumäärä vaatii alati suurenevaa opettajakun-
taa. Johtaja ei aina ole tilaisuudessa hankkimaan
yksistään heränneitä ja joka suhteessa täysin sopivia
opettajia. Hänen täytyy usein olla iloinen löytäessään
henkilöitä, jotka ovat halukkaita käymään työhön kä-
siksi, joskin heidän kristillisyytensä vielä on enemmän
kokemuksen alaista kuin jo elettyä. Mutta juuri sen-
vuoksi, että useampien pyhäkoulunopettajain henkinen
ja hengellinen taso on alhainen, on järjestelmällisen
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opetuksen ja ohjauksen kautta tarjottava heille tilai-
suutta tietojensa täydentämiseen ja opettaja-avujensa
kehittämiseen.

Jos pyhäkoulunopettajina toimisi sellaisia, joiden
varsinaiseen elämänkutsumukseen jo kuuluu edellä
käynyt kouluutus opettajatehtävään, niin ainakin seura-
kunnan taholta järjestettävät valmistustilaisuudet oli-
sivat tarpeettomat. Muttapyhäkoulunopettajina meillä
toimivat kauttaaltaan henkilöt, joilta suurimmalta
osalta puuttuu tähän tehtävään edellytettäviä tietoja,
taitoa ja kykyä. läkkäämmiltä opettajilta ensinnäkin
puuttuu usein alkeellisimmatkin tiedot pyhästä histo-
riasta. Nuoremmilla opettajilla, jotka ehkä vasta äs-
kettäin ovat oman kouluaikansa päättäneet, on vielä
muistissaan pääpiirteisiä tietoja raamatun historiasta.
Mutta nykyisin on yleisen koulun opetussuunnitelmissa
raamatulliselle opetusaineelle annettu entistään vähem-
män tilaa ja kaikesta päättäen tullaan sitä vieläkin su-
pistamaan, joten, jos yksityistä raamatunlukemista-
kaan ei säännöllisesti harjoteta, kansakoulua käyneit-
tenkin tiedot tässä aineessa ovat liian niukat, voidak-
seen niiden varassa menestyksellä pyhäkoulunopetta-
jina toimia. Usäksi on kateketiikka ylipäänsä sekä
vanhemmille että nuoremmille henkilöille, jotka eivät
siinä ole erityistä opastusta saaneet, varsin tuntematon
ja samalla vaikea ala, jolla pyhäkoulutyössä kuitenkin
on sangen merkittävä sija.

On kyllä olemassa pyhäkoulunopetustakin koskevia
apulähteitä, joita käyttämällä voi jossain määrin omin
päinsäkin tietoaan ja taitoaan kehittää. Mutta on
epäilyksen alaista, voivatko nämät tyydyttää kohtuulli-
simpiakaan vaatimuksia. Sitäpaitsi on painettu sana
vain hätäapu ennenkaikkea pedagogisella alalla. Mo-
nin verroin vaikuttavampi on elävä sana, puhutut käy-
tännölliset neuvot, jotka antavat opastettaville tilai-
suuta ajattelemiseen ja kysymysten tekoon.

Kun siis yhdeltä puolen tekisi mieli sanoa sopimatto-
maksi pyhäkoulunopettajan toimeen jokaista, joka tä-
män tehtävän ottaa niin kevyesti ja oman kykynsä
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arvostelee niin suureksi, ettei luule tarvitsevansa siihen
mitään eclelläkäypää valmistusta, samalla toiselta puo-
len täytyy sanoa, että liian puutteellinen on niiden seura-
kunnan johtajienkäsitys pyhäkoulusta jasen tehtävästä,
jotka pyhäkouluja seurakunnassaan järjestäessään ja
niihin opettajia valitessaan, eivät katso tarpeelliseksi
varata opettajille tilaisuutta valmistua tehtäväänsä.
Tosin tällaisten tilaisuuksien varaaminen monin paikoin
tuottaa vaikeasti voitettavia esteitä, mutta ne esteet
tuskin lienevät kuitenkaan voittamattomia.

Käymme seuraavassa tarkastelemaan muutamia val-
mistustapoja, jotka mielestämme meikäläisissä oloissa
ovat mahdollisia toteuttaa ja joita jo osaksi noudatet-
taneekin.

a) Pyhäkoulunopettajakurssit.

Viime vuosina on Pyhäkouluyhdistyksen toimesta
toimeenpantu eri osissa maata n. s. pyhäkoulupäiviä eli
kursseja, joissa esitelmien, puheiden, keskustelujen ja
näytetuntien muodossa on pyhäkuolunopettajia koe-
tettu kehittää ja myöskin pyhäkouluasiaa tehdä tun-
netuksi. Ja epäilemättä ne ovat osanottaneille olleet
suureksi virkistykseksi ja siunaukseksi. Mutta niitä
on kuitenkin vaivaamassa kaksi melkein voittamatonta
epäkohtaa. Osanotto niille kysyy melkoista ajan, vai-
van ja varojen uhrausta. Ja korvatakseen nämät
uhraukset, järjestetään kurssit niin rikassisältöisiksi
kuin mahdollista, jopa siinä määrin, että kuulijat eivät
kykene vastaanottamaan, vielä vähemmän sulattamaan
läheskään kaikkea, mitä tarjotaan. • Toiselta puolen
voi taloudellisista syistä verrattain pieni määrä varsi-
naisista pyhäkoulunopettajista ottaa osaa tällaisille kurs-
seille. Suurimmalta osalta pyhäkoulunopettajia ja juuri
sellaisia pyhäkoulunopettajia, jotka todella olisivat
edistyksen ja kehittämisen tarpeessa, pysyy tie näille
kursseille tukossa vielä sittenkin, vaikka seurakuntien
taholta heitä niille avustettaisiin. Senvuoksi eivät
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pyhäkoulupäivat mielestäni riitä, kun on kysymyksessä
pyhäkoulunopettajani kehittäminen ja kasvattaminen
toimeensa.

Paljon lähemmäksi tarkotettua päämäärää veisi,
jos joka seurakunnassa järjestettäisiin ja toimeenpan-
taisiin pyhäkoulunopettajakursseja, jotka olisivat varsi-
naisia valmistustilaisuuksia vastasia pyhäkoulunopet-
tajia varten, mutta samalla opiskelutilaisuuksia ja toi-
messa oleville pyhäkoulunopettajille.

Edellä on jo ollut puhe niistä työvoimista, mitkä
olisivat pyhäkoulullekin koetettava voittaa siitä osasta
seurakunnan nuorisoa, jossa jatkuvankristillisen nuoriso-
työn kautta on saatu viritetyksi hengellistä elämää ja
seurakuntatietoisuutta ja vastuunalaisuutta. Näille
nuorille olisi valmistettava tilaisuutta ensin kehittyä
ja kehittää itseään pyhäkoulunopettajiksi ennenkuin
heidät otetaan varsinaiseen opetustyöhön. Diakonissa-
laitos esim. vaatii, että ne nuoret naiset, jotkapyrkivät
seurakuntasisariksi, suorittavat määrätyt koevuodet,
ennenkuin heidät sisariksi hyväksytään. Samaa me-
nettelyä tulisi noudattaa tuleviin pyhäkouluopettajiin-
kin. Ja tämän koe-ajan puitteisiin kuuluisi juuri pyhä-
koulunopettaj akurssit.

Kysymys on sitten siitä, mitkä aineet olisivat otet-
tavat näiden kurssien ohjelmaan. Tavallisin valitus,
minkä pyhäkoulunopettajat yleisesti tekevät, on, ettei
heillä ole tarpeeksi kasvatus- ja opetusopillisia tietoja.
Ja se onkin tunnustettava. Mutta uskonnolliset tiedot
ovat useimmilla myöskin sangen pienet ja uskonnollinen
valistus on sittenkin tärkein. Uskonnollisten ja kasva-
tusopillisten tietojen ohella on tarpeen tiedot pyhäkou-
lusta, sen tehtävästä ja tarkotuksesta. Ja niin mieles-
tämme tulisi pyhäkoulunopettajakurssien ohjelman si-
sältää: 1) pyhäkoulua, 2) uskontoa ja 3) kasva-
tusoppia koskevia aineita.

Pyhäkoulua koskevan opetuksentulisikäsittää tie-
tojen antamista pyhäkoulun tehtävästä ja merkityk-
sestä ensi sijassa lapsiin nähden, mutta myöskin seura-
kuntaelämään nähden. Disäksi olisi annettava ohjausta
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siihen, kuinka pyhäkoulunopettaja parhaiten voi käyt-
tää hyväkseen erityisiä tekstinselityskokouksia, kuinka
hänen niihin ja pyhäkouluunsa tulee valmistautua.
Myöskin olisi puhuttava opettajapersonallisuudesta,
opettajan suhteesta lapsiin ja lasten vanhempiin, ko-
deissa käynneistä ja niiden tarkotuksesta.

Uskonnollisten tieto j en jakamisen ja uskonnol-
lisen valistamistyön tulisi ollakurssienydinkohtana. Olisi
annettava opastusta raamatun tuntemiseen, tärkeim-
mät tiedot raamatun ja sen eri kirjojen sisällöstä ja Is-
raelin kansan historiasta, kiinnittäen huomiota myös-
kin sen maahan, valtiolliseen, yhteiskunnalliseen ja
perhe-elämään. lisäksi olisi annettava opastusta itse-
näiseen raamatun tutkimiseen, erityisesti viittaamalla
kristinuskon ydinkohtiin, sekä jonkunverran opastusta
myöskin tekstin analyseerauksessa. Vielä olisi suota-
vaa luoda lyhyt silmäys kristillisen kirkon vaiheisiin
ja erityisesti sen nykyiseen tilaan sekä uiko- ja sisälä-
hetykseen.

Liian usein unohdetaan, että niin pyhäkoulussa kuin
arkikoulussakin ei sittenkäänopetuksellisenvaan kasva-
tuksellisen puolen tulee olla etualalla. Opetus on vain
kasvatuksen keino. Juuri kasvatusopista saa pyhä-
koidunopettaja suurta apua erittäinkin lapsen sielun
tuntemiseen, lapsen ajatusmaailman ja käsityskyvyn
ymmärtämiseen. Ja ilman lapsen sieluelämän tunte-
mista ei opettaja voi menestyksellä pyhäkoulussa toi-
mia. Kun esim. lähetyssaarnaaja menee pakanamaille
evankeliumia julistamaan, niin hän ensin tutkii maata
ja kansaa, tutkii käännytettävän kansan kieltä, sen us-
konnollisia tapoja ja tottumuksia. Samallainen val-
mistava työ on tarpeen kuin aikuinen menee lapsimaail-
maan julistamaan sille evankeliumia. Lapsethan ovat
ruumiillisesti ja henkisesti yhtä erilaisia aikuisista kuin
pakanat, joille europalaiset lähetyssaarnaajat julista-
vat evankeliumia, ovat erilaiset europalaisia. Sen-
vuoksi on lapsen tarkka tunteminen välttämätön jokai-
selle, joka lapsille aikoo evankeliumia julistaa. Ja tätä
tuntemusta on kasvatusoppi yhdessä sielutieteen kanssa
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omiaan edistämään. Tätä tarkotusperää silmällä pi-
täen tulisi kursseilla luoda silmäys kasvatusihanteisiin,
saattaa opettajat sielutieteellisissäkatsauksissa tutustu-
maan lapsen sieluelämään ja ajatusmaailmaan sekä
johtaa opettajia oman kokemuksensa nojalla tekemään
havainnolta lapsimaailman ominaisuuksista. lisäksi
olisi annettava hiivitä ja käytännöllisiä opetusopillisia
tietoja, koko ajan silmällä pitäen yksinomaan pyhä-
koulunopetusta.

Voisi vielä esittää useita muitakin aineita, joillasaat-
taisi olla merkityksensä pyhäkoulunopettajakurssien oh-
jelmassa, mutta edellä mainitut ovat kuitenkin tärkeim-
mät ja kipeimmin kaivatut. Tämän teoreettisen ope-
tuksen ohella tulisi niille nuorille, jotka vastaisuudessa
haluavat antautua pyhäkoulunopettajiksi, antaa tilai-
suutta kuunnella jasilloin tällöin ottaa osaa itse opetuk-
seenkin pyhäkoulussa. Tämän kautta saisivat he käy-
tännöllistä harjotusta opetustoimeen ja olisi lisäksi
seurakunnan pyhäkouluilla heissä varaväkensä, joita
voisi käyttää opetukseen, milloin varsinaiset opettajat
sairauden tahi muiden syiden takia ovat estetyt ope-
tuksesta, tarvitsematta säännöllisen pyhäkoulutyön si-
ten joutua kärsimään.

Miten tällaiset kurssit olisivat järjestettävissä, riip-
puu yksityiskohdissaan suuresti paikallisista oloista, ja
niin ollen ei niiden järjestämiseen ja toimeenpanemiseen
nähden voi tässä mitään yleispätevää suunnitelmaa
esittää. Ainoastaan pari näkökohtaa mainittakoon.

Ensimäisenä herännee kysymys, mistä ovat opetus-
voimat otettavissa kurssien toimeenpanemiseksi. Voit-
tamattomia esteitä ei niiden saanti kuitenkaan koh-
danne, jos vaan seurakuntien johtajissa on harrastusta
asiaan ja rakkautta pyhäkouluun. Itsestään selvää
on, että papille seurakunnan henkisen ja hengellisen
elämän vaalijana kuuluisi kurssien johto ja järjestely.
Hän olisi myöskin itseoikeutettu pitämään huolen aina-
kin uskonnollisten aineiden opetuksesta kursseilla ja,
jos hän on pyhäkouluihin ja niiden toimintaan täysin
perehtynyt, myöskin pyhäkoulua koskevien asiain ope-
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tus. - Jokaisessa seurakunnassa on jo useampiakin
kansakoulunopettajia, joista aina joku ja etupäässä
pyhäkoulunjohtajana toimiva on halukas ottamaan
kasvatusopilliset aineet opettaakseen, sitäkin suurem-
malla syyllä kun hän tämän kautta tulee laajentaneeksi
omaakin tietopiiriään aineissa, jotka oleellisesti kuulu-
vat hänen harrastuksiinsa ja ammattiinsa.

Vaikeammin ratkaistavissa on aikakysymys, milloin
ja kuinka pitkän ajan kursseja olisi pidettävä. Tuskin
voisi ajatella useampaa kuin yhden tahi korkeintaan
kahden tunnin kestävää opetusta kerrallaan, sillä kat-
soen oppilaiden henkisiin kykyihin, kysyisi useamman
yhtämittaisen opetustunnin tunnollinen seuraaminen
suurempaa vastaanottavaisuus- jasulattamiskykyä kuin
mitä sillä sivistystasolla olevilla voi edellyttää olevan.
Useimpien oppilaiden yhteiskunnallinen asema olisi
lisäksi esteenä myöskin useampien viikkotuntien pitä-
miseen. Jos siis voisi ajatella yhtä tahi korkeintaan
kahta viikkotuntia pidettynä yhden vuoden ajan, niin
vastannee se aikamäärä osapuilleen sitä aikaa, minkä
kurssien eri aineet tunnolliseen läpikäymiseen vaatisivat,
lukuunottamatta harjotuksiin ja kuuntelemiseen pyhä-
koulussa käytettävää aikaa.

Kuinka usein kursseja olisi pidettävä, riippuisi taas
siitä, missä määrin uusia kurssinosanottajia aina ilmaan-
tuisi ja osaksi siitäkin, missä määrin pyhäkoulunopetta-
jani kysyntä kulloinkin kasvaisi. Tuskin niiden pitä-
minen kävisi kuitenkaan useammin kuin joka kolmas
vuosi tarpeen vaatimaksi.

b) Tekstinselityskokoukset.

Pyhäkoulunopettajain tärkeimpien valmistustilai-
suuksien joukkoon on luettava joka viikkoiset tekstin-
selityskokoukset. Ilman niitä tuskin voi ajatellakaan
mitään hedelmöittävää pyhäkouluopetusta. Samoin-
kuin rukouskammiossa käytetty aika näkyy kristityn
mielenlaadussa ja elämässä, niin tulee myöskin oikein
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johdetusta ja oikein käytetystä tekstinselityskokouk-
sesta koituva siunaus näkymään sekä pyhäkoulunopet-
tajissa että oppilaissa. Senvuoksi täytyykin, kun ajat-
telee meidän pyhäkoulunopettajäimme opillista ja hen-
kistä tasoa yleensä, panna kysymyksenalaiseksi, voiko
sallia opettajan, joka ei ole ollut mukana tekstinselitys-
kokouksesSa, kulloinkin hoitaa pj^häkoulua.

Tekstinselityskokouksen ei tulisi olla yksistään ope-
tustunnin vaan myöskin rakennustunnin Sen tulee
aina palvella kahta tarketusta; olla rakennukseksi
opettajan omalle hengelliselle elämälle tarjoten elämän
leipää heidän sieluilleen, ja toiseksi tarjota opastusta
ja ohjausta opettajille, jotta he kykenisivät lasten sie-
luja ruokkimaan.

Pyhäkoulutekstin käsittelyssä voidaan noudattaa eri
menettelytapoja. Se voi tapahtua katekiseeraa-
vassa muodossa, jossa johtajatekeekysymyksiä jaopet-
tajat vastaavat. Ja epäilemättä tälläkin menettelyllä
ovat etunsa. Se vastaa ulkonaisesti enemmän kuin
toiset menettelytavat ajatuksen sisällistä muotoa, ja
sen päätarkotuksena onkin johdattaa opettajia oikeihin
käsitteisiin, arvosteluihin ja päätelmiin, s. o. itsenäiseen
ajattelemiseen. Se pitää johtajaa ja opettajia alitui-
sessa vuorovaikutuksessa, saattaa johtajaa tarkemmin
tuntemaan jokaisen opettajan luonnonlahjoja, kehitys-
kantaa ja edistystä, terottaa opettajain tarkkuutta ja
henkistä tointa yleensä ja antaa tekstinselityskokouk-
selle suurempaa elävyyttä. Mutta katekiseeraava me-
nettelytapa on kuitenkin vaikein; se kysyy johtajalta,
vastatakseen tarkotirstaan, erikoista kysymistaitoa, joka
lahja harvalle on suotu Kysymykset saattavat olla
liian ylimalkaisia tahi liian yksipuolisia, jotka eivät
rikastuta opetusta. Senvuoksi sitä menettelytapaa ei
yleisemmin käytettänekään.

Yleisempi lieneeselittävä menettelytapa, jossa joh-
taja selittää käsiteltävänä olevan tekstin ja opettajat,
mikäli kykenevät, tekevät muistiinpanoja tahi muuten
koettavat annetun selityksen painaa mieleensä. Tällä-
kin menettelyllä ovat omat puutteensa. Paitsi että
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opettajaa tätä tapaa noudatettaessa ei saateta itse käyt-
tämään ajatustaan tekstin ymmärtämiseksi, joutuu
opettaja kiusaukseen opettaessaan orjallisesti noudat-
tamaan johtajan antamaa selitystä.

Parhaiten puolustettavissa lienee sittenkin se me-
nettelytapa, että opettajat itse saavat vuoronsa pe-
rään selittää valmistettavan tekstin. Tosin puutteel-
lista ja vaillinaista, vieläpä usein harhaan viepääkin se
selitys pyrkii olemaan. Mutta sillä on kuitenkin en-
siksi se etu, että opettajat tulevat pakotetuiksi itse ajat-
telemaan tekstiä, ja toiseksi ovat opettajat selitystä
seuraavassa keskustelussa taipuvaisemmat ottamaan
osaa keskusteluun kun sen pohjana ei ole johtajan seli-
tys, jokamonen mielestä ei ehkä enäänkaipaa eikä anna
tilaa keskustelulle. Täten syntyneessä syventävässä
keskustelussa tulevatkin sitten selityksen pahimmat
virheet ja puutteellisuudet korjatuiksi. lapuksitulee
johtajan vielä täydentää ja sovittaa, tasottaa jakoota,
niin että tekstin tarjoamat pääopetukset pääsevät täy-
siin oikeuksiinsa.

Mutta yhtä tärkeätä kuin on saada opettajat ym-
märtämään ja elämään opetettavasta tekstistä, yhtä
tärkeätä on saada heidät kykeneviksi tekemään sen
oppilailleenkin eläväksi ja tajuttavaksi. Sillä elävinkin
ja sisältörikkainkin opetus, joka menee yli lasten ym-
märryksen, jää lopulta sangen hedelmättömäksi. Tässä
suhteessa kysytäänkin johtajaltasuurta taitoa ja lasten
sieluelämän tuntemusta, saadakseen opettajat käsittele-
mään lapsia lapsina ja tarjoamaan heille annettavan
opetuksen lasten tajuttavalla tavalla. Jokaisessa teks-
tinselityskokouksessa on johtajan siitä opettajia yhä
uudelleen huomautettava ja seulomalla seulottava teks-
tinselityksestä pois ja erilleen se, mikä ei lapsille kuulu
sekä esitettävä uusia lapsen elämään liittyviä näkökoh-
tia, joita selityksessä ja keskustelussa ei ole esitetty,
mutta joihin käsiteltävä teksti saattaa antaa aihetta.

Yhdentekevää ei myöskään ole, minä viikon päivänä
tekstinselityskokoukset pidetään. Sopivimmalta tähän
näyttäisi lauantai-ilta, joka jo itsestään on alkuna lepo-
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päivään ja jolloin viikon työt ovat päättyneet. Mutta
tätä vastaan puhuu etupäässä se seikka, että tekstin-
selityskokouksen jälkeen jäisi näin ollen liian vähän,
tuskin juuri lainkaan, aikaa omakohtaiseen valmistuk-
seen, joten jo yksistään tästä syystä ei lauantai-iltaa
voi siihen tarkotukseen puoltaa. Sopivimmalta sen-
sijaan näyttää perjantai-ilta, jota ulkomailla yleensä
käytetään tekstinselityskokousten pitämiseen.

c) Näytetunnit.

Tosin jo tekstinselityskokouksissa tulee johtajan
kajota opetuksen teknilliseenkin puoleen, mikäli aika
riittää ja tilaisuutta siihen tarjoutuu. Mutta niissä
annettavat opetusopilliset neuvot rajottuvat pakosta-
kin vain ylimalkaisiin huomautuksiin ja opetuksesta
irrallisiin neuvoihin. Ja kuitenkin tämäkin puoli pyhä-
kouluopetuksen valmistusta on mitä tärkeimpiä jasa-
malla vaikeimpia. Senvuoksi olisi varattava tilaisuuk-
sia, joissa huomio kiinnitettäisiin yksinomaan tähän
puoleen opetusta. Ja luontevimmin ja käytännölli-
simmin se voi tapahtua esim. kerran tai kahdesti vuo-
dessa toimeenpantavien näytetuntien yhteydessä, mitkä
näytetuntitilaisuudet olisivat yhteisiä kaikille seurakun-
nan pyhäkoulunopettajille tahi, missä se kävisi vai-
keaksi, ainakin kunkin pyhäkoulupiirin opettajille.
Pidetystä näytetunnista sekä sen yhteydessä olevista
opetusopillisista kysymyksistä tapahtuvassa keskuste-
lussa tarjoutuu sitten verraton tilaisuus antaa sekä
varsinaisille pyhäkoulunopettajille että niille nuorille,
jotka vasta ovat pjdiäkoulutyötä oppimassa, käytän-
nöllistä kuin myöskin tietopuolista opastusta opetus-
työhön. Ja jos seurakunnan papisto, niinkuin välttä-
mätöntä olisi, on näissä tilaisuuksissa mukana, voi
opastuksen antaminen vielä jakautua siten, että pa-
pisto antaa neuvoja varsinaisessa uskonnonopetuksen
puolessa japyhäkoulunjohtajat, mikäli sellaisina onkas-
vatusopillisenkouluutuksen saaneita henkilöitä, yleensä

4.
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opetusteknillisessä puolessa. Varmaan tällaiset näy-
tetunnit, niihin liittyvine opetusopillisine keskustelui-
neen, olisivat omiaan runsaasti hedelmöittämään pyhä-
kouluopetusta sekä sen muodolliseen suoritukseen että
sisältöön nähden.

d) Yhteiset kuukausikokoukset.

Pyhäkoulunopettajat jos ketkä tarvitsevat erikois-
valmistuksen ohella myöskin uusia herätteitä, uutta
innostusta ja katseen avartamista varsinaista pyhä-
koulutuntia ulommaksikin. He kaipaavat ennen kaik-
kea lämmintä ja myötätuntoista osanottoa jarakkauden
läpitunkemaa ymmärtämystä seurakunnan ja pyhäkou-
lun johtohenkilöiden taholta. Sitä eivät tekstinselitys-
kokoukset enemmän , kuin näytetuntitilaisuudetkaan
yksistään voi edistää. Tätä tarketusta varten tarvitaan
vielä uusi laji kokouksia, sanokaamme niitä kuu-
kausikokouksiksi.

Nykyään on monessa maalaisseurakunnassamme
tapana pitää kerran kuussa pyhäkouluopettajainko-
kouksia, joissa tekstinselityksen ohella, ainakin muuta-
min paikoin, on muutakin yleisempää ohjelmaa. Teks-
tinselityskokouksina ovat ne harvalukuisuutensa puo-
lesta kaikkea merkitystä vailla. Mutta nämät kokouk-
set ovat helposti muutettavissa yhteisiksi virkistys- ja
herätyskokouksiksi, jättämällä tekstinselitykset sitä
varten pidettävien kokousten huostaan. Yhteisissä
kuukausikokouksissa tulisi vallita keskinäinen rakkaus
ja luottamus. Niissä tulisi varata riittävästi aikaa
vapaalle, veljelliselle seurustelulle. Mutta sitäpaitsi
tulisi niiden ohjelmaan kuulua Jumalan sanan viljele-
minen, puheita, esitelmiä ja keskustelua erityisesti
oman seurakunnan pyhäkouluasiasta, lasten kristilli-
sestä kasvatuksesta j. n. e. sekä yhteiset rukoukset,
joissa yhteiset puutteet ja erehdykset, ilot jasurut, voi-
tot ja tappiot kannettaisiin armoistuimen eteen. Tä-
män kautta pääsisi seurakunnan pappi, erittäinkin jos



51

hän ei ole tekstinselityskokoustenkaan johtajana, lä-
heiseen kosketukseen seurakuntansa pyhäkoulunopet-
tajain kanssa ja, mikä tärkeintä, p3’häkoulunopettajat
saisivat uutta intoa ja kävisivät työhönsä uudistetuin
voimin, rohkaistuina ja tietoisina siitä, että heidän työl-
leen anhetaan arvoa ja luottamusta.

4. Itsevalmistus.

Mitä edellä on sanottu pyhäkoulunopettajain val-
mistuksesta tehtäväänsä, on tarkottanut ulkokoh-
taista valmistusta. Mutta tämän lisäksi ja tämän
ohella täytyy tapahtua myöskin itsenäinen, omakoh-
tainen valmistus. Pyhäkoulunopettaja ei saa olla
pelkkä puhetorvi, jonka kautta pyhäkoulunjohtaja
lapsille puhuu, vaan hänen tulee jakaa siitä, minkä itse
on omaksunut jasisimmässään elänyt.

Jo ennen tekstinselityskokousta mutta erittäinkin,
sen ja pyhäkoulun välisenä aikana tulee opettajan
perusteellisesti ja omantunnontarkasti pyhäkoulutun-
nilleen valmistautua. Tekstinselitys- y. m. kokouk-
set eivät parhaimmassakaan tapauksessa voi itse-
valmistusta korvata, eikä se niiden tarkotus ole-
kaan; ne pytkivät vaan olemaan apuna itseval-
mistukseen. hapset vaativat, että opetus lähtee sydä-
mestä, mutta sen sydämestä, joka heitä opettaa. Ja
antaa sydämestään ei ole helppoa; se edellyttää, että
sydämessä on jotain antaa, ja ennenkuin se on saanut
jotain antaakseen, on edellyttänyt työtä, omakohtaista
työtä. On suuri erehdys luulla, että mitä tekstinseli-
tyskokouksessa on sydämeen kätketty, tulee myöskin
pyhäkoulussa sydämestä ja menee sydämeen. Ei, se
on vasta raaka-aineena omistettu, ja se on nyt käytettä-
väksi muokattava. Pyhäkoulunopettajaa voi verrata
mehiläiseen, joka lentää kukasta kukkaan imien niistä
nestettä ja mehua. Tämä mehu ei vielä ole hunajaa.
Mehiläisen on se ensin omaksuttava ja hunajaksi val-
mistettava. Samoin on pyhäkoulunopettajankin laita.
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Parhaimmatkaan tekstinselitys- y. m. valmistuskokouk-
set eivät ketään vielä tee hyväksi opettajaksi. Sen te-
kee vasta uuttera itsevalmistus. Itsevalmistuksessakin
voimme vielä puhua kolmesta eri asteesta; a) varsinai-
nen tekstin valmistus, b) rukouselämä ja c)
raamatun lukeminen.

a) Tekstin valmistus.

Tekstin itsenäisen valmistamisen voimme jakaa kah-
teen osaan: 1) tekstinselityskokouksen edellä ja 2) sen
jälkeen tapahtuva valmistus. Edellinen on tavallaan
pohjana tekstinselityskokoukselle, jälkimäinen on teks-
tinselityskokouksessa saatujen lisäopetusten ja selitys-
ten sulattamista ja tekstin tarjoaman opetuksen vii-
meistelyä.

Ensimäisiä ehtoja niin saarnaajalle kuin pyhäkou-
lunopettajallekin on, että hän hyvin hallitsee tekstin,
josta hänen on puhuttava. Tekstiin tutustumalla on
siis valmistuksen alettava. Mutta se ei tapahdu sillä,
että se ainoastaan kertaan tahi pariin hätäisesti, läpi
luetaan, vaan se on luettava ajatuksella ja niin, että sen
täydellisesti osaa, ja myöskin käsittää. Useat pyhä-
koulutekstitkin saattavat kuitenkin olla siksi vaikeita,
että vallankin vastaalkavalle moni kohta siinä pysyy
hämäränä. Tällaisten paikkojen selville saamiseksi ja
yleensä muutenkin oman käsityksensä tueksi on tämän
ohella käytettävä tarkotukseen sopivia selityskirjoja,
joista meillä ei enään ole puutetta. Tämänsuuntaisen
valmistuksen tulee tapahtua tekstinselityskokouksen
edellä ja valmistaa tälle otollista maaperää. Ja mitä
perinpohjaisempi tämä valmistus jo on ollut, sitä enem-
män tekstinselityskokouksellakin on tarjottavaa.

Tekstinselityskokous luo sitten yhä suurempaa valoa
tekstiin. Nyt on kysymys siitä, asettuuko opettaja
itse tekstin luoman valkeuden valaistavaksi. Tekisi
mieli sanoa, että suurin javaikein osa opetusajan valmis-
tuksesta on siinä, että hän itse asettuu tekstin alle.
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Painavimpana virheenä ja tavallisimpana syynä epä-
onnistumiseen Jumalan valtakunnan työssä sekä oma-
kohtaisen siunauksen menettämiseen on juuri se, ettei
itse alistuta Jumalan sanan alle.

Kun tekstinselityskokouksessa on tekstille lisäksi
löydetty sopiva teema sekä laadittu dispositiooni, ei
opettajalle enään tuottane suurempaa vaikeutta sen
käyttäminen. Mutta sillä ei valmistus vielä ole päät-
tynyt. Se ei eri osiltaan vielä ole valmiiksi muokattu.
Johtaja ja tekstinselityskokous on luonnollisesti antanut
paljon enemmän aineksia kuin mitä opettusajan puittei-
siin voi ehkä mahtua, vieläpä sellaisiakin aineksia, jotka
eivät ole kaikkiin pyhäkoululuokkiin nähden sovellutet-
tavissa. Opettajan asia on nyt niitä seuloa ja valikoida,
yksityiskohdiltaan sovitella ja käytännöllistyttää. Hän
tuntee parhaiten oppilaansa, ellei hänen hoitoonsa ole
uskottu liian suurta lapsimäärää. Hän tuntee heidän
kielensä ja tarpeensa, heidän elämänsuhteensa ja vaa-
ransa. Tämä kaikki on hänen tietoisuudessaan, kun
hän käy ainettaan yksityiskohtaisesti suunnittelemaan.
Tätä työtä ei pyhäkoulunjohtaja eikä yksikään vieras
opettaja voi tehdä, se on oman opettajan tehtävä. Ja
se on tehtävä aina uudelleen, olkoonkin että teksti
määräajan kuluttua on uudelleen sama. Sillä jokainen
opetustunti pyhäkoulussa, samoinkuin jokainensaarna
kirkossa, on sitä hetkeä varten ja juuri sen hetken kuulija-
kuntaa varten. Vuoden tahi parin päästä ei aika enään
ole sama, eivät lapset samoja, eipä edes opettajakaan
sama.

Mutta valmistus yksistään, vaikka se olisikin mah-
dollisimman huolellista, ei vielä kaikkea tee. Samoin-
kuin saama, huolimatta tunnollisesta ja omantunnon-
tarkasta valmistuksesta, vasta silloin on valmis, kun
se pidetään, niin on pyhäkouluopetuksenkin laita.
Kun opettaja seisoo oppilaittensa edessä, vasta silloin
saavuttaa omakohtainen työ huippukohtansa. Toi-
vottavasti moni pyhäkoulunopettaja käy ilolla opetuk-
sensa valmistamiseen. Mutta kun hetki on tullut ja
hänen on astuttava lasten eteen, silloin saattaa tuntua
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pelottavalta ja epäilyttävältä. Sitä tuntee jokainen
pyhäkoulunopettaja samoinkuin jokainenpappikin, joka
on elävästi tietoinen tehtävänsä ja edesvastuunsa suu-
ruudesta ja omien voimiensa heikkoudesta. Mutta
hyvä on sekin, että tätä tuntee, sillä se pakottaa vii-
meiseen itsevalmistukseen, se ajaa rukoukseen.

b) Rukouselämä.

Tuskinpa juuri voinnee ajatellakaan pyhäkoulun-
opettajaa, jolle rukoileminen olisi vierasta. Ellei ota-
kaan lukuun rukoustenpitoa pyhäkoulussa, joutuu opet-
taja usein tilanteisiin, jolloin hänen sydämensä on pako-
tettu huutamaan apua Herralta. Pysähtyessään va-
kavasti ajattelemaan tehtäväänsä lasten sielunhoitajana
ja tuntiessaan toiselta puolen oman voimattomuutensa
ja kykenemättömyytensä, ajaa se jo pakostakin etsi-
mään ja anomaan voimaa ja ymmärrystä ylhäältä.
Mutta tämä ei vielä ole rukouselämää.

On olemassa ero rukouksen ja rukouksen välillä.
Joku on sanonut, että tavallinen kristitty rukoilee kolme
minuttia ja pappi viisi minuttia päivässä. Minkä verran
näissä sanoissa totta lieneekään, joka tapauksessa, jos
rukouksemme on vain hätäistä anomista ja melkein
kuin velvollisuudeksi tullutta, se ei ole rukouselä-
mää.

Rukouselämässä vasta avautuu taivaallisen voiman
lähde. Sen näemme Vapahtajastamme. Tuskin voi
ajatella, että Jeesus olisi elämässään saavuttanut niin
paljon, ellei hän olisi ollut uskollinen rukoilija. Evan-
keliumeissa usein kerrotaan, että hän rukoli, vieläpä
että hän kokonaisia öitä vietti rukouksessa. Ja tuona
Getsemanen verisenä tuskan hetkenä hän rukouksessa
taisteli Jumalan kanssa. Ellei hän täällä olisi saanut
voimaa, ei hän olisi voinut niin rauhallisena vihollisiaan
vastaan käydä, ei niin kärsivällisenä kaikkia väkivaltai-
suuksia kestää, eikä myöskään ristillä vihollistensa
edestä rukoilla. Jeesus tiesi, mikä voimanlähde ru-
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kouksessa on. Senvuoksi kehottikin hän opetuslap-
siaan; »Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusauk-
seen.» (Matt. 26; tl.)

Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen olivat ope-
tuslapset jo jotain oppineet rukouksen voimasta; ta-
paammehan heidät helatorstain ja helluntain välisenä
aikana yksimielisinä rukouksessa (Ap. T. 1: 14). Ja kun
Jerusalemin yhä suurenevassa seurakunnassa apostolien
työtaakka kasvaa ylenmäärin, silloin jättävät he ulko-
naiset työt, pöytäpalveluksen, toisiin käsiin, itse tahtoen
pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa (Ap. T 6; 4).
He pitivät siis Jumalan sanan julistamista ja rukousta
tärkeimpinä tehtävinhän.

Ajatelkaamme lisäksi apostoli Paavalia. Käänty-
myksensä jälkeen kerrotaan hänestä kaikkein ensiksi;
»hän rukoilee.» Varmaankin oli hän ennenkinrukoillut,
mutta nyt hän vasta alkoi viettää rukouselämää. Sen
me näemme hänen kirjeistäänkin. Rukoilemalla lak-
kaamatta hän sai voimia uupumattomaan työhönsä.
Hän ei voi olla myöskään ilman seurakuntien esirukouk-
sia. Alituisesti hän tekee pyyntöjä siitä, että seurakun-
nat auttaisivat häntä taistelemaan, muistelemalla häntä
esirukouksissaan (Room. 15; 30; 2 Kor. 1: 11; Fil. 1; 27;
2 Tess. 3; 1).

Samallaista ehtymätöntä rukouselämää me tapaam-
me monen muunkin sekä Vanhan Testamentin että
uuden ajan Jumalan miehen viettävän. Rukous on
heille ollut ainaisena voimanlähteenä, ja sitä sen tulee
olla meidänkin aikanamme kaikille, jotka Jumalan
valtakunnan työtä tekevät, tekivätpä sitä sitten millä
alalla tahansa. Ilman rukous elämää ei voi olla mitään
pysyvämpää kristillisyyttä, mitään sisäistä kasva-
mista. Ilman rukouselämää on työ Jumalan valta-
kunnan hyväksi suorastaan mahdotonta. Mutta sisäi-
nen rukouselämä tasottaa Herran työssä olevien työn-
tekijäin heikkoudet ja puutteet. Ilman suurempia
luontaisia lahjojakin voivat sangen monet pyhäkou-
lunopettajat siunauksellisesti työtä tehdä jaiäisyyssatoa
saavuttaa, kun he vain ovat uskollisia ja oikeita rukoi-
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lijoita. Ja joka tunnollisen valmistuksen aikana ja
sen jälkeenkäy Herran eteen, hänen siunaustaan anoen,
saa lohdutettuna ja rauhallisena, Herran armoon tur-
vautuen, käydä tehtäväänsä.

Puutarhuri, joka ihmetteli sitä, että hänen kanssa-
puutarhurinsa siemen aina orasti pikemmin kuin hänen,
sai tuon paljon merkitsevän vastauksen; »Minä ennen
kylvämistäni liotan siemenen vedessä.» Niin tulee
pyhäkoulunopettajankin Jumalan sanan siemenen liot-
taa sydämensä rukouksilla, ennenkuin sen lasten sydä-
men peltoon kylvää.

o) Raamatun lukeminen.

1vasten, joita pyhäkoulussa opetetaan, tulisi opet-
tajastaan saada se käsitys, että hän tietää tekstistä pal-
jon enemmänkuin mitä hän nyt voi kertoa; hän ei tiedä
ainoastaan sen verran, mitä jokainen ensi kertainen lu-
kija raamatusta tietää, vaan että hän tietää paljon,
mitä me emme siitä tiedä. Mutta ennenkuin oppilas
voi saada tämän käsityksen opettajastaan, täytyy opet-
tajan todellakin tietää paljon raamatusta.

Mitä tunnollisemmin javakavammin opettaja pyhä-
koulutehtävänsä ottaa, sitä useammin nousee hänen
sydämestään huokaus: jospa tuntisin paremmin raa-
mattuni. Huolimatta huolellisimmastakin valmistuk-
sesta, joutuu opettaja usein opettaessaan ymmälle ja
neuvottomaksi lasten antamista vastauksista ja heidän
tekemistään kysymyksistä, hapset saattavat tehdä
kysymyksiä, jotka eivät johdu yksistään lapsellisesta
uteliaisuudesta, vaan oikeutetusta tiedonhalusta, ky-
symyksiä, joita ei voi noin vaan äänettömyydellä si-
vuuttaa, vaan' joihin olisi annettava selvä raamatunmu-
kainen vastaus. Ja monasti ei pyhäkoulunopettaja
ole kykenevä sellaista vastausta antamaan, ei yksis-
tään senvuoksi, että kysymys on tehty niin odottamatta

ja lapset ovat mestareita odottamattomien kysy-
mysten tekemiseen vaan myöskin sentähden, että
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opettaja ei itseasiassa ole tietänyt, minkä vastauksen
Jumalan sana kysymykseen antaisi. Monen täytyy
silloin koettaa päästä puolinaisilla, epämääräisillä vas-
tauksilla, ehkä useasti sangen väärilläkin vastauksilla,
mitkä eivät suinkaan ole omiaan tyydyttämään lasten
tiedonjanoa eikä lisäämään lasten luottamusta opet-
tajaansa.

On olemassa vielä toinen ja tärkeämpi syy, joka vaa-
tii pyhäkoulunopettajaa yhä enemmän tutustumaan
raamattuunsa. Pyhäkoulun tarkotus on, kuten jo
monasti on mainittu, viedä lapsia Jeesuksen luo. Tämä
vieminen tapahtuu Jumalan sanan kautta. Mutta
ennenkuin opettaja voi lapsia viedä Jeesuksen luo,
täytyy hänen itsensä tuntea Jeesus ja tuntea se tie,
jonka kautta hän vie. Ja Jumalan sana on paitsi se
tie, myös se paikka, jossa me opimme Jeesuksen tunte-
maan. Raamattuun täytyy siis pyhäkoulunopettajan
yhä uudelleen palata ja siitä aina uutta ammentaa.
Siten hän kykenee lapsillekin esittämään sekä uutta
että vanhaa, uutta aina täydessä sopusoinnussa vanhan,
iankaikkisesti pysyvän totuuden kanssa ja vanhaa
uudessa ja viehättävässä muodossa. Ammentamalla
lakkaamatta niistä raikkaista lähteistä, jotka tarjoavat
totista ja elävää tietoa, välttää opettaja sen vaaran,
että jäisi seisomaan samaan paikkaan, jossa levähdys
on samaa kuin nukkuminen ja taantuminen.



111. Opetus.

Suurimpana virheenä arkikoulun uskonnonopetuk-
sessa on pidettävä sitä, että se liian yksipuolisesti pitää
huolen vain tietojen jakamisesta ja enemmän järjen ja
ymmärryksen kehittämisestä kuin sydämen jalostami-
sesta, enemmän ulkonaisesta oppimisesta kuin sisälli-
sestä rakentumisesta. Ja seuraus on ollut, että siihen
tietomäärään, mihin on pyritty, ei ole päästy. Ei tar-
peeksi pidetä silmällä sitä, että uskonnonopetus noudat-
taa toisia lakeja kuin ne opetusaineet, jotka ovat yksis-
tään järjen kanssa tekemisissä, kuten matematiikka,
luonnontiede y. m., tarkemmin sanottuna, että uskon-
nonopetuksessa käy tie varsinaiseen ja oikeaan tietoon
sydämen kautta eikä päinvastoin. Pelkkää tietoa,
joka ei ole tullut sydämen tiedoksi, voi verrata kuuhun,
joka kyllä antaa jonkunverran valoa, mutta ei lämmitä
eikä synnytä elämää. Siitä syystä uskonto pysyykin
niin monelle koululapselle ikävänä ja vastenmielisenä
aineena.

Pyhäkoulun on ennen kaikkea vältettävä tätä tur-
miollista erehdystä ja pyhäkoulun sitäkin enemmän
senvuoksi, että sen tekemät eredykset saattavat jät-
tää vieläkin arveluttavampia seurauksia kuin arki-
koulun. Pyhäkoulun tulee sentähden kaikessa opetuk-
sesaan aina suunnata katseensa siihen, mikä voi vetää
lasten sydämiä ylöspäin, jalostaa luonnetta ja antaa
lohdutusta elämässä jakuolemassa. Sen tulee käsitellä
pyhiä kertomuksia tavalla, että ne käyvät lapsille rak-
rakkaiksi ja että niiden tarjoamat totuudet juurtuvat
häviämättömästi lasten sydämiin ja mieliin, hyhyesti
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sanottuna, se pysyköön uskollisena tehtävälleen. Ja
jos se tehtävänsä tällä tavoin käsittää, on se kantava
siunauksen hedelmiä sekä aikaa että iankaikkisuutta
varten.

Miten ja mitä menettelytapoja noudattamalla sen
tätä tehtäväänsä tulee pyrkiä toteuttamaan, kuuluu
varsinaisesti jo pyhäkoulun opetusopin alaan ja sen
yksityiskohtainen selvittely veisi tässä liian pitkälle.
Tyydymme sensijaan seuraavassa vain pääpiirteissään
hahmottelemaan suunnan tälle suoritukselle.

1. Oppiaineet.

Pyhäkoulun oppiaineiden määrääminen riippuu siitä,
mitä pidetään pyhäkoulun varsinaisena tehtävänä.
Jos sen tehtävänä on olla yksinomattain lasten hartaus-
hetkenä ja siis vastata aikuisia varten pidettäviä juma-
lanpalveluksia, niin ei voi puhua oikeastaan useammasta
kuin yhdestä oppiaineesta, nimittäin Jumalan sanasta
sellaisena kuin se pyhässä raamatussa on kirjotettuna
ja sen yhteydessä hengellisestä laulusta. Mutta jos
sillä katsotaan olevan tehtävänä tämän lisäksi edistää
lukutaitoa ja olla valmistuslaitoksena rippikouluun,
tulee siinä edellisen lisäksi opettaa lukemista, raamatun-
historiaa ja katkismusta.

Mutta onko suotavaa tai enään edes tarpeellistakaan
kuormittaa pyhäkoulua näin moninaisilla tehtävillä?
Pyhäkoulujen ensi aikoina, jolloin arkikouluja oli har-
vassa ja lukutaidon puute yleinen, oli ymmärrettävissä,
että pyhäkoulujen tehtäväksi laskettiin edistää myöskin
lukutaitoa. Mutta nykyaikana, jolloin kouluja jo on
melkein joka kylässä, eikä niiden puutteessa kenenkään
enää tarvitse jäädä lukutaitoa vaille, ei ole puolustetta-
vissa, että pyhäkoulut yhä vielä palvelisivat tätä tarke-
tusta. Senkautta niiden päätehtävä joutuu kärsimään,
lukutaitoisille lapsille ja niitähän pyhäkouluissa ny-
kyoloissa on jovaltavin osa käy pyhäkoulu siten ikä-
väksi japitkäveteiseksi ja pysyy enemmän tahi vähem-
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män kouluna, jokaon omiaan lapsia pikemmin vieroitta-
maan kuin puoleensa vetämään.

Pyhäkoulun varsinaista tarkoitusperää häiritsevää
on myöskin, jos sitä halutaan pitää valmistuslaitoksena
rippikouluunkin. Silloin tullaan väkisinkin panemaan
suurempaa painoa ulkonaisten tietojen jakamiseen,
kartuttamiseen ja niiden muistissa säilyttämiseenkuin
mitä pyhäkoulun tarkoitusperä vaatisi, ja sen hartaus-
hetken tapainen luonne jälleen saisi antaa tilaa koulun-
omaiselle oppimiselle.

Jos lukutaidon opettamiseksi ja rippikouluun val-
mistamiseksi vielä tarvitaan muutakin kuin mitä
kansakoulut, kiertokoulut, lukuiset jakotiopetus voi tar-
jota, niin mieluummin perustettakoon sitä tarkoitusta
varten erityisiä kouluja, mutta pyhäkoulut järjestettä-
köön ja säilytettäköön puhtaasti lasten jumalanpalve-
lustilaisuuksina, joihinhe, samoinkuin aikuisetkin juma-
lanpalveluksiinsa, sunnuntaisin kokoontuvat rukoile-
maan, veisaamaan ja Jumalan sanasta itselleen elämän
vettä ammentamaan. Sen kautta ja mikäli ne osataan
lasten hengellisen elämän tarpeita vastaavalla tavalla
järjestää, tulevat ne lapsille rakkaiksi ja mieluisiksi ko-
koontumispaikoiksi. Ja silloin, niinkuin jo alussa on
mainittu, pyhäkoulun oppiaineina tulevat olemaan yk-
sistään Jumalan oma sana javirsi- ja hengellinen laulu.

2. Teksti ja sen valinta.

Sanotaan, että hyvä teksti on puolet saarnasta. Se
koskee myöskin pyhäkouluopetusta. Ja senviioksi
tekstin valinta on yhtä tärkeätä kuin se on vaikeatakin.
Tekstin valinnan helpottamiseksi onkin kaikkialla pyhä-
kouluissa otettu, samoinkuin aikuisten jumalanpalve-
luksissa, käytäntöön määrätyt tekstit. Erimielisyyttä
on kuitenkin aina ollut siitä, mitä ja minkälaisia teksti-
valikoimia olisi pyhäkoulussa noudatettava.

Meillä ei määrättyjen tekstien valintaan nähden ole
yhtä suurta hajaantumisen vaaraa kuin monessa muussa
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kaksi tekstivalikoimaa; kirkkotekstit ja Pyhäkouluyh-
distyksen toimittamat pyhäkoulutekstisarjat. Mutta
nämät kaksi tekstivalikoimaa ovat meillä kuitenkin ol-
leet aika-ajoin vilkkaan keskustelun alaisena eikä täy-
delliseen yksimielisyyteen ole vieläkään päästy, joten
molemmat valikoimat ovat vielä nykyään käytännössä.

Kirkkotekstien käyttämistä pyhäkouluissa on vas-
tustettu sillä perusteella, ettei niitä valitessa ole pidetty
lapsia vaan aikuisia silmällä. Niiden käyttäminen
edellyttää syvällisempää käsitystä ja runsaampaa hen-
gellistä kokemusta kuin mitä lapsilla voi olla. hapset
tarvitsevat toisenlaista hengellistäravintoa kuin aikuiset.
Ja Jumalan sana tarjoaa sopivaa ravintoa eri ikäkau-
sillakin oleville, kun sitä sieltä vaan osataan etsiä.

Kirkkotekstien puolustajat taas eivät pidä niitä niin
vaikeatajuisina, ettei niitä hyvällä syyllä voisi pyhäkou-
luissakin noudattaa. Niillä on vanha vakiintunut his-
toriallinen asemansa kirkossamme ja ovat niin järjeste-
tyt, että ne sisältävät Vapahtajan elämän vaiheet, sei-
mestä ristille, hautaan ja isän oikealle puolelle. Näitä
tekstejä käyttämällä saa lapsi selvän ja ehyen kuvan
koko vapahdushistoriasta. hapset vaan vieraannute-
taan sen kautta, että heille pyhäkouluissa ei opeteta sa-
moja tekstejä kuin aikuisille kirkossa. Näin kirkko-
tekstien puolustajat.

Jos näiden kahden tekstivalikoiman valinnassa ir-
taudutaan kaikista joko enemmän tahi vähemmän tois-
luontoisista näkökohdista japidetään kiinni yksinomat-
tain lasten hengellisistä tarpeista, niinkuin mielestämme
tässä on tehtävä, on sen, joka näillä molemmilla teksti-
valikoimilla on pyhäkoulussa kokeillut, ehdottomasti
asettuva pyhäkoulutekstisarjojen puolelle. Kirkko-
tekstit ovat, jos todella mielii niistä saada puserretuksi
lapsille heidän hengellisille sulatuselimilleen sopivaa
ravintoa, ensiksikin useimmat liian pitkiä ja toiseksi
ylen vaikeatajuisia. Ajatelkaamme esim. vain toisen
ja kolmannen vuosikerran tekstejä. Niistä ovat useim-
mat siksi vaikeita, että ne kysyvät aikuisiltakin melko
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suuria henkisiä ponnistuksia voidakseen niitä ymmär-
tää. Tällä en ole tahtonut sanoa, että pyhäkouluteksti-
sarjat olisivat ehdottomasti sopivat, vaan ainoastaan,
että ne ovat kirkkotekstejämme sopivammat.

Pyhäkouluteksteissäkään ei ole kokonaan voitu va-
pautua kirkkotekstien virheellisyyksistä. Niidenkin
joukossa on useita lapsille sangen vaikeitakin tekstejä,
Ja monet niistäkin, jotka muuten olisivat lasten käsitys-
kantaa lähellä, ovat siksi pitkiä ja eri ajatusyhtymistä
rikkaita, että opettaja on vaarassa oppilaineen hukkua
asioitten paljouteen, voimatta syventyä ja lasten sydä-
miin painaa mitään erityistä totuutta. Ajatelkaamme
esim. Pilip. 4; 4—9. Se on, vaikkakin muodoltaan ly-
hyt, itsessään niin rikas teksti, että siinä riittäisi pyhä-
koululle työtä neljäksi sunnuntaiksi, jos sitä mielii lap-
sille hedelmöittävästi käsitellä. Samallaisia mahdot-
tomia tekstejä ovat Matt. 5; I—l2,1—12, Ps. 23, Jesaja 40:

I—s.1 —5. Teksteistä, joista olisi voinut saada kaksi tahi
useampiakin itsenäisiä tekstejä ilman että ajatuksen
yhtenäisyys kärsisi väkivaltaa, mainittakoon esim. Matt.
3: 1—12; 5: 13—16; 6; 14—29; 7: 21—27; 27; 27—37;
27: 38—50; Mark. 1: 21—34; Ruukk. 2; 1—20; 19: 41—48;
23; 1—12; Joh. 12: 1—11; 13: 1—15; Room. 12; 9—16
y. m. Kokonaan poissa voisi olla kertomus Daavidin
jaGoljatin välisestä kaksintaistelusta 1 Sam. 17: 41—51.
Se ei ole sovelias asettaa lapsille ihanteeksi, jos johdon-
mukaisia tahdotaan olla. Siinä kyllä koetetaan kiin-
nittää huomio Daavidin uhrautuvaisuuteen ja Juma-
laan luottamukseen, jotkapuolet ovatkin kyllä kauniita
ja sopivia tällä tavalla näin kaukaisena aikana näiden
hyveiden ilmaisuksi. Mutta meidän aikamme lapsille
ei sovi asettaa ihanteeksi sellaista uhrautuvaisuutta
eikä Jumalaan luottamusta, joiden seurauksista saavat
toiset ihmiset kärsiä, olkootpa nämät vaikka pahimpia
vihamiehiämme. »Sillä rakkaus ei tee kenellekään pa-
haa». Olletikin taitamattoman opettajan pitelemänä
tämä teksti voi lapsia pikemmin vahingoittaa kuin hyö-
dyttää. Vähemmän onnistuneina pyhäkouluteks-
teinä on pidettävä eräitä psalmeja; sellaisista mainitta-
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koon erittäinkin Ps. 42; I—6, joka lapsen luonteelle
pysyy vieraana. Sen sijaan on useita psalmeja,
kuten Ps, 8, 19, 24 y. m., joillaennen monia muita psal-
meja voisi olla sijansa pyhäkoulutekstien joukossa,
mutta jotkaPyhäkouluyhdistyksen tekstisarjoista puut-
tuvat.

Vaikkakaan katkesmuksen opettamisen ei suora-
naisesti tulisi kuulua pyhäkoulun tehtävään, olisi sille-
kin kuitenkin aika-ajoih suotava tilaa, mikäli raama-
tulliset tekstit siihen aihetta antavat. Ja sopivia teks-
tejä siihenkin olisi raamatussa tarjona, jotka tekstit
pyhäkouluteksti sarjoissa ovat kuitenkin joko sullotut
siten yhteen, että katkesmuksen opetus käy suorastaan
mahdottomaksi, tahi ovat kokonaan sivuutetut. Esim.
Matt. 5; 9—13 tarjoaa tekstejä kolmannen pääkappa-
leen opettamiseen seitsemäksi sunnuntaiksi. Mutta
Pyhäkoulutekstisarjoissa ne yhdessä värsyjen I—B1—8
kanssa muodostavat yhden ainoan tekstin. Samoin 2
Moos. 20; 13—16 tarjoavat tekstejä viidennen, kuuden-
nen, seitsemännen ja kahdeksannen käskyn käsittele-
miseen, mutta jotka tekstitpyhäkoulutekstisar jöistä ovat
kokonaan jätetyt pois.

Kokonaisuudessaan tekevät pyhäkoulutekstisar jät-
kin sen vaikutuksen kuin perustuisivat ne liiaksi siihen
käsitykseen, että pyhäkoulun tulee antaa tietoja. Mutta
sen tehtävänä ei tule olla jakaa uskonnollisia tietoja
pääasiallisesti, vaan ensi sijassa uskonnollis-siveellisiä
totuuksia. Tiedot unohtuvat ja katoavat helposti,
mutta ne totuudet, jotka ovat herättävästi päässeet
vaikuttamaan lapsen sydämeen ja omaantuntoon, pysy-
vät häviämättömänä omaisuutena. Senvuoksi olisivat
pyhäkoulutekstitkin, niin historialliset kuin muutkin,
valittavat puhtaasti rakentavaa puolta silmällä pitäen.

Olisin puolestani muuten taipuvainen yhtymään
saksalaisen pyhäkoulumerkkimiehen tohtori Zauleckin
mielipiteeseen, että yksityiset, lastenelämää läheltä
koskevat raamatunlauseet ovat sopivampia pyhäkoulu-
teksteiksi kuin pitkät historialliset kertomukset. Mi-
käli nimittäin itse olen lapsia opettanut ja lastensaar-
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noja pitänyt, on yksityisten raainatunlauseitten käyt-
täminen teksteinä näyttänyt paljon hedelmällisemmältä
ja oppilaitten mielenkiintoa ja tarkkaavaisuutta herät-
tävämmältä kuin raamatulliset kertomukset, hyllyit-
ten tekstien valmistus kysyy kyllä, vallankin alussa,
paljon enemmän aikaa ja vaivoja kuin pitemmät tekstit,
mutta opetus sen kautta tulee enemmän keskitettyä.
Silloin ei ole sitä vaaraa, mikä usein on historiallisten
kertomusten ja pitkien tekstien käsittelyssä vallankin
tottumattomalle opettajalle, että se, minkä tulisi olla
keskeellisintä ja lapsen rakennukseksi, jää kokonaan
varjoon tekstin lavean ja ylimalkasen selityksen tieltä.
Sitäpaitsi, kun arkikouluissa luetaan ainakin tärkeim-
mät historialliset raamatun kertomukset, kysytään py-
häkoulunopettajalta erikoista kykyä käsitellä näitä
tekstejä toistamiseen tavalla, ettei lapsissa ilmaantuisi
kyllästymisen merkkejä. Voi kyllä ajatella mahdolli-
seksi, että meilläkin joskus ehkä koittaa aika, jolloin
uskonnonopetus kouluistamme poistetaan ja jolloin
olisi tarpeen antaa lapsillemme uskonnollisia tietojakin.
Mutta sellaisissakaan oloissa ei meillä pitäisi mentämän
siihen kuin on menty Amerikassa, jossa uskonnonopetus
on jätetty yksistään pyhäkoulujen asiaksi. Meillä olisi
silloin perustettava uskontokouluja, jotka toimisivat
arkipäivinä ja pyhäkoulut säilytettävät puhtaasti lasten
hartaustilaisuuksina.

Pyhäkoulutekstien alalla meillä on vielä yksi epä-
kohta, joka kaipaisi pikaista parannusta. Tekstivalin-
nassa ei ole pidetty silmällä lasten eri ikäkausia. Samat
tekstit ovat käytännössä niin 5-vuotisten kuin 15-vuo-
tistenkin opetuksessa. On itsestään selvää, että opetus
näin ollen pakostakin tulee harj ottaneeksi väkivältaa
pienten lasten käsityskyvylle. Jos pyhäkoulujemme
oppilaat olisivat yleensä kodeista, joissa heille jo on
annettu kristillistä opetusta, ei nykyisin käytännössä
olevien tekstien käsittely pyhäkoulussa tuottaisi niin
suuria vaikeuksia. Mutta tuntuva osa pyhäkoululap-
sistammehan ovaf sellaisia, joihin kodissa ei ole istutettu
alkeellisimpiakaan uskonnon käsitteitä. Kun pyhä-
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koulussa nyt heidän sulatettavakseen annetaan teks-
tejä, joiden ymmärtämien 15-vuotiaallekin, huolimatta
opettajan huolellisesta valmistuksesta, tuottaa usein
ylen suurtavaikeutta, niin onymmärrettävissä, ettäniiden
ymmärtäminen 5—7 vuotisille käy suorastaan mah-
dottomaksi. Tämän vuoksi olisikin 5—7 vuotisille
valittava eri tekstit kuin sitä vanhemmille lap-
sille. Ja näiden tekstien tulisi olla sangen ly-
hyitä, koti ja perhe-elämän sekä yleensä pienten lasten
omaa elämää ja kokemusta sangen läheltä koskevilta
aloilta otettuja. Niiden tulisi olla sinä siltana, jota
myöten lapset kuljetettaisiin kotoisen elämän pimen-
noista uskonnollisen elämän aurinkoisille rinteille, arki-
sista käsitteistä uskonnollisiin totuuksiin. Vasta tämän
kautta rakennetaan perustus, jolle voidaan «sitten vuosi
vuodelta rakennustyötä jatkaa, tarvitsematta pelätä,
että perustus pettää.

3. Opetustapa.

Kaiken opetuksen ja niin myöskin pyhäkouluope-
tuksen tulee lähteä oppilaan kehityskannalta, ei ylem-
pää eikä alempaa. Sentähden tulee opettajan tarkoin
tutkia jo ennenkuin opetustaan alkaa, millä kehityshän-
nalla oppilas hengen lahjainsa puolesta on sekä mitä us-
konnollisia kokemuksia ja tietoja hänellä ennestään on.
Vasta sitten onkäytävä rakennustyöhön. Jatällä työllä
samoinkuin kaikella rakennustyöllä tulee olla määrätty
suunnitelmansa, määrätyt sääntönsä, joitase noudattaa.
Ilman niitä saattaa kaikki lopulta jäädä vain ilmaan
huitomiseksi.

Tärkeimpiä vaatimuksia, mitä pyhäkouluopetuksel-
takin täytyy vaatia, on, että se on havaannollista.
Havaannolla alkaa ihminen henkisesti omistaa ulko-
maailman esineitä. Havaannosta syntyvät ajatusku-
vat, joista ymmärrys muodostaa käsitteitä. Sentähden
on kaikki opetus perustuva havaannollisuuteen, jos
siitä toivotaan hyviä hedelmiä. Havaannosta on kul-
jettava käsitteeseen, aistillisesta ajatukselliseen, asiasta

5
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sanäan, eikä päinvastoin. Missä vastakkaista tietä
kuljetaan, s. t. s. alotetaan käsitteistä, jotka lapsille
ovat vieraita, siinä opetus on tyhjää sanaopetusta. Tällä
havaannollisuudella ei tarkoteta kuitenkaan sitä, että
opetuksen tulee perustua ainoastaan aistien välittämiin
havaannoihin. Se kävisi vaikeaksi pyhäkouluissa, joilla
harvoin on käytettävänään havaantovälineitä opetuk-
sessa ja joissa opettaja ei voi saattaa oppilaita jokaisen
puheeksi tulevan asian välittömään havaantoon eikä
asettaa heille kaikkia esineitä silmin nähtäväksi. Ei,
vaan opetuksen tulee perustua myöskin lasten sisäisiin
havaannoihin, lasten omiin kokemuksiin. Ja se tarjoaa
pyhäkoulussakin sangen laajaa liikkumisalaa, kun opet-
taja vaan osaa sitä hyväkseen käyttää. Pyhäkoulu-
lapsilla on jo jonkunverran vaikka vallan alkeellisia ja
yksipuolisia uskonnollisiakin kokemuksia, joista opet-
tajan on otettava vaari ja joista hänen on opetuksessaan
lähdettävä. Ja missä uskonnolliset kokemukset puut-
tuvat tai eivät tarjoa luontevaa lähtö- ja liittymäkoh-
taa, siinä on otettava muut lapsielämän kokemukset,
vertaukset ynnä muut sopivat keinot avuksi.

Tästä havaannollisuuden vaatimuksesta seuraa jo
itsestään vaatimus, että opetuksen tulee kulkea tunne-
tusta tuntemattomaan. Ihmishengen kehitys käjr aina
tätä tietä. Tunnettua on lapselle kaikki, mikä kuuluu
sen omaan havaantopiiriin, mitä se on omin silmin näh-
nyt, omin korvin kuullut taikka muuten elämässä koke-
nut, toisin sanoen, mitä se jo ennestään tietää jatuntee.
Tuntematonta on lapselle taas kaikki, mitä sen vielä
pitää oppia. Mutta mikään oikea uusi tieto ja taito
ei ole mahdollinen muuten kuin että se liitetään johon-
kuhun edelliseen. Tunnetun ja tuntemattoman välillä
pitää sentähden olla joku liittymiskohta tahi jotakin
yhtäläistä, jonka kautta niitä sopii verrata toisiinsa.
Kun lapsi tulee pyhäkouluun tuo hän tullessaan suuren
joukon omia havaantojaan ja kokemuksiaan, suhteelli-
sesti suuren tietovaraston. Opettajan tulee nyt asettua
lapsen kannalle, voidakseen erottaa, mitä sille on tun-
nettua mitä ei, ja sen mukaan sovittaa opetustaan.
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Tämä on erittäin tärkeä pyhäkoulunopettajani muistaa,
ettei, niinkuin usein tapahtuu, pyhäkoulunopetus muo-
dostuisi uskonnollisilla käsitteillä ja dogmeilla leikkimi-
seksi, joiden oikeasta merkityksestä lapsilla ei ole aavis-
tustakaan.

4. Tekstin käsittely.

a) Johdatus.

Ennenkuin opettaja käy käsiksi varsinaiseen teks-
tiin, on hänen johdettava oppilaitaan siihen, valmistet-
tava heissä ikäänkuin sopivaa maa-alaa tekstin tarjoa-
malle opetukselle. Milloin käsiteltävällä tekstillä on
luontevia liite- ja yhtymäkohtia edellisellä kerralla opi-
tun tekstin kanssa, tulee johdatuksessa oppilaitten mie-
liin palauttaa edellisellä kerralla opitut pääajatukset
tekemällä niistä kysymyksiä ja siten johtamalla uuteen.
Mutta milloin tekstit eivät tarjoa toisilleen luontevia
yhtymäkohtia ja johdatus tekstistä toiseen siten tulisi
luonnottomaksi, silloin tulee johdatuksen lähteä lasten
omista elämän kokemuksista ja havaannoista tai josta-
kin lapsilleyleisesti tunnetusta asiasta tai tapahtumasta,
mikä kulloinkin on sisäisessä yhteydessä tekstin tarjoa-
man pääajatuksen kanssa. Johdatuksen tulee yleensä
synnyttää lapsissa mielenkiintoa siihen opetukseen,
jonka teksti tarjoaa. Ja vasta se johdatus on ollut oi-
keaan osunut ja hyvä, joka on sitonut lasten tarkkaa-
vaisuuden ja huomion niin, että he innolla ja jännityk-
sellä haluavat kuulla, mitä heille tullaan opettamaan.

b) Tekstin kertominen.
Kun hyvän johdatuksen kautta lasten mielenkiinto

on saatu viritetyksi, silloin saa opettaja olla varma, että
oppilaat tarkkaavina kuuntelevat, kun hän heille tekstin
esittää. Mutta lasten jatkuva tarkkaavaisuus tekstin
kuuntelemiseen riippuu sangen suuresti siitä, miten
teksti heille esitetään. Jos se tapahtuu kirjasta luke-
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maila, lasten tarkkaavaisuutta ei voida pitää vireillä,
sillä esitykseltä puuttuu silloin tarpeellista elävyyttä,;
voimaa ja vapautta; siihen soveltuvat silloin sanat
»Puustavi kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi.» Sen-
vuoksi ei opettajan koskaan pitäisi pyhäkoulussa luke-
malla esittää uutta tekstiä. Kertomista sensijaan kuun-
televat pienemmätkin lapset varsin mielellään, ja joka
osaa hyvästi kertoa, hän on heidän mieleensä. Mutta
kertominen on vaikea taito, jota lahjaa ei kaikille ole
annettu. Ja pyhäkouluopettajan, jolle Jumala on an-
tanut hyvän kertomislahjan, on hän runsaasti siunannut
tähän toimeen. Mutta se, joka siinä taidossa tuntee
itsensä heikoksi, airokaan sitä rukouksessa jakoettakoon
kehittää itseään hyväksi kertojaksi.

Hyvillä kertomislahjoilla varustettukaan opettajä
ei vielä kuitenkaan ole hyvä kertoja, ellei hän noudata
niitä ehtoja, joita siinä vaaditaan.

Ensimäinen vaatimus, mitä hyvä kertominen edel-
lyttää, on, että opettaja itse on kerrottavan tekstin val-
taama ja että se lähtee hänen sydämestään. Ei voi he-
rättävästi ja elävästi lapsille kertoa japuhua Jumalasta,
Vapahtajasta ja Jumalan sanasta, ellei se kertojan omaa
sydäntä ole vallannut, herättänyt ja lämmittänyt. Vä-
kisinkin kertominen ilman sitä käy pitkäveteiseksi,
kylmäksi ja elottomaksi.

Toiseksi tulee opettajan täydellisesti hallita tekstiä
ja sitä asiaa, josta hän kertoo. Pyhäkouluopetus vaatii
sitä enemmän kuin tavallinen koulu. Pyhäkouluope-
tuksen tulee luonteeltaan lähennellä enemmän sitä
tapaa, jollaisä tai äiti kertoo polvella istuvalle pienokai-
selleen raamatun kertomuksia. Olla siis kerrottavan
asian valtaama ja itse hallita sitä, se muodostaa kerto-
mistaidon perustuksen.

Minkälaisen kertomisen tulee olla, jotta se kykenisi
lasten mielenkiintoa vireillä pitämään, sen itse raamattu
parhaiten opettaa. Jumala on tahtonut tehdä sanansa
ymmärrettäväksi kaikille ja sen vuoksi hän antoi sanansa
kirjoittajille ihmeteltävän yksinkertaisuuden ja hyvän
kertomisen lahjan, mikä on huomattavana piirteenä
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läpi raamatun. Siitä syystä raamattu kelpaa meille
opettajaksi hyvässä kertomistaidossakin.

Ja mitä opettaa raamattu siinä suhteessa?
Ensiksikin, että kertomisen tulee olla yksinkertaista

ja selvää. Jos luemme ensimäisen kertomuksen raa-
matun lehdiltä, luomiskertomuksen, voiko ajatella yk-
sinkertaisempaa ja samalla vaikuttavampaa kertomis-
tapaa niin suurenmoisesta tapahtumasta? Tai luke-
kaamme esim. Ps. 1, 23, 90, 121 j. n. e. —voiko kukaan
yksinkertaisemmin, luonnollisemmin ja samalla kau-
niimmin jaylevämmin lausua ajatuksensa? Ja jos py-
sähdymme kuuntelemaan suuren Mestarimme puheita
taivaanvaltakunnan syvimmistä totuuksista kuinka
yksinkertaisesti hän julistaakaan totuuksia niistä, mil-
loin vertausten, milloin suoranaisten opetuspuheiden
muodossa! Niin yksinkertaisesti tulisi pyhäkouluopet-
tajankin pyrkiä kertomaan lapsille. Ei mitään ajatus-
hyppäyksiä. Selittävät välilauseet ovat aikuisille tar-
peettomia, mutta lapset tarvitsevat niitä. Kuitenkin
esityksen tulee aina olla etenevää.

Kertominen olkoon toiseksi myöskin havaannollista.
Raamattu kertoo aina kuvarikkaasti, se kuvailee ei
kuten nykyajan kuvaamataiteilijat, käyttäen räikeän
heleitä japaksuja värejä, vaan pikemmin kuin entisajan
suuret mestarit, hillittyjä, pehmeitä ja lämmittäviä vä-
rejä, rakastaen syventymistä pieneen. Jokaiselle ku-
valle antaa täytekuva arvokasta lisää sitä katselee
mieluummin, kokonaisuus painuu paremmin mieleen.
Kertomuksessakin on pääajatus ja pääasia asetettava
keskustaksi, silti unohtamatta sivuasioitakaan, jotka
pääajatusta täydentävät. Jeesuksen vertaukset olkoot
siinä esikuvina. Mainittakoon niistä ainoastaan yksi,
vertaus tuhlaajapojasta. Se voisi olla kerrottuna pal-
jon lyhyemmin kuin mitä se Euukk. 15 luvussa on meille
esitetty. Mutta se menettäisi silloin paljon siitä, mikä
sen meille nyt tekee unohtumattomaksi ja sellaiseksi,
että me sen eteen kyllästymättä yhä uudelleen ja uudel-
leen pysähdymme. Jeesus rakastaa kuvausta kerto-
misessaan, menemättä siinä kuitenkaan •se huomatta-
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koon niin pitkälle, että pääasia unohtuisi ja jäisi sivu-
asioilta syrjään.

Raamatusta ja erittäinkin Jeesuksen vertauksista
tulisi opettajankin siis oppia kertomaan havaannolli-
sesti. Jotta siinä onnistuisi, on kertojan oikein elävästi
koetettava asettautua siihen tapauksen tilanteeseen,
josta hän kertoo. Kun esim. on kerrottava Jeesuksen
kuolemasta Golgatalla tai hänen ylösnousemisestaan
pääsiäisaamuna, jää kertomus värittömäksi ja lapsille
ikäväksi, jos lyhyesti vaan sanotaan, että Jeesus kuoli
ristillä tahi hän nousi ylös haudastaan, vaan tässäkin on
otettava avuksi jollei muuta niin luonnonkuvaus. Sil-
loin ovat lapset elävästi mukana ja kertomus painuu
syvälle mieleen.

Risaksi on opettajan kerrottava tarpeellisella innolla
ja osanotolla asiaan. Siten hän oppilaissaankin herät-
tää elävää viehätystä ja harrastusta asiaan. Tämä
vaatimus koskee lähinnä opetuslaatua eli n. s. opetus-
sävyä

,
jolla opettaja ulkonaisesti osottaa sisäistä antau-

tumistaan aineensa palvelukseen. Senvuoksi osotta-
koon hän äänellänsäkinomaa osanottoansa kerrottavaan
asiaan, jotta lapset tuntevat, että mitä heidän opetta-
jansa sanoo, lähtee hänen täydestä vakaumuksestaan,
sydämensä pohjasta. Yksitoikkoinen, kuiva ulkonai-
nen esitystapa miellyttää kaikkein vähimmin lapsia;
se pian lannistaa heidän tarkkuutensa. Karttakoon
opettaja kuitenkin kaikkea teeskentelyä, teeskenneltyä
liikutusta jatyhjiä korusanoja ja eleitä, sillä ulkonainen
näky ilman sisällistä totuutta tekee lapsiinkin päinvas-
taisen vaikutuksen kuin mitä sillä on tarkotettu.

Jolla ei ole luontaisia kertomislahjoja voi kuitenkin
tulla hyväksi kertojaksi lukemalla siis ensisijassa raa-
mattua, sen yksinkertaisia jakuvarikkaita kertomuksia.
Mutta myöskin lasten kertomuskirjojen lukeminen on
omiaan edistämään tätä taitoa. Nehän ovat kauttaal-
taan lapsia rakastavien henkilöitten kirjottamia, jotka
omaten taitoa kertoa lapsille, myöskin tuntevat lasten
ominaisuuksia. Ja vielä, seurustelemalla lasten kanssa
ja oppimalla heitä tuntemaan, oppii myöskin ymmärtä-
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maan heidän vaatimuksiaan ja heidän tajuttavallaan
tavalla ajatuksensa lausumaan.

c) Kysely.

Tavallisin virhe, minkä vasta-alkava ja lasten sielu-
elämää vähemmän tunteva pyhäkoulunopettaja tekee,
on, että hän pyrkii itse kertomaan ja selittämään liian
paljon, antamatta lapsille tilaisuutta ottaa tekstin kä-
sittelyyn osaa. Ja seuraus siitä on, että lapset käyvät
levottomiksi ja tarkkaamattomiksi. Kysyvällä opetus-
muodolla on tässä suhteessa pyhäkoulussa tärkeä mer-
kitys. Sen kautta ensiksikin opettaja tulee näkemään,
missä määrin lapset ovat kerrottua tekstiä käsittäneet,
ja toiseksi lapset siten saatetaan työhön mukaan. On-
han vielä tunnettu asia, että minkä lapset oman ajatte-
lemisensa kautta ovat saavuttaneet, pysyy paraiten ja
pysyvämmin heidän mielessään kuin jos se valmiina
heille annettaisiin. Tätä ei kuitenkaan ole ymmärret-
tävä niin, ettei opettaja lainkaan saisi kertoa tahi selit-
tää. Tekstissä voi olla sanoja ja ajatuksia, joita ei voi
pelkästään kyselemällä saada lapsille selvitetyiksi, vaan
jotkakaipaavat opettajan lyhyttä ja asiallista selitystä.
Ja lasten vastaukset tai —• voihan sellaistakin tapahtua

heidän kysymyksensä vaativat opettajaa antamaan
selityksiä. Ei myöskään ole käsitettävä tehtävä sillä
suoritetuksi, että teksti on kyselemällä läpikäyty. Tap-
sille siitä ei voi olla mitään sanottavaa siunausta, jos he
ovat saaneet antaa vastauksia ylimalkaisiin kysymyk-
siin, joilla ei ole ollut mitään varmaa ja määrättyä pää-
määrää. Opetus siten tulee vaan ikäväksi äidinkielen
harjotokseksi. Senvuoksi tuleekin opettajan olla jo
ennen opetuksen alkua selvillä niistä tarkotusperistä,
mihin hän kysymyksillään ja koko opetuksellaan sillä
kertaa tahtoo pyrkiä. Tässä suhteessa kysymykset
voidaan jakaa: tutkintokysymyksiin, joilla tutkitaan,
mitä oppilas ennestään tietää, ja johto- eli kehitysky-



72

symyksiin, joilla oppilasta tahdotaan johtaa natsiin tie-
toihin ja uusiin havaannoihin.

Kyselevän opetusmuodon oikea käyttäminen ensik-
sikin vaatii, että opettaja hyvin hallitsee ainettaan, ja
toiseksi riippuu sen menestys siitä, miten kysymyksiä
tehdään. Jälkimäisessä suhteessa on huomioon otet-
tava, että kysymyksien tulee sisällyksensä puolesta olla
asianmukaisia, tarkoin määrättyjä, oppilaan kehitys-
kantaa vastaavia ja sisällisessä,yhteydessä keskenään;
muotonsa puolesta niiden on oltava kielellisesti oikeita
ja selviä.

d) Sovitus.

Joskin opetuksen tulee olla vakuuttavaa ja niin sydä-
mellistä, että se menee lasten sydämiin, on sen opetuk-
sen lopussa tapahtuvassa sovituksessa saavuttava huip-
puunsa. Siinä on opettajan, kohdistaen sanansa suo-
rastaan lapsiin, painettava tekstistä saadun opetuksen
ytimen heidän sydämiinsä. Siitä, miten opettaja sovi-
tuksessaan onnistuu tähtäämään oikeaan, riippuu tunnin
jättämä vaikutus lapsiin. Mutta sovituksessakaan,
vaikka siinä ei kyselevällä opetusmuodolla olekaan yli-
valtaa, opettaja ei saa unohtua pitämään pitkiä siveys-
saarnoja, joilla lapsiin ei ole sanottavaa vaikutusta.
Mitä lyhemmällä puheella mutta sitä sattuvimmilla sa-
noilla opettaja saa sen tehdyksi, sitä parempaa jälkeä
se jättää. Sovituksen ei myöskään tule tapahtua pit-
kin matkaa rinnan tekstin käsittelyn kanssa ja värsy
värsyltä, ajatus ajatukselta, hapsi ei samalla kertaa
jaksa sulattaa paljon, vaan sensijaan, että sen mieleen
painuisi edes yksi totuus, on hän vaarassaunohtaakaikki.
Sovituksen tulee tapahtua opetuksen lopussa. Tekstin
tarjoamat pääajatukset ja erityisesti ne. jotka opettaja
sillä kertaa tahtoo lasten sydämien peltoon kylvää, ovat
siinä koottavat kuin irralliset säikeet yhdeksi kokonai-
suudeksi ja sovitettava lasten sydämiin ja omiintun-
toihin.
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Juuri silloin kuin sovitus on tämän tehtävänsä suo-
rittanut, mutta suorittanut tavalla, että lapset jänni-
tettyinä ja tarkkaavina odottavat jatkoa, on opetus
lopetettava, jotta lapsille jää palava halu saada seuraa-
valla kerralla kuulla enemmän.

Annetun opetuksen tueksi ja ikäänkuin muistin
vahvikkeeksi annettakoon tekstiin ja yleensä opetuksen
pääsisältöön soveltuva raamatunlause muistovärsyksi
ja kotona ulkoa luettavaksi. Kuitenkaan ei muistovär-
syä pitäisi jättää, niinkuin valitettavasti usein tahtoo
käydä, opetuksesta ja sovituksesta irralliseksi ja aivan
kuin kaupan päälliseksi, vaan se on itse sovitukseen niin
liitettävä, että kun lapsi muistovärsyä muistelee, sen
mukana hänen mieleensä palautuvat myöskin ne ope-
tukset, kehotukset ja varotukset, jotka muistovärsyyn
ovat pyhäkoulussa solmitut.

Tärkeät lapsista ja heidän mielenkiintoaan herät-
täviä ovat myöskin lasten ja kristillisen elämän aloilta
otetut kertomukset. Opettajan tulisi niitä itselleen
koota ja niillä opetustaan ja semminkin sovitustaan
höystää ja havaannollistuttaa. Ne usein ja erittäinkin
milloin opettaja ei syystä tai toisesta voi kohdistaa ope-
tustaan suoraan oppilaidensa oman elämän kokemuk-
siin ja sieltä tuoda vertaus- ja sovittelukohtia, aukase-
vat lasten silmät näkemään uskonnolliset totuudet elä-
vään elämään soveltuvina eikä pelkkinä kuolleina op-
peina.

5. Ulkoluku.

Aikakautemme, joka mielellään kantaa lasten vuosi-
sadan nimeä, on ottanut tehtäväkseen vapauttaa lapset
kuolettavan ulkoluvun painajaisesta, erittäinkin mikäli
se koskee uskontoa. Ja myönnettävä onkin, että paljon
luonnotonta entisajan opetustavassa tässä suhteessa oli-
kin. Se pani enemmän arvoa ja painoa muotoihin ja
symboleihin kuin asioihin, joita nämät merkitsivät.
Tuetella sanat ja lauseet oikein japuhtaasti, siinäkaikki.
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vähät niiden ymmärtämisestä; ja siten uhrattiin henki
kirjaimen hyväksi. Mutta nyttemmin, sikäli kuin yhä
edistyvän lapsisielutieteen tutkimuksen kautta on lasta
ja sen sisäistä elämää opittu tuntemaan ja ymmärtä-
mään, on tämä entisajan opetustapa saanut tuomionsa.
On tultu huomaamaan, että koneellisesta jakuolleesta
ulkoluvusta johtuva seuraus on, että samassa määrin
kuin huomio kiinnitetään merkkeihin, vetäytyy se pois
asioista. Eli, kuten jo Montaigne aikoinaan sanoi;
»Minkä ulkoa osaa, sitä ei osaakaan.»

Vaara on kuitenkin tarjona mennä yhdestä äärimäi-
syydestä toiseen. Kun ennen uskonnonopetuskin pe-
rustui melkein kokonaan ulkolukuun, pyrkii meidän ai-
kamme vihaamaan kaikkea ulkolukua. Ja tämä vai-
keuttaa pyhäkoulutyötäkin. Pyhäkoulun tehtävähän
on vaikuttaa lapsen mieleen, sydämeen ja omaantuntoon,
s. t. s. pitää lasten uskonnollista rakentamista silmällä.
Mutta on selvää, että rakennukseen tarvitaan myöskin
rakennusaineita, ja että rakennus edellyttää lujaa, var-
maa perustusta. Se uskonnollisten tietojen varasto,
jonka lapset muistin tietä ovat kodissaan ja koulussa
omaksuneet ja tuoneet mukanaan pyhäkouluun, muo-
dostaa rakennusaineiden kokoelman ja perustuksen,
jolla pyhäkoulu rakennustehtävänsä suorittaa. Mutta
luopumalla kaikesta ulkoluvusta, tulee koulu samoin
kuin kotikin, ei ainoastaan tuntuvasti supistaneeksi,
vaan kokonaan hävittäneeksi tämän tietovaraston.
Eapsi raukoilta siten riistetään kallis aarre siitä nurin-
kurisesta säälistä, jolla heitä koetetaan säästää siltä
vähäiseltä henkiseltä ponnistukselta, joka useimmille
kuitenkaan ei ole miksikään rasitukseksi, vaan ainoas-
taan Jumalan heille antamien henkisien voimien hajo-
tukseksi ja askarteluksi. Se mielihalu, jolla lapset muu-
ten tässäkin kohden noudattavat opettajansa kohtuul-
lisia vaatimuksia, on vaan todistuksena siitä, että muis-
tin oikea käyttäminen tällä kehitysiällä todellisesti vas-
taa vaan lapsen henkistä tarvetta. Huonolahjaisim-
masta ja hidasajatuksellisemmastakaan lapsesta, jonka
heikko henkinen vireys muuten usein saattaa johtua



75

vaan huonosta ruumiillisesta hoidosta ja riittämättö-
mästä ravinnosta, oppiminen ei olisi miksikään taakaksi
ja rasitukseksi, jos hänessä osattaisiin herättää halua
oppimiseen. lahjakkainkin lapsi tuntee hyvin ym-
märrettävää vastenmielisyyttä ja kauhua loppumatto-
miin historiallisiinvuosilukuihin janimiin, sivunpituisiin
kieliopinsääntöihin. Samoin voi lapsesta olla vasten-
mielistä ulkoa lukea katkesmuksensa, raamatunlause-
ja laulukokoelmia, jos hänelle vaativasti ja kuivasti
vaan sanotaan: tämä kaikki sinun on osattava ulkoa.
Lapsi tuntee silloin samaa kuin tuntisi vasta kävele-
mään oppinut ihminen, jolle näytettäisiin huimaavan
korkeaa vuorta ja sanottaisiin: tuonne vuoren kukku-
lalle sinun on kiivettävä. Se olisi hänestä mahdotonta.
Hän kääntyisi pois siitä tehtävästä, ja kauniita näkö-
aloja tarjoava vuori tulisi hänen vihansa esineeksi.
Kuinka toisin kävisikään, kun isä ottaisi lapsensa kä-
destä kiinni, näyttelisi hänelle tien varrella olevia kuk-
kia ja puita, kertoisi hänelle matkan varrella sivuutetta-
vista asunnoista ja vainioista, ihmisistä ja eläimistä ja
auttaisi häntä vaikeimmissa tien kohdissa. Huomaa-
mattaan saapuisivat he päämääräänsä ja sielläkukkulan
korkeimmalla laella, josta eteen avartuvat mitä avarim-
mat ja ihanimmat näköalat, unohtuisivat pian matkan
vaivat, ja ilo ja riemu Jumalan käsialojen ihanuudesta
täyttäisi sielun. Jos ulkolukukin tehdään samanlai-
seksi vuorelle nousuksi, se ei lasta rasita eikä ikävystytä.
Ja niin lapsikin saa stmreksi tultuaan elämässääntuntea
Jumalan sanan ihanuutta ja eläväksi tekevää voi-
maa.

Joskaan pyhäkoululla ei ole aikaa eikä varaa har-
jottaa koulunomaista ulkolukua, ei se sitä voi kokonaan
valttääkään. Lyhyet raamatunlauseet muistovärsyinä
ja sopivat virrenvärsyt ulkoa luettuina vain edistävät
pyhäkoulun tarketusta, ja sen antamia opetuksia sydä-
meen juurruttavat, kun vaan aina pidetään kiinni siitä,
ettei mitään anneta läksyksi, ennenkuin se on tarkoin
valmistettu ja tehty lasten ymmärrykselle selväksi.
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6. Pyhäkoulun liturgia.

Jumalanpalveluksillamme on kahdenlainen tehtävä;
palvova jarakentava. Edellinen tapahtuu liturgian,
jälkimäinen saarnan kautta. Aivan tarkkaa rajaa näi-
den välillä ei kuitenkaan voi vetää, sillä liturgiakin voi,
sikäli kuin siihen kuuluu raamatun lukua, olla osaksi ra-
kennukseksi, ja taas saarna voi joskus kohota palvomi-
seksikin. liturgian palvova momentti on määrännyt
sen sijankin jumalanpalveluksessamme; alottamalla
jumalanpalveluksen se eri toimintojensa kautta pyrkii
tekemään kuuli jäin sydämet taipuvaisiksi nöyrällä ja
rukoilevalla mielellä vastaanottamaan sitä sanaa, joka
voi heidän sielunsa autuaiksi tehdä, jakaikki se ylennys,
herätys, kehotus ja rakennus, jota saarna on tarjonnut,
ilmenee loppuliturgian Jumalan palvonnassa.

Pyhäkoulun, mikäli se tahtoo olla lasten jumalan-
palvelustilaisuutena, tulee myöskin pitää silmällä tätä
kahdenlaista tehtävää: palvovaa ja rakentavaa. Sa-
moinkuin rakentava puoli pyhäkoulussa lasten käsitys-
kannan vaatimuksesta on toisenlainen kuin aikuisten
jumalanpalveluksessa, niin ei samasta syystä myöskään
palvova, liturginen, puoli pyhäkoulussa voi olla aivan
sama kuin aikuisten jumalanpalveluksessa. Mutta jo
yksistään siitä syystä, että lapset jo lapsina tulisivat
kasvatetuiksi jatotutetuiksi siihen kirkolliseen elämään,
jossa he aikuisina ovat mukana, on, mikäli lasten käsi-
tyskyvylle väkivaltaa tekemättä käy mahdolliseksi,
pyhäkoulun liturgian muodollisesti noudatettava ai-
kuisten jumalanpalveluksen liturgia niin paljon kuin
suinkin. Ja siinä suhteessa täytyy uuden kirkkokäsi-
kirjan lastenjumalanpalveluskaavaa, jokayleensä lienee
käytännössä tai ainakin tulisi ottaa käytäntöön pyhä-
kouluissamme, pitää onnistuneena. Ainoa painavampi
muistutus, minkä sitä vastaan haluaisin tehdä, on, ettei
siinä kollehtarukouksen ja uskontunnustuksen välille
ole varattu tilaa raamatun lukemiselle ja hengelliselle
laululle. Eapset laulavat sangen mielellään ja siihen
kysymyksessä oleva kaava tarjoaa nyt liian vähän ti-



77

laisuutta. On nähtävästi pelätty liturgian siten käy-
vän lapsille vaan ikävystyttävän pitkäksi; mutta se
pelko on aiheeton kun vaan sekä hengellisten laulujen
tai virsien että luettavien raamatun kohtien valinnassa
noudatetaan kohtuuden ja lasten elämän vaatimuksia.
Siten liturgia tulisi vaan vaihtelevammaksi, samalla
kun se muodollisesti pysyisi vieläkin lähempänä aikuis-
ten jumalanpalveluksen liturgiaa.

7. Rakkkauden toiminnan herättäminen.
Pyhäkoulutyön kokonaisuudessaan, vastatakseen

tarkotustaan, tulee pitää mielessään kahdenlaista tehtä-
vätään. Sen ei tule tyytyä ainoastaan saattamaan lap-
set tietoisiksioikeudestaansaadakaikessa heikkoudes-
saankm olla Jumalan lapsia ja Jeesuksen opetuslapsia,
vaan sen tuleetehdä heidät tietoisiksi myöskin velvolli-
suuksistaan Jumalaa ja lähimmäisiään kohtaan ja
opastaa heitä elävässä elämässä näitä velvollisuuksiaan
täyttämään.

Mitä enemmän me jonkin hyväksi saamme tehdä
uhrauksia, sitä rakkaammaksi ja kalliimmaksi se meille
tulee. Niin on Vapahtajakin tuleva lapsille sitä suurem-
maksi ja rakkaammaksi ja eläväksi tekijäksi heidän elä-
mässään, mitä enemmän heitä kasvatetaan tekemään
uhrauksia Jumalan valtakunnan hyväksi.

Uskonnolliseen toimintaan, evankelisessamielessä ym-
märrettynä, tarjoaa uiko- ja sisälähetys lapsille eri-
tyistä tilaisuutta, kun heidän uhrautuvaisuuttaan ja
harrastustaan siihen vaan saadaan herätetyksi. Kat-
selkaamme ensin pyhäkoulun suhdetta ulkolähetykseen.

Samoinkuin aikuisten jumalanpalveluksen, tulee py-
häkoulunkin kirkastaa isää ja poikaa. Miten se pyhä-
koulussa tapahtuu? Ensisijassa sen kautta, että lapsille
osotetaan, mitä Jumala on pojassaan tehnyt maailman
vapahtamiseksi. Mutta lisäksi on rakennettava silta
entisyyden ja nykyisyyden välille. ■ hapset haluavat
nähdä, että Abrahamin siemenessä ovat kaikki suku-
kunnat siunatuiksi tulleet, että ihmisen poika on todella
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tullut etsimään ja autuaaksi tekemään niitä, jotkaka-
donneet ovat, että Jeesus todella on valkeus, joka on
tullut valkeudeksi pakanoillekin, että hän on hyvä pai-
men, joka kadonneita lampaitaan etsii, että hän joh-
dattaa niitäkin lampaita, jotka eivät ole hänen lammas-
tarhastaan, että ne hänen äänensä saisivat kuulla ja
että olisi yksi lauma jayksi paimen; he tahtovat nähdä,
että taivaanvaltakunnan sinapinsiemen todella jo on
kasvanut puuksi ja että taivaanvaltakunnan hapatus
todella hapattaa kolme vakallista jauhoja.

hapsi ei ole tyydytetty vain sillä, että hänelle kerro-
taan tuhlaajapoilden ja -tyttöjen vielä tänäkin päivänä
keskuudessamme tulevan pelastetuiksi, että meidänkin
kansamme on kerran ollut pakanakansa. Hän tahtoo
nähdä, kuinka hyvä paimen vielä tänäänkin eksyneitä
ja kadonneita lampaitansa etsii ja löytää, kuinka tai-
vasten valtakunta vielä tänäänkin kasvaa, kuinka se
tänäänkin maailmoja valloittaa. Vasta silloin, kun
hän saa sen nähdä, tulee Jeesus lapsen sielun silmille
eläväksi, suureksi ja ihanaksi, vasta silloin taivaallinen
isä näyttää lapsesta todella sellaiselta, joka tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastetuiksi tulisivat ja että he totuu-
den tuntoon tulisivat. Pyhäkoulu tarvitsee siis lähe-
tystä, jotta Jeesus kirkastuisi lapsille elävänä, koko
maailman vapahtajana.

Mutta lähetys tarvitsee puolestaan myöskin pyhä-
koulua. Mikäli pyhäkoulu on onnistunut herättämään
lapsissa rakkautta lähetykseen, sikäli heistä aikuisina
seurakunnan jäseninätulee lähetysystäviä, jotka ajavat
lähetysasiaa. Ja epäilemättä sangen monet seurakun-
nissamme toimivista lähetyksen harrastajista ovat jo
pyhäkoulussa saaneet ensimäiset vaikutteet lähetys-
rakkauteensa. Vieläpä aikasemminkin osottautuu py-
häkoulu tarpeelliseksi lähetykselle. Vielä pyhäkoulua
käyvät lapsetkin voivat edistää lähetysasiaa. Rukouk-
sissaan he sitä voivat muistaa, vieläpä tehdä suoranaista
työtäkin lähetyksen hyväksi. He voivat olla pieninä
lähetyssaarnaajina omassa maassaan ja omassa ympä-
ristössään kertomalla kotonaan kotoväelleen, mitä pyhä-
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koulussa ovat lähetysasiasta kuulleet ja oppineet ja
siten levittää lähetystietoa ja synnyttää lähetysmieltä
pyhäkoulun ulkopuolella.

Antamalla siis lähetystietoa jasynnyttämällä lähetys-
mieltä ja lähetysrakkautta lapsissa, voi pyhäkoulu pal-
vella lähetystä. Mutta miten tämä on toteutettavissa?

Ensimäisiä ehtoja lähetysharrastuksen herättämi-
seen lapsissa on, että pyhäkoulunopettaja itse on lähe-
tysrakkauden elähyttämä. Missä opettaja ei tätä rak-
kautta tunne, siellä on vaikea, käytettäköönpä mitä
keinoja tahansa, sitä lapsissakaan saada herätetyksi.
Mutta kun opettajan omalle sydämelle on lähetysasia
tullut kalliiksi ja rakkaaksi, on hän pyhäkoulutyössään
lakkaamatta löytävä sopivia keinoja ja tilaisuuksia las-
tenkin kasvattamiseksi siihen. Useat pyhäkoulutekstit
antavat välitöntä aihetta puhua lähetysasiastakin.
Vielä mainittakoon erityiset, määrättyinä sunnuntaina
pidettävät lasten lähetysjumalanpalvelukset ja ennen-
kaikkea kerran vuodessa pidettävä lasten lähetysjuhla,
jonka viettämiseen loppiainen jo merkitykseltäänkin on
sopivin.

Mikä vielä olisi omiaan lapsissa synnyttämään rak-
kautta lähetykseen on suoranainen työ lähetyksen hy-
väksi. Nykyäänhän on kouluopetuksessakin käymässä
voimakas pyrkimys sovelluttaa työnperiaatetta kaikkiin
koulun oppiaineisiin. Sen kautta oppiminen käy lap-
selle helpommaksi ja mieluisemmaksi ja harrastus opit-
tavaan aineeseen siitä saa uutta virikettä. Työnperi-
aatetta ei tosin voi sovelluttaa pyhäkouluopetukseen
sen ahtaammassa mielessä, mutta kyllä varsinaisen
pyhäkoulutunnin ulkopuolella. Pyhäkoulunoppilaat
opettajansa johdolla kokoontuvat esim. yhtenä arki-
iltana viikossa tekemään käsitöitä. Kukin tekee sitä
mihin paraitenkykenee ja on eniten huvitettu tekemään.
Työn ohella lauletaan lähetyslauluja, kuunnellaan lähe-
tyskertomuksia j. n. e. Valmistetut työt sitten joko
myydään omalla paikkakunnalla sitä varten toimeen-
pantavissa myyjäisissä ja saadut varat lähetetään lä-
hetysseuralle tahi lähetetään ne lähetysseuran myytä-
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vaksi. Vaikkapa aineellinen tulos ei siitä olisikaan
kovin loistava, olisi siitä henkinenvoitto kuitenkin suuii
sekä lähetykselle että lapsille itselleen. Tarkoin sovittu
ja määrätty tulisi myöskin olla, mihin lähetystarkotuk-
seen Lähetysseuran olisi näin saadut varat käytettävä.
Sillä lapset eivät ainoastaan tee uhrauksia ja anna mie-
luummin tietäessään varmuudella, mihin tarkotukseen
heidän antamansa lahjat menevät, vaan he myöskin
yhä kasvavalla innostuksella ovat halukkaat seuraa-
maan ja saamaan tietoja juuri siitä lähetyksen työ-
alasta, jonka kannattamiseen heidän lahjansa menevät
ja jokasitenkuuluu ikäänkuin heidän lähetystyöalaansa.
Ja lasten säännöllisen avustuksen esineeksi on valittava
sellainen lähetystyöala, joka jo luonnostaan on lapsia
lähellä, siis etupäässä lähetystyö lasten hyväksi.

Mutta lähetyksenkin puolestaan tulee palvella pyhä-
koulua. Ja sitä se voi parhaiten tehdä edistämällä lä-
hetystietojen jakamista pyhäkoulussa. Siinä tarko-
tuksessa sen tulee toimittaa pyhäkouluille lähetystä kos-
kevia kuvia, karttoja ja muita havaantovälineitä ope-
tuksen valaisemiseksi ja havaannollistuttamiseksi ja
julkaista lähetyskertomuskokoelmia lapsille pyhäkou-
lussa ja lähetystyö-iltoina luettaviksi. Lähetyssaar-
naajien tulisi käydä pyhäkouluissa puhumassa lapsille
lähetyksestä ja erittäinkin siitä lähetyksen työalasta,
joka on kunkin pyhäkoulun erityisen huolenpidon esi-
neenä. Pyhäkoulunopettajille sen olisi annettava lähe-
tystietoja, toimittamalla heille helppotajuista ja sisältö-
rikasta lähetyskirjallisuutta. Se vaivannäkö ja ne
kustannukset, mitkä Lähetysseuralle siitä aiheutuisivat,
tulisivat ajan mittaan monin kerroin korvatuiksi sen
kasvavan harrastuksen jalisääntyvänrakkauden kautta,
mitä se synnyttäisiniinpyhäkoulunoppilaissa kuin opet-
tajissakin lähetystä kohtaan.

Ulkolähetyksen ohella on lapsissa synnytettävä rak-
kautta myöskin sisälähetykseen. Siihenkin antavat
pyhäkoulutekstit usein aihetta. Opettaja on harva se
sunnuntai tekstinsä johdolla tilaisuudessa puhumaan
lapsille rakkaudesta, laupeudesta ja uhrautuvaisuudesta
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köyhiä, sairaita ja kärsiviä kohtaan. Ja pyhäkoulun
ei tule tästä ainoastaan puhua, vaan myöskin harjot-
taa lapsia näiden kristillisten avujen käyttämiseen.
Milloin tiedetään jonkun pyhäkoululaisen tahi jonkun
muun kotikylän lapsen tai aikuisen makaavan sairas-
vuoteella, mennään pyhäkoulun päätyttyä joukolla
sairasta laululla tervehtimään. Se on lapsista sangen
mieluista tehtävää ja se laajentaa heidän sydämiään
ottamaan osaa toisten kärsimyksiin.

Tämän lisäksi on lapsiin istutettava tietoisuutta
siitä, että kaikki mitä meillä on, on Jumalan antamaa,
jota emme ole oikeutetut käyttämään oman mielemme
mukaan, vaan hoitamaan ja käyttämään sitä Jumalan
tahdon mukaisesti. Ja Jumalan tahto on, että me
omaisuuttammekin käytämme Jumalan valtakunnan
edistämiseksi sekä pakanamailla että omassa maassam-
me ja puutteessa ja hädässä olevien lähimäistemme
auttamiseksi. Anteliaisuuteen ja uhrautuvaisuuteen
lapsia harjottaakseen on pyhäkouluissa ja lastenjuma-
lanpalveluksissakin senvuoksi otettava kolehtin kanta-
minen käytäntöön. Sanottanee ehkä, ettei lapsilla it-
sellään ole mitään omaa, josta he voisivat antaa. Käy-
täntö kuitenkin osottaa, että lapsillakin on antaa.
Useissa kodeissa kasvatetaan lapsia käsittelemään ja
hoitamaan omaa omaisuutta, antamalla heille silloin
tällöin pienempiä raha-eriä. Toiset lapset saavat mil-
loin mistäkin satunnaisia rahalahjoja. Monet lisäksi
itse hankkivat itselleen rahaa pikku ansioillaan. Har-
vat siis oikeastaan lienevät ne nykyajan lapset, joilla ei
olisi omaa rahaa. Mutta mitään moitittavaa ei liene
siinäkään, joskin lapset, milloin heillä itsellään ei ole
antaia pyytävät rahaa vanhemmiltaan pyhäkouluko-
lehtin, pannakseen, sillä pyytäväthän he ja useissa ta-
pauksissa saavatkin sitä moneen muuhun sangen tur-
haankin. Usein ja kovin moneen ja lapsille perin vie-
raisiin tarkotuksiin ei varoja kolehdilla kuitenkaan
tulisi kantaa. Paitsi uiko lähetystä, tarjoavat omaa
kotikylää tarkettavat sisälähetys- ja erittäinkin sen
varattomia lapsia koskevat tarpeet lapsille läheistä ai-

6
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hetta uhrausten tekoon. Ja jos se asia, jonka hyväksi
uhrausta kysytään, tehdään lasten sydämille rakkaaksi,
tekevät he uhrauksensa ilolla.

8. Pyhäkoulujuhlat.

Tosin työn pyhäkoulussa jo itsessään tulee olla sel-
laista, että pyhäkouluhetket lapsille muodostuvat juhla-
hetkiksi, joita he viikon varrella ikävöiden odottavat.
Mutta pyhäkoulutunnin tarjoama juhlallisuus ja lapsia
ilahuttava luonne on enemmän sisäistä laatua, joka vaa-
tii ehdotonta ulkonaista hiljaisuutta ja alistumista mää-
rättyyn ulkonaiseen järjestykseen, hapset kaipaavat
kuitenkin erityistäkin iloa, kaipaavat ajottaisia hetkiä,
jolloin säännöllisen pyhäkoulutyön juhlallinen vaka-
vuus saa hetkeksi väistyä syrjään ja antaa tilaa lapselli-
sen ilon vapaille ilmauksille. Tällaisia hetkiä ovat py-
häkoulujuhlat. Kirkkovuotenanne juhlista tarjoaa erit-
täinkin joulu sopivan aiheen juhlan viettämiseen pyhä-
koulussakin. Toinen sopiva päivä pyhäkoulu juhlien
viettämiseen on juhannus, jolloin täyteen kukoistuk-
seensa puhjennut luonto tarjoaa lapsille suuren, Juma-
lan käsillä valmiiksi koristetun juhlasalin. Suurta iloa
tuottavat lapsille myöskin joskus toimeenpantavat yh-
teiset kävely- urheilu- y. m. retkeilyt. Ne tuottavat
vaihtelua ja virkistystä lasten pyhäkoulutyöhön, sa-
malla kun ne, mikäli niihin liitetään lasten henkeä ra-
vitsevaa opetustakin, laajentavat lasten näköpiiriä ja
terästävät heidän havaintokykyään.

Osattomaksi tällaisten juhlahetkien vaikutuksesta
ei opettajakaan jää. Niissä hän saa verratonta tilai-
suutta tutustua oppilaisiinsa ja heidän sieluelämäänsä,
mikä puolestaan on hedelmöittävä opettajan työtä pyhä-
koulussa. Ijästen luonteen ominaisuudet, heidän kau-
niit ja rumat piirteensä, valo- ja varjopuolensa tulevat
heidän leikeissään ja vapaassa yhdessä olossaan peitte-
lemättöminä näkyviin. Tarkkaavalta silmältä eivät
nämät lasten luonteiden eri piirteet näissä vapaissa yh-
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dessäolotilaisuuksissa jää huomaamatta. Ja vasta sil-
loin, kun olemme oppineet tuntemaan lapsemme ansioi-
neen ja heikkouksineen, tarpeineen ja taipumuksineen,
voi olla puhetta kasvatuksellisesta vaikutuksesta. Sil-
loin vasta pyhäkoulunopettajakin voi opetuksensa koh-
distaa niiden huonojen ominaisuuksien ja taipumusten
pois juurruttamiseen ja hyvien ominaisuuksien edistä-
miseen, mitä hän näin on oppinut oppilaissaan näke-
mään. Täten vapaat pyhäkoulun juhlahetket koitu-
vat siunaukseksi varsinaiselle pyhäkoulutyöllekin.

9. Pyhäkoulu-aika.

Jos pyhäkoulua pidämme yksistään lasten hartaus-
hetkenä eli lastenjumalanpalveluksena ilman mitään
sivutarkotuksia, tulee siihen käytettävän ajan olla mah-
dollisimman lyhyen. Eihän aikuinenkaan jaksa istua
jumalanpalveluksissa monta tuntia yhteen mittaan ja
kuunnella ylen pitkiä saarnoja, sitä vähemmän jaksavat
sitä lapset tehdä. Ja kun jo aikuisille pidettävien saar-
nojen normaalipituus nykyään on määrätty puoleksi
tunniksi, ei käynne odottaminen, että lapsetkaan ilman
pitkistymistä ja väsymistä jaksaisivattarkkaavina seu-
rata pyhäkouluopetusta, joka menee yli tämän ajan.
Sitäpaitsi käy opettajalle, joka ei opeta vaan opettaak-
seen, vaan todella pyrkii saamaan oppilaitaan mukaan,
ylivoimaisen raskaaksi, jopa mahdottomaksikin pitää
lasten henkistä joustavuutta vireillä pitempää aikaa.
Pyhäkouluopetusta koskee ainakin yhtä hyvällä syyllä
kuin arkikouluopetustakin tuo Spencerin vaatimus,
että oppitunnin pitää lakata, ennenkuin lapsessa näkyy
väsymyksen merkkejä.

Jos siis määräisimme itse tekstin käsittelyyn käy-
tettävän ajan korkeintaan puoleksi tunniksi lasten
saarnaan käytettävän ajan 15 tai korkeintaan 20 minu-
tiksi jalauluihin,rukouksiin jayleensä liturgiseenpuo-
leenyhtä pitkän a jan,niinsaamme pyhäkouluunkäytettä-
vän ajansupistetuksi korkeintaanyhteentuntiin, mikä on
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katsottava riittäväksi. Kaupungeissa, joissa lapset pyr-
kivät olemaan vilkkaampia ja levottomampiakuin maal-
la, riittänee hyvin 45 minuttiakin. Sillä on sittenkin pa-
rempi ja varmimpana takeena lasten säännölliseenpyhä-
koulussa käymiseen, jos lapset menevät kotiinsa pahoil-
laan siitä, että pyhäkoulu tuntui päättyneen liian pian
kuin väsyneinä ja kyllästyneinä opetuksen pituuteen.

10. Pyhäkoulupaikka.

Pyhäkoulun pitäminen kirkossa, mikäli olosuhteet
sallivat, näyttäisi olevan omiaan totuttamaan lapsia
käymään sunnuntaisin Herran huoneessa ja vastaavan
paraiten niitä vaatimuksia, joita lasten jumalanpalve-
luspaikalta ulkonaisestikin katsoen sopisi odottaa.
Mutta kirkon käyttämisestä tähän tarkotukseen saattaa
olla päinvastanenkin vaikutus. Ei ole nimittäin ta-
keita siitä, että kaikki opettajat kykenisivät kirkossa
pitämään lapsia tarpeellisessa kurissa. Tästä olisi seu-
rauksena, että lapset eivät tottuisi kirkkoa pitämään
Herran huoneena eikä heissä pääsisi syntymään pyhyy-
den tunnettasitä kohtaan. Kirkko saattaisi heille tulla,
niinkuin se valitettavasti tuhansille on meidän aika-
namme tullut, paikaksi, jossa saa olla ja jota saa koh-
della kuinka ylimielisesti ja arkipäiväisesti tahansa.

Niin tarkoituksen mukaisia kuin yleiset kouluraken-
nukset tähän olisivatkin, täytyy niitäkin pitää vähem-
män onnistuneina paikkoina pyhäkoulun pitoon. Niillä
taas tekisi mieli sanoa olevan liian arkipäiväinen ja
koulunomainen leima. Useimmat pyhäkoulua käyvät
lapset saavat niissä ahertaa jo kaikki arkipäivänsä,
joten heistä tuntuisi liian yksitoikkoiselta ja arkipäiväi-
seltä siellä vielä lepopäivänäkin istua. Parhaimmat ja
mielellään koulua käyvätkin lapset tuntevat näet jon-
kinlaista kammoa kouluaan kohtaan silloin, kun sen ovet
varsinaiselta koulutyöltä ovat suljetut. Ja senvuoksi
olisi arkikoulujen huoneita vältettävä pyhäkoulupaik-
koja valitessa.
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Missä on erityisiä seurakuntasaleja ja seurakunnal-
lisia kokoushuoneita, ovat ne ennen muita pyhäkoulu-
paikoiksi sopivia. Mutta niitten puutteessa antavat
tavalliset maalaistuvat pyhäkouluille oman kotoisen
ja tuttavallisen leimansa, kun vaan pidetään huoli
siitä, ettei kotoinen elämä niissä pääse häiritsemään
pyhäkoulun hiljaisuutta.

11. Yhteiset lastenjumalanpalvelukset.

Pyhäkoulun tarkotus ei ole eikä saa olla vieroittaa
lapsia kirkosta ja seurakunnan yhteisistä jumalanpalve-
luksista. Päinvastoin tulee sen synnyttää lapsissa rak-
kautta kirkkoa kohtaan ja oikean pyhäpäivän viettä-
misen kautta totuttaa heitä siihen, että he, tultuaan sii-
hen ikään, jolloin he voivat käsittää kirkossa julistetta-
vaa sanaa, ahkerasti ja sisällisellä hartaudella käyttäisi-
vät sielunsa rakennukseksi seurakunnan säännöllisiä
jumalanpalvelustilaisuuksia. Mutta elleivät lapset jo
pieninä ja pyhäkoulua käydessään koskaan joudu suun-
taamaan askeleitaan Herran huoneeseen, on pyhäkoulun
tarkotusperästä huolimatta vaara tarjona, että lapsilla
heidän jo suuriksi tultuaankin kirkon julistama Juma-
lan sana pysyy vieraana ja vähemmän haluttuna.
He mieluummin kokoontuvat, jos ollenkaan kokoontu-
vat, pyhäiltoina kuulemaan sanan julistusta sinne, missä
he sitä pieninä pyhäkoulussaan ovat tottuneet kuunte-
lemaan, mutta kirkko juhlallisine jumalanpalveluksineen
pysyy heille vieraana. Tämä vaara on sitä suurempi
meidän aikanamme, jolloin useat kodit koettavat kirkon
arvoa alentaa ja jolloin vanhemmat itse eivät säännölli-
sesti käy kirkossa ja vielä vähemmän, niinkuin ennen,
veisivät sinne perheväkensäkin. Ja harvinaistahan on,
että lapset omasta alotteestaan tulevat kirkkoon men-
neeksi. Senvuoksi olisi pyhäkoulun ohella kirkoissam-
me pidettäviä myöskin varsinaisia lastenjumalanpal-
veluksia, joihin pyhäkoulut, arkikoulut ja kodit lähet-
täisivät lapsiaan. Niitä ei tulisi pitää liian usein, ettei-
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vät tulisi esteeksi säännölliselle pyhäkoulutyölle, mutta
ei myöskään liian harvoin. Jouluna, pääsiäisenä, kerran
kesässä ja kerran syksyssä eli siis neljä kertaa vuodessa
olisi kohtuullinen määrä. Näillä jumalanpalveluk-
silla olisi epäilemättä suuri vaikutus lapsiin. Jo itse
Herran huoneen ylevä rakennus kohottaisi lasten mieltä
ja antaisi heidän aavistaa ja tuntea jumalanpalveluksen
suurta merkitystä. Sen kautta lapset tulisivat myöskin
huomaamaan, että heillekin on Herran huone avoinna,
koska he ovat nuoria vesoja siinä viinapuussa, joka on
Kristus.



IV. Oppilaat.

1. Kokoaminen ja pyhäkoulussa pysyminen.

Lasten kokoaminen pyhäkouluun ei ole sanottavasti
vaikea tehtävä. Useimmat lapset ovat jo omasta alot-
teestaankin halukkaat pyhäkouluun tulemaan-ja sitäkin
enemmän, jos heitä siihen kehotetaan kodissa, koulussa
ja kirkossa. Ja lapset itse, jos pyhäkoulu on heihin
kyennyt tekemään hyvän vaikutuksen, ovat erinomaisia
lähetyssaarnaajia pyhäkoulunsa hyväksi. Heillä ovat
omat pikku ystävänsä jatuttavansa, jotka he, vallankin
jos opettaja kehottaa heitä siihen, ennenpitkään saavat
tulemaan mukaansa. Mutta milloin tästä ei ole apua,
on vaikuttavin keino, jos opettaja itse käy pyytämässä
tai kirjottaa kutsumakortin sellaisille lapsille, jotka ovat
hänen oppilaittensa ikäsiä ja jotka eivät vielä ole pyhä-
kouluun tulleet.

Vaikeampi on saada pyhäkouluun niitä lapsia, joita
heidän vanhempansa suorastaan kieltävät ja estävät
pyhäkoulua käymästä, ja sellaistakin voi varsinkin työ-
väestön keskuudessa tapahtua. Vaikuttavin ja useissa
tapauksissa ainoa perille vievä keino silloin on, jos pyhä-
koulunopettaja tai johtaja itse menee vanhemmille pu-
humaan japyytämään heitä päästämään lapsiaan pyhä-
kouluun. Vanhempien kylmäkiskoisuuteen pyhäkou-
lua kohtaan ei näet aina tarvitse olla vakaumuksellinen
halu kieltää lapsiltaan uskonnollisia vaikutteita ja kris-
tillistä opetusta, vaan jokinväärinkäsitys tahi ennakko-
luulo, jonka poistuttua heistä saattaa tulla pyhäkoulun
lämpimimmät kannattajat.

Muttayhtä helposti kuin lapset tulevat pyhäkouluun,



88

yhtä helposti he saattavat sen kokonaan jälleen jättää-
kin. Syyn siihen ei aina tarvitse olla lapsissa, se voi
usein olla pyhäkoulunopettajassakin. Opettajan vel-
vollisuutena ja omantunnon asiana senvuoksi tulisi olla
pitää huoli siitä, että, mikäli hänestä riippuu, lapset py-
syisivät javiihtyisivät pyhäkoulussa. Ja mitä opettaja
voi siinä suhteessa tehdä? Hänellä tulee olla antaa lap-
sille jotain. Saamatta mitään ei lapsi pyhäkoulussa
viihdy. Mutta mitä on opettajalla antaa? Ei palkin-
toja, ei lahjoja eikä hetkellisiä huvituksia. Jeesus ei
tarvitse opetuslapsia, jotka palkan vuoksi häntä rakas-
tavat ja häntä palvelevat. On olemassa ainoastaan
yksi houkutuskeino, yksi lahja, josta riittää antaa ja
jollaon pyhäkouluunkin vetävä jasiellä pidättävä voima,
se on Jumalan sana. Ellei se, kun sitä oikein tarjotaan,
lapsia enään tyydytä, silloin on paras sulkea pyhäkoulun
ovet.

Mutta, Jumalalle kiitos, tämä sana on vieläkin voi-
makas ja elävä, sitä koskee vielä tänäkin päivänä psal-
mistan sanat; »Herran määräykset ovat oikeat, ne ila-
huttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne
valaisevat silmän. Ne ovat kalliimmat kultaa, make-
ammat hunajaa ja kennokakun mettä.» (Ps. 19: 9, 11.)
Ja erittäinkin juuri lapsiin on Jumalan sanalla suuri
vetovoima. Sen saa kokea jokainen, joka lapsille Ju-
malan sanaa opettaa.

Suurimmaksi osaksi riippuu lasten viihtyminen pyhä-
koulussa siis siitä, miten lapsille Jumalan sanaa tarjo-
taan. Edellä olemme siitä jo pääpiirtein selkoa tehneet.

Mutta voidakseen saada lapset pysymään pyhäkou-
lussa tulee Jumalan sanan voiman vaikuttaa myöskin
opettajan personallisuuden kautta. Eapsiin on heille
sanaa julistavan opettajan personallisuudella paljon
suurempi vaikutus kuin aikuisiin. Senvuoksi tulee py-
häkoulun opettajan laskea sydämelleen Paavalin sanat:
»Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos
sen teet olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua
kuulevat.» (1 Tim. 4: 16.) Hyvä esimerkki vaikuttaa
enemmänkuin paras opetus. Siksipä ei lasten säännöl-
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lista pyhäkoulussa käyntiä edistetä, ellei opettaja itse
anna hyvää esimerkkiä täsmällisyydestä ja säännölli-
syydestä.

Kuitenkin, uskollisin ja säännöllisinkin opettaja ka-
dottaa silloin tällöin jonkun oppilaistaan. Onko hänen
nyt annettava lapsen mennä ja ajateltava: jäähän mi-
nulle vielä kyllin monta. Ei hän silloin muista häntä,
joka jättää yhdeksänkymmentä yhdeksän lammasta
erämaahan ja menee etsimään kadonnutta. Moni opet-
taja antaa niin helposti yhden lapsen mennä, erittäinkin
jos hän ei ole ollut kilteimpiä. Vai voikohan monikaan
pyhäkoulunopettaja poisjääneen lapsen suhteen sanoa:
olen tehnyt voitavani? Hyvä paimen etsii kadonnutta
lammastaan, kunnes sen löytää. Ehkä lapsen pyhäkou-
lusta poisjäämiseen oli syynä väärinkäsitys. Se tulee
poistetuksi, jos opettaja menee lapsen kotiin. Tai ehkä
vanhemmat eivät ole asialle suosiollisia. Heidät voi-
daan ehkä saada suosiollisiksi heidän kanssaan puhele-
malla.

Tässä kysytään opettajalta rakkautta, kysytään
ovatko lapset lähellä hänen sydäntään. Jos lapset to-
della ovat opettajan sydämellä, silloin hän on valmis
tekemään uhrauksiakin heidän hyväkseen. En tässä
ajattele ainoastaan niitä lepohetkiä, joita hän pyhäkou-
lunsa hyväksi uhraa, en sitä tai tätä hänen omaa huviaan
ja mukavuuttaan, joista hän pyhäkoulunsa hyväksi on
valmis kieltäytymään, vaan sitä uhria, jonka jokainen
kristitty on velvollinen jokapäivä Jumalallekantamaan,
rukousta. Pyhäkoulunopettajan rukoukset pystyttä-
vät suojelevan muurin hänen pyhäkoulunsa ympärille,
kutsuvat enkelivartioston vartioimaan lapsia, ettei
opettaja heistä yhtään kadottaisi.

Myöskin lapset tulevat opettajan uskollisessa ja it-
sensä uhrautuvassa työssä huomaamaan: hän on sulke-
nut meidät sydämeensä ja se on lujin side, rakkauden
side, joka pidättää lapset pyhäkoulussa, sillä se synnyt-
tää vastarakkautta. Kun opettajalla vaan onrakkautta
työhönsä ja lapsiin, silloin ei häneltä ole puuttuva kei-
noja lasten koossa pitämiseen. Sillä rakkaus on kek-
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seliäs, ja rakkaus paikkaa, se paikkaa sen nuotan,
jolla pyhäkoulunopettaja pyytää lasten sieluja Herralle
kalastaa.

2. Sijotus ja ikäero pyhäkoulussa.

Jos jo arkikouhropetuksessa katsotaan opetuksen
menestymiselle tuiki välttämättömäksi, että oppilaat
ovat sijotetut ikänsä mukaisiin luokkiin, sitä enemmän
vaatii sitä pyhäkouluopetus. Mutta miten lapset ovat
heidän ikänsä mukaisesti eri ryhmiin sijotettavat, on
vastattavissa vasta sitten, kun on päästy selville siitä,
minkä ikäisiä lapsia pyhäkoulun tulee palvella.

Ylimpänä pyhäkoulun ikärajana täytynee pitää
rippikouluikää. Tuskin voi ajatella lapsen vielä sitä
ennen kykenevän varsinaisista aikuisten saarnoista
ja hartaushetkistä saavan sitä rakennusta, mitä hänen
hengellinen elämänsä kalpaa. Vieläpä sangen monet
jo rippikouluiänkin sivuuttaneet nuoret ovat sillä as-
teella, että he tarvitsisivat maitoa eikä vahvaa ruokaa.
Rippikoulun pitäisi siis olla pyhäkoulun päätekohtana.

Valitettavasti kuitenkin ani harvoin tapaa pjdräkou-
lussa lapsia, jotka rippikouluikää lähennellen vielä oli-
sivat uskollisia pyhäkoulussa kävijöitä. Useat jättävät
pyhäkoulussa käynnin jo useita vuosia ennen tätä ikää.
Epäilemättä on tähän ollut suurelta osalta vaikutta-
massa se, että, kun ikäero pykäkoulussa on ollut liian
suuri samalla opettajalla saattaa olla sja 13 ikävuo-
tisia lapsia ei opetusta ole voitu, jos olisi haluakin
ollut, jakaa lasten eri ikäkausien mukaisesti. läkkääm-
mät vaativat jo sekä sisällöltään että osaksi muodol-
taankin toisellaista opetusta kuin vasta alkavat. Sitä
paitsi tuntuu iäkkäämmistä lapsista jo pelkkä yhdessä-
olo pienten lasten kanssa samalla pyhäkoulutunnilla
alentavalta ja vastahakoiselta.

Mitä taasen alimpaan ikärajaan tulee, lienee joten-
sakin tavallista ja myöskin toivottavaa, että jo 5-vuo-
tiset lapset alkavat käydä pyhäkoulua. Mutta on it-
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sestään selvää, että näin pienten lasten opetus on perin
toisenlaista kuin suurempien. He eivät vielä osaa lu-
kea, ei laulukirjoistaan laulaa. Itse tekstin valinnassa-
kin jasitä enemmän sen käsittelyssä kaipaavat he vallan
toisia näkökohtia kuin iäkkäämmät.

Näin ollen, kun pyhäkoulun tulee palvella näin eri
ikäisiä ja eri kehitysasteella olevia lapsia, käy sen hedel-
mällinen ja lapsia miellyttävä työ suorastaan mahdot-
tomaksi, ellei oppilaita sijoteta ikänsä mukaisiin ryh-
miin ja opetusta anneta sen mukaan. Senvuoksi olisi-
vatkin lapset pyhäkoulussa jaettavat vähintään kol-
meen ryhmään eli luokkaan, nimittäin; 1) 5—7 ikävuo-
tisiin, .2) B—ll8 —11 ikävuotisiin ja 3) 12—15 ikävuotisiin.

Tämän ryhmityksen tarkka noudattaminen kohtaa
kuitenkin eräässä suhteessa suurta vaikeutta. On ni-
mittäin katsottava sangen tärkeäksi, että lapsillaolisi
sama opettaja jos mahdollista koko pyhäkoulu aikansa.
Opettaja siten vuosien kuluessa oppii yhä täydellisem-
min tuntemaan oppilaansa, ja keskinäinen luottamus
siten lujittuu. Ja onhan kokemuksia siitä, että lapset
vielä kauan senkin jälkeen,kun he jo ovat pyhäkoulunsa
päättäneet ja tulleet aikaihmisiksi, ovat pyhäkoulu ai-
kanaan syntyneen luottamuksen nojalla entistä pyhä-
koulunopettajaansa lähestyneet ja elämänsä tärkeissä
käännekohdissa hänen neuvojaan kysyneet. Mutta
lasten sij ottaminen ikänsä mukaisiin ryhmiin tekee mel-
kein mahdottomaksi järjestää pyhäkoulua niin, että
lapset saisivat koko pyhäkouluaikansa pitää saman
opettajan. Tässä täytyy siis jommankumman edun
väistyä toisen tieltä. -Ja näyttää sittenkin tärkeimmältä
pitää kiinni niistä eduista, mitä eri ikäkausien mukainen
opetus tarjoaa pyhäkoululle kokonaisuudessaan. Sitä-
paitsi ei aina ole sanottu, että jokaisella opettajalla on
taipumuksia ja lahjojakaan opettaa lapsia kaikilla hei-
dän eri ikäkausillaan. Yksi opettaja voi paraiten me-
nestyä aivan pienten lasten, toinen suurempien opetta-
jana.

Paitsi ikänsä mukaan ovat lapset sijotettavat ryh-
miin myöskin sukupuolensa mukaan. Pieniin 5—7



92

ikävuoden välillä oleviin lapsiin nähden ei tämä jako
vielä ole tarpeellinen. Päinvastoin on edullista, että
he siinä iässä saavat vielä olla yhdessä. Ja sopivimmat
heidän opettajikseen ovat naisopettajat, jotkatuntevat
ja ymmärtävät paremmin pienten lasten sieluelämää
kuin miehet. Mutta jo B—ll ikävuotiset ja sitäkin
enemmän 12—15 ikävuosien välillä olevat lapset ovat
erotettavat eri poika- ja tyttöryhmiin. Poikien har-
rastukset, taipumukset ja luonteen ominaisuudet käy-
vät jo siinä iässä niin eri suuntaan kuin tyttöjen, että
pyhäkouluopetuksenkaan ei sitä käy jättäminen huo-
mioon ottamatta, huomiostaan myöskin näin ollen
lankeaa, että pojilla tulee olla miesopettajansa, tytöillä
naisopettajat.

Ei myöskään ole yhdentekevää, kuinka suuria pyhä-
koululuokat ovat. Sillä mitä suurempia ne ovat, sitä
vaikeammaksi käy opettajalle oppia tuntemaan oppi-
laitaan, heitä hallita ja opetusta jakaa. Mieluummin
siis pieniä kuin suuria luokkia. Korkeintaan 20 lasta
kullakin luokalla on katsottava riittäväksi.

3. Kurinpito.

Mikään yhteiselämässämme ei voi pysyä pystyssä
ilman määrättyä järjestystä. Niinpä oppilaat koulussa
ovat koulujärjestyksen ja koululain alaiset, kansalaiset
oman valtionsa lakien, yhteiskunnan jäsenet yhteiskun-
nallisen lain, kirkon jäsenet kirkkolain ja järjestyksen
alaiset. Kurin ja järjestyksen tulee vallita kodissa,
koulussa, kirkossa javaltiossa. Ilman sitä ei ole mikään
kasvatus- ja opetustyökään mahdollinen. Että pyhä-
koulutyökin edellyttää hyvää kuria ja järjestystä, on
ilmeistä.

Pyhäkoulu ei tietenkään voi käyttää kaikkia niitä
kurinpitokeinoja, jotka ovat yleisen koulun käytettä-
vissä. Sen kurinpitokeinot supistuvat esimerkkiin ja
sanaan.

hapsilla ja vallankin pienemmillä lapsilla on hyvin
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kehittynyt matkimis- eli jäljittämisviesti. Siitä syystä
onkin ennen kaikkea tarpeen, että pyhäkoulunopettaja
on hyvänä esimerkkinä kaikessa, tarjoten siten vaan
sellaista, mikä on hyvää ja jäljittämisen arvoista. Ih-
miset yleensä ja niinpä myöskin lapset uskovat enem-
män silmiään kuin korviaan, s. o. esimerkki vaikuttaa
paremmin kuin kauniit puheet.- Sentähden tulee pyhä-
koulunopettajankin koettaa olla sitä, mitä hän toivoo
oppilaittensa olevan, tehdä sitä, mitä heidänkin pitää
tehdä, s. o. kaikessa elämässään ja olennossaan olla
heille mallina ja esikuvana. Etenkin on hänen pidet-
tävä mielessään Kristuksen sanat: »Joka viettelee yh-
denkään näistä pienistä, jotka uskovat minuun, hänen
olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kau-
laansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.» hapset
tekevät sitä mieluummin velvollisuutensa nähdessään
opettajan tekevän omansa, he noudattavat määrättyä
järjestystä huomatessaan opettajansakin sitä noudatta-
van ja he ovat rauhallisia ja tarkkaavia tavatessaan
opettajansa sellaiseksi.

Kurinpitokeinona sanan eri muodot ovat: käsky ja
kielto, neuvo ja nuhde Käskyn jakiellon tulee aluksi
suorastaan yhdistyä annettuun esimerkkiin niin kauan
kun lapsi vielä on ymmärryksen ja tahdon alimmalla
kannalla ja hän havaannosta paraiten käsittää opetta-
jansa tahdon Pyhäkoulun nuorimpien lasten totutta-
misen järjestykseen, tarkkaavaisuuteen j. n. e. tulee
näin ollen liittyä opettajan edeltä toimintaan ja sen jäl-
jittelemiseen, ja sitä on pitkitettävä, kunnes siitä syn-
tynyt tottumus saattaa määrätä lapsen tahtoa, jolloin
sana yksistään voi vaikuttaa.

Käskyn ja kiellon suhteen on huomioon otettava,
että ne sisällyksen ja muodon puolesta vastaavat lapsen
henkistä kehityskantaa, ettei vaadita mitään turhaa
ja liikanaista, vielä vähemmin mitään mahdotonta.
Käskyt ja kiellot olkoot lyhyet jaselvät, haveasanai-
set käskyt ja kiellot jättävät lapselle tilaa tinkimiseen
ja mutkisteluun.

Neuvo on taas paikallansa vasta silloin, kun lapsi
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kykenee itsenäisesti arvostelemaan syitä myötä tahi
vastaan ja siitä tekemään käytökselleen ja menettelyl-
leen jonkin päätöksen. Mutta tämän ehtona on jo pi-
tempiaikainen tottumus kiellon jakäskyn noudattami-
seen. Liian aikasin käytetty neuvo vahvistaa vaan
lapsen omapäisyyttä. Neuvot ovat sentähden hyödyl-
lisemmät käyttää iäkkäämmille, älykkäämmille ja si-
veellisesti vakaantuneemmille lapsille, jotkaeivät enään
alempia kurisanan muotoja kaipaa.

Milloin neuvokaan ei enään auta, on käytettävä nuh-
detta, joka on väärän teon moittimista. Nuhdella voi
silmäyksellä, viittauksella tai sanalla. Suusanallinen
nuhde voi tapahtua joko kahden kesken, mikä usein on
paraiten vaikuttava keino, tahi toisten lasten kuullen,
jolloin sitä on jo pidettävä ankaramman rangaistuksen
luontoisena.

Pahimmissa tapauksissa voi kurinpitokeinoina vielä
käyttää pidättämistä yhteisiltä pyhäkoulujuhlilta ja
retkeilyiltä. Mutta tätä keinoa on käytettävä ylen
säästäen eikä sen käyttämiseen pakottavia syitä ilmaan-
nukaan, jos edellä mainittuja kurinpitokeinoja vain osa-
taan oikein käyttää ja jos opetettava lapsiryhmä ei ole
kohtuuttoman suuri.

Kurinpidossakin kysytään opettajalta, että hän oi-
kein ymmärtää lapsia. Ei voi lapsilta vaatiakaan sa-
maa haudan hiljaisuutta ja syvää hartautta kuin aikui-
silta. Lapsille ominainen hieno levottomuus, kun se
vaan ei pääse kehittymään häiritseväksi vallattomuu-
deksi, ei ole mitään sellaista, jolla tarkotettaisiin jotain
pahaa. Se johtuu useimmiten lasten luontaisesta vilk-
kaudesta. Ja vilkkaimmat lapset ovat sittenkin juuri
hartaimpia ja tarkkaavimpia lapsia, jotka tuottavat
opettajalleen eniten iloa. Paljon työläämpää on toimia
raukeina, haluttomina ja välinpitämättöminä istuvien
ja uneksivien lasten kanssa.

Huonoon järjestykseen ja kurittomuuteen saattaa
syy usein olla siinäkin, että opettaja ei ole ehkä tarpeel-
lisella huolella tehtäväänsä valmistautunut eikä niin
ollen jaksa opetuksellaan pitää lasten tarkkaavaisuutta
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yllä ja heidän mieliään jännityksessä, eikä riittävällä
huolella valvo ja pidä jokaista oppilastaan silmällä.
Mutta jos opettaja tarkoin valvoo oppilaitaan ja omaa
esiintymistään, tunnollisesti ja huolella valmistautuu
pyhäkoulutunnilleen, että hänellä on lapsille antaa pal-
jon ja mielenkiintoista ja ennen kaikkea, jos hän itse
lapsena lastensa kanssa istuu Jeesuksen jalkojen juuressa,
kuri pyhäkoulussa on hyvä ja moitteeton ilman ulko-
naisia kurinpitokeinojakin.



V. Pyhäkoulun ja kotien keskinäinen yhteys.

Mitä enemmän kadit oivaltavat pyhäkoulutyön siu-
nauksen ja mitä enemmän vanhempien toiveet japyrki-
mykset lastensa kasvattamiseksi Jumalan valtakuntaa
varten ovat sopusoinnussa pyhäkoulun pyrkimysten
kanssa, sitä varmemmat takeet ovat olemassa siitä, että
pyhäkoulun kylvämät opetukset kantavat aikanaan
hyvän sadon. Yhdentekevää ei siis ole, mikä kotien
suhde on pyhäkouluun. Ja senpävuoksi pyhäkoulun
on tehtävä kaikkensa saadakseen kodit ymmärtämään,
tukemaan ja, jos mahdollista, rakastamaan sen työtä
lasten hyväksi, että sanan kylvö saisi häiriytymättä ja
turmeltumattomana itää ja kasvaa lasten sydämissä.
Tästä syystä on tarpeen ylläpitää kotien ja pyhäkoulun
keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta, mikä voi ta-
pahtua etupäässä kahdella tavalla; kodeissa käyn-
tien ja vanhempien kokousten kautta.

1. Kodissa käynnit.

Pyhäkoulunopettaja, joka noudattaa Mestarinsa
käskyä; »ruoki minun karitsoitani», on samoinkuin pappi
seurakunnassa laumansa paimen. Mutta saarnatuo-
lista ei pappi opi laumaansa tuntemaan. Hänen täytyy
mennä keskelle laumaansa, oppiakseen sitä kokonaisuu-
dessaan ja sen yksityisiä jäseniä erikseen oikein tunte-
maan; ja siihen kysytään paimenen sydäntä. Tällaista
paimenen sydäntä kysytään pyhäkoulunopettajaltakin.
Oppiakseen oikein tuntemaan lapsia ja heidän vanheni-
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piaan hänen on usein suunnattava tiensä heidän kotei-
hinsa.

Hyvin ymmärrettävää on, että vasta-alkajasta ko-
deissa käynnit tuntuvat vastenmielisiltä ja vaikeilta.
»Olen vieras vanhemmille ja vanhemmat minulle, eikä
ole mitään asiaa, jollavoisin käyntiäni perustella.» Nuot
ajatukset syntyvät jokaisen ensikertalaisen mielessä ja
pidättävät ottamasta ensimäistä askelta.

Mutta ovatko itse asiassa lasten vanhemmat vieraita
pyhäkoulunopettajalle ja opettaja vieras vanhemmille?
Eivätkö vanhemmat ole sangen lähellä opettajaasen-
kautta, että he tärkeimmät tehtävänsä, rakkaimpiensa
johdattamisen Herran luo, ovat uskoneet opettajalle?
Ja eikö opettaja ole sangen lähellävanhempia senkautta,
että hänen hoitoonsa on uskottu osa vanhempien sy-
däntä. hapset muodostavat yhdistävän sillan van-
hempien ja opettajan välille, olivatpa he toisistaan
kuinka kaukana tai kuinka lähellä tahansa, hapsissa
ja lasten kautta tuntee opettaja vanhempien sydämen
tykinnän ja samojen lasten kautta saavat vanhemmat
katsoa opettajan sielun sisältöön. Tämä sisäinen tut-
tavuus sekä helpottaa että velvottaa myöskin personal-
liseen tuttavuuteen.

Ja eikö opettajalla ole asiaa vanhemmille? Hänellä
on kutsumuksensa, virkansa. Hän on ylipaimenen
palveluksessa, korkeimmassa virassa, minkä evankeli-
nen kirkko voi antaa, s.t.s. hän pyydystää ihmissieluja
taivaan valtakuntaan. Tämä kutsumus antaa asiaa
tehdä kodeissa käyntejä. On sitäpaitsi sangen usein
ulkonaistakin aihetta, hasten syntymäpäivät tarjoa-
vat tilaisuuksia, joita kutsumuksestaan selvillä oleva
opettaja ei jätä hyväkseen käyttämättä. Ilmaantuu
sairautta, onnettomuutta y. m. lasten kodissa, jolloin
pyhäkoulunopettajallekin tarjoutuu tilaisuus käydä
siellä Herran asialla. Mutta yksistään jo se, että lapsi
käy pyhäkoulua, antaa opettajalle tarpeeksi ja kyllin
usein asiaa vanhemmille.

Hyvällä tahdolla ja Jumalan avulla eivät kodeissa
käynnit ole vaikeita, ja mitä useimmin opettaja niitä

7
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tekee, sitä helpommiksi ja mieluisammiksi ne tulevat.
Niin, vieläpä ne käyvät rakkaiksikin, kun saadaan ko-
kea, mikä siunaus niistä on lapsille, vanhemmille ja
opettajalle itselleen.

Mikä siunaus niistä on lapsille, saa pian huomata,
hapset, joiden kodissa opettaja on käynyt, alkavat
käydä pyhäkoulussa uskollisemmin ja säännöllisemmin
kuin ennen. Opettaja tulee ikäänkuin lähemmäksi
lasta. Tuo tieto »opettaja on käynyt kotonani ja tun-
tee vanhempani», synnyttää lapsessa suurempaa luotta-
musta opettajaan. Mutta suurin siunaus kodeissa
käynneistä on lapsille siinä, että opettaja oppii tunte-
maan lapsen kotioloja ja lasta itseäänkin paremmin ja
sitentarjota hänelle enemmän. Jokainenkodissa käynti
avaa opettajalle uusia aloja lapsen sieluelämästä ja
lapsen kotoisessa ympäristössä, avaa hänen silmänsä
näkemään niitä vaikutuksia, milloin hyviä, milloin huo-
noja, joiden alaisena lapsi kodissaan kasvaa ja sitten
saattamaan opetuksensa lapselle entistään siunausta
tuottavammaksi.

Vähäiseksi ei ole arvioittava sitä siunausta, mikä
pyhäkoulunopettajan kodeissäkäynneistä koituu itse
kodeillekin. Tutustumalla opettajaan ja oppimalla hä-
nessä näkemään kodin ystävän ja auttajan, joka Kris-
tuksen rakkauden pakottamana haluaa kantaa osaa
kodin kuormasta, sulaa vähitellen vanhempien sydä-
mistä välinpitämättömyys jakylmyys pyhäkoulua koh-
taan. Se panee heidät, nähdessään näin vieraan ihmi-
sen huolehtimassa heidän lastensa sielujen pelastuk-
sesta, tilille oman itsensä kanssa ja omista velvollisuuk-
sistaan lasten kasvattamiseksi Jumalalle. Ja erittäin-
kin, jos opettaja nämä käyntinsä tekee, niinkuin hänen
tulee tehdä, sen Mestarin palvelijana ja nimessä, jonka
pienoista laumaa hän kaitsee, ei hän kodeissakaan voi
kynttiläänsä panna vakan alle, vaan hänen sanoissaan
ja puheissaan on suolaa, joka monasti saattaa kipeästi
kirveliäkin, mutta joka sittenkin ajan mittaan on jät-
tävä terveellisiä ja parantavia siunauksen jälkiä.

Entä kodeissa käyntien siunaus opettajalle itselleen?
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Hän oppii niiden kautta tuntemaan, paitsi niitä lapsia,
joita hän opettaa, ihmisiä yleensä, ihmiselämän suruja
ja iloja, valkeutta ja pimeyttä. Hän oppii lukemaan
myöskin elämän suurta ja kirjavaa kirjaa ja Jumalan
sanan sisältöä sovittamaan ihmiselämän sisältöön
siunaukseksi itselleen ja toisille eikä vähemmin lapsille.
Ja eikö se jo sisällä suloista siunausta, kun lasten silmät
sunnuntai-aamusin hänelle ilosta ja onnesta säteilevät,
ja hän niistä voi lukea tuon sanattoman mutta sydä-
mellisen kiitoksen ja tunnustuksen; opettaja on käynyt
luonani, opettaja pitää minusta ja rakastaa minua.
Mutta suuriarvoisin siunaus piilee sittenkin siinä tie-
toisuudessa, että on ollut hänen palvelijanaan ja seu-
raajanaan, jokaon tullut etsimään japelastamaan niitä,
jotka kadonneet ovat.

2. Vanhempien kokoukset.

Pyhäkoulun ja kotien keskinäistä yhteyttä synnyt-
tämään ja niiden välisiä siteitä lujittamaan ovat vielä
vanhempien kokouksetkin omiaan. Niillä kyllä ei ole
sitä yksilöllistä merkitystä kuin opettajain kodeissa
käynneillä, eivätkä ne niin ollen tee kodeissa käyntejä
tarpeettomiksi, päinvastoin, ne edellyttävät niitä. Mutta
niillä sensijaan on yleinen herättävä jamyös rakentava
vaikutus. Kun kodeissa käyntien kautta opettaja
enemmän pääsee tutustumaan lasten koteihin ja van-
hempiin, saavat vanhemmat puolestaan näissä kokouk-
sissa tilaisuutta tutustua pyhäkoulunopettajiin japyhä-
kouluasiaan yleensä. Mutta tämän lisäksi, mikäli pyhä-
koulut toimivat kirkollisena elimenä ja kirkollisen elä-
män elähyttäminä, sikäli vanhempien kokoukset edis-
tävät kotien ja kirkonkin lähenemistä ja kristillisen
seurakuntatietoisuuden kasvamista siinä määrin kun
näiden kokousten luonne jo on määrätty näitä tarko-
tuksia edistämään. Tämän tarkotusperän toteuttami-
seksi ei näitä kokouksia tule muodostaa hartaushetkien
tapaisiksi tilaisuuksiksi, joilla uskonnolle vielä vieraana
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olevat vanhemmat vain tultaisiin karkoittaneeksi yhä
kauemmaksi, sensijaan että saataisiin heidät lähem-
mäksi. Niiden tulisi muodostua paremmin lämmittä-
viksi jatuttavallisiksi, mutta sen ohellarikassisältöisiksi
illanvietoiksi, jotka kristillisyydelle vieraanpiakin las-
ten vanhempia tempaisivat mukaan. Ohjelman siitä
syystä tulisi sisältää lyhyitä mutta sattuvia esitelmiä,
puheita ja alustuksia kodin, pyhäkoulun ja kirkon
alalta, runsaasti laulua, keskustelua ja personallista
seurustelua. Jos vanhemmille vielä voitaisiin tarjota
virvokkeita, lisäisi se kodikkaisuuden ja yhteyden tun-
netta.

Varmaa on, ja onhan kokemus siellä, missä vanhem-
pien kokouksia on pidetty, osottanut, että näiden ko-
kousten kautta kotien suhde pyhäkouluun ja tavallaan
myöskin kirkkoon muuttuu, joskaan ei aina lämpimäksi
niin ainakin ystävällisemmäksi kuin ennen. Ja sillähän
on jo voitettu paljon.
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