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Melkein kaikkialla rakkaassa Suomen Sionissa löytyy
jo sunnuntaikouluja. Waan kirjaa, joka antaisi opettajille
tällaisissa kouluissa tarpeellisia ncuwoja ja ohjeita, ei löydy
wielä. Poistllllksemjol)onkin määrin tätä puutetta, olen Suomen kielelle kääntänyt tämän kirjan, jota on muissa maissa
paljon lewitetty. Toiwoen tämän kirjan olewan meidänkin
joksikin hyödyksi, kehoitan Suomen arwoisaa papistoa waikuttamaan
lewenemiseen niin paljon kuin
mahdollista. Se on sopiwa ei ainoastaan sunnuntaikoulunopettajille, waan myös kierto- ja kansakoulunopettajillekin.
Siinä on hywiä ohjeita ja kehoituksia työskentelemään
Herran wiinamäessä? Toiwoen kirjan sisällön palkitseman
suomennoksen waillinaisuuksia, annetaan tämä kirja arwoistm
lukijain luettawaksi, huomauttaen Herran sanoja: eloa on
tosin paljo, mutta työwäkeä on wähän, rukoilkaa
sentäbden elon Herraa, että hän työwäkeä lähet-

maassamme

sen

täisi hänen eloonsa.
Tuuloisissa

joulukuulla 1884.

Suomentaja.

3Mten

M
lyseoissa
Missä

snnnnntmknuln pannuun tniinyen.

maassamme

ei ole sunnuntaikouluja.
paikoissa
niitä on olemassa, kysytään usein miten owat
muut panneet koulujansa toimeen ja miten niissä menetelleet?
Kutsua luoksensa muutamia lapsia, weisata jokuwärssy ja lukea heille jonkun raamatun lu'un, woisi tosin olla
summntllikoulun pitämistä, mutta jos lasten luku encntyy,
tulee pian tarpeelliseksi järestäa toimi säännölliseksi.
Wllltio ei synny itsestään eikä pysy järistyksettä. Seon suuri koneisto monine erilaisine pyörineen, korkeimmista
hallitsijoista pienimmän kunnan esimieheen. Kaikkialla löytyy yhteys, hywäksytty järestys kokonaisuudeu woimassa
pitämiseksi ja kaikkien hyödyksi.
Kirkko on laitos, jossa ne, joilla on
usko ja
wakuutus, owat yhdistyneet palwelemaan Jumalaa, opettamaan, elähyttämään ja palwelemaan toinen toistansa. Kristuksen »valtakunnan lewittämistä warten kotomaalla ja pakanamailla owat he perustaneet lähetysseuroja ynnä muita
hyödyllisiä yhdistyksiä. Jotta sunnuntaikoulu woisi pysyä woimassa, täytyy sitäkin järestäa ja johtaa noudattamalla määrättyjä ohjeita, jotka owat yhtä tarpeelliset sille kuin lak
on waltiolle ja raamattu kirkolle,

sama
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se

on järestcttäwä?
nyt neuwoa miten
tai pienemmässä kunnassa, missä
lapset saattamat kokoontua, woipi sunnuntaikouluja perustaa.
Et siihen tarwitse kirkkoa etkä kouluhuonetta, waikka sekin
olisi suotawa. Talwella sopii kokouspaikaksi lapsille suuri
sali, työhuone, tupa tai kyökki, kesällä luha, waloisa ullakko,
ryytimaa tai lehdikko. Toimita niin hywä paikka kuin woit
niin miellyttäwäksi kuin mahdollista. Lapset rakasja tee
tamat aina hauskuutta ympärillänsä. Jos seudulla löytyy
tosi-kristityitä, yhdisty heihin ja koeta heitä innostuttaa asiaan. Käy lapsien ja heidän wanhempainsa luona. Kutsu
kaikkia, wauhoja ja nuoria, tulemaa». Kohtele kaikkia niin,
että huomaamat sinun toimiman Mestarisi asioissa.
Kirjoita niitten lasten nimet luetteloon, jotka pyrkimä: koulun oppilaiksi. Kirjoita heidän asuntonsalln, jotta
moisit miikon kuluessa käydä heidän kodossansa. Wictä aika
niin hywin kuin woit laululla, rukouksella ja keskustelulla.
Anna heille läksy seuraamaksi sunnuntaiksi. Sano heitä
terwetulleikst, useampi lapsi
Pyydä wcinhempia wiipymään. Anna heidän walita
johtaja, mies tai waimo. Se on paras koulun johtajaksi,
jonka usko on eläwä, rakkaus palawa ja täytös hywä Jos
läsnäolewat katsowat sinun, joka olet kutsunut lapsia kokoon,
sopimaksi, niin älä, kieltäydy, waan waikuta Herran antamalla lahjalla. Naiset owat sopiwcimpia johtajiksi koulussa,
missä ei oppilasten luku ole wallan suuri.
Johtajan wcilittua on hänen kanssaan neuwoteltawa,
mitkä olisiwat opettajiksi sopiwimmat. Näitten tulee sitten
keskustella miten heidän waikutuksensa oli hyödyllisin, miten

Tahdomme

Jokaisessa,

suuremmassa

se

seurassaan.

7
apsillc sontaisiin hymiä kirjoja ja sanomalehtiä joita heille
jaettaisiin kotiin lucttcnviksi, ja miten lapset owat jaettawat
eri luokkiin.
Näin on sunnuntaikoulu perustettu. Mutta oi, mikä
tärkeä tehtäwä siinä on! Ken siihen on kelwollinen? Joka
ei rakasta lesusta eikä rukoile Jumalan siunausta, olkoot
hänen tietonsa ja lahjansa kuinka suuret tahansa, älkööu
hän pitäkö koulua, ei hän waikuta paljo. Todellinen kristillisyys on tähän tarpeellinen. Moni on luullut koulussa
«aikuttamiscn hywäksi keinoksi saada ihmisiä tosi-kristityiksi,
on
kuin jos jumalattomia »vihittäisiin pamutta
peiksi toiwossa, että he wirkaan päästyänsä mnuttuwat. Ei
Pietarikaan saanut tätä käskyä: „ruoki minun karitsojani," ennenkuin hän wastasi myöntämällä lesuksen kysymykeen: ~Simon, Joonaan poika, rakastatkos minua?"

se

sama

WMyilllet

sunnuntlliknulua

PBruBwy«s«.

Jumalan lahjat. Niinkuin monet muut
A>> hänen antamansa lahjat, saattoivat ne tulla meille
IA kiroukseksi eikä siunaukseksi. Niin on minusta paikkakunnalla, missä nyt oleskelen. Katseltuani jonkun aikaa kuinka lapset jätettiin, etcukiu sunnnntaina, omaan maltaansa
owat

niinkuin eläimet laitumelle ja nähtyäni minkä

kaswawksen
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he kadulla saawat, surkuttelin heitä. Jokaisella kristityllä
on ja pitääkin oleman halu työskennellä Herran wiinamäessä. Minäkin halusin hoitaa, jos ei wanhoja puita, kumminkin pieniä taimia. Tämän haluni ilmoitin muutamille
Maroilleni. Msi näistä oli etcwä rouwa, nimeltä rouwa Wiisas. Hänestä asia oli hywä. Suurella mielihalulla

sa-

csitystäni perustaa sunnuntaikoulua. Hau
kauan
noi jo
miettineensä asiaa ja oli altis antamaan aikanja huoneensa lapsille, mutta sikseen
jäi.
jälkeen uudistiu hänelle esitysMuutama wiikko
tllni, sillä minusta
oli hywä, jopa tarpeellinenkin, että hän
piti puoltani. Hän oli yhtä altis kuin ennenkin, kysyin
wuoksi, emmekö kohta woisi aloitan sunnuntaikoulua. Puhuttuansa kauan ja hywin asiasta, tuli hän siihen päätökseen, ett'ei aika hänestä wielä ollut softiwci.
Waikt'en woinut myöntää hänellä oleman oikein,
tuin kuitenkin hänen tahtoonsa, kun minusta oli paras
pysyä sowinnossa rouwa Wiiscmn kanssa, joka muka oli tahi
tahtoi olla naisten ja miesten johtaja hengellisessä
Jonkun ajan kuluttua, kohtasimme toisiamme. Otin
puheeksi entisen asian, joka oli minusta tullut tärkeämmäksi.
Saatuamme ncnlousseuroillemme ja hartaushetkiämme warten
tilawan huoneen, luulin
sopiman sunnuntaikoulun pitämiseenkin. Mutta ilmcmntuifta nytkin »voittamattomia esteitä, tällaisia: „lasten kanssa työskenteleminen on hyödytöntä; ne eiwät pidä muitten waiwoja missään arwossci. Useammat owat taitamattomat kristinopin pääkappaleissa. Harmoin, milt'ei koskaan, ne kotonaan oppiwat kunnioittamaan

harrasti hän

sa

se

sen

se

sen

suos-

seurassa.

sen

pyhiä asioita ja Jumalan

kansaa. Jos ulottaisimme

sunnun-
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taikoulua, puhuttaisiin meistä pilkalla, että tahdomme muka
huomiota herättää, lapset nauraisiwat ja wauhemmat ylönkcitsoisiwat meitä. Se ou miuun ajatukseni asiasta. Tiedäthän miksi puheenaineeksi tulimme, annettuamme huoneemme
hengellisille

seuroille.

Minusta

se

on

paras,

ett'cmme

aihetta anna, waan antaa asian walmistua."

siihen

Tällaisia

kehoituksia sain ja jokainen huomaa että esteet yritykselleni
oliwat suuret. Rouwa Wiisaan mies oli hywin säwyisä
mies ja tahtoi, niinkuin minäkin, että koulu pantaisiin toimeen,
mutta rauhan tähden wiiwytteleminen oli hänestä paras»
Sanat: „asian täytyy walmistua; täytyy wiiwytellä," kuuluivat kauniilta. Sillä ei lausuta Vastenmielisyyttä kysymyksessä olewaa asiata wnstaan, waan tahdotaan noudattaa
suurinta wiisautta ja warowaisuutta sitä toimittaessa. Mutta
usein kciyfti kuten muorille, joka wiiwyttcli wiedä lehmää
laitumelle: ruohon kaswaessa kuoli lehmä, tahi kuten miehelle,
joka wiiwytteli wiiwyttelemistään poimia kirsimarjoja; hän
kun muka odotteli niitten kypsymistä antoi kun antoikin harakkojen ne syödä. Raamatussa on kauheita esimerkkejä
niistä, jotka owat wiiwytelleet. Waarallista on wiiwytellä,
kun oman ja muitten sielun autuus on kysymyksessä. Kuinka
usein wiiwytteleminen on kerraksi rauhoittanut omaatuntoa, kunnes
wihdoin on liian myöhäiseksi muuttunut.
Päätin Jumalan awulla alottga, odottamatta muitten
myönnytystä, huolimatta ihmisten neuwoista. Ilmoitin
muutama wiikko edeltäpäin milloin koulua alottaisin. Määrättynä päiwänä saapui kahdeksan lasta. Pidin
hywänä
alkuna ja ajattelin näin: minulla on yhtä monta kun ar-

se

sen
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se

suun

on aluksi minulle kyllin
luku. Lapset
oli ja
ciwät tietäneet paremmin kuin muutkaan, jotka eiwät nähneet
summntaikoulua, miten siinä meneteltäisiin. Ne tayttiwät
itseänsä sopimattomasti, tuuppasiwat, tallasiwat toistensa
jalkoja, nauroiwat kun aloin pitää rukouksia, eiwätla yhdistyneet »veisaamaan wirttä minun kanssani. Nouwa Wiisas
istui toisessa huoneessa ja katseli raolla olewasta owesta.
Hän piti itseänsä »viisaampana kuin ennen ja paras oli hänestä, ett'en olisi koulua alottanutkaan. Hän tiesi
niin
käywän kuin käwikin. Sitä hän aawisti koko ajan ja punastui nyt wihasta, ett'ei häntä kuultu, ennenkuin asia oli
näin pitkälle mennyt.
Minä puhuin hetken aikaa lapsille, jotka rnpesiwat
tarkemmin kuulemaan ja pian huomastwat ett'eiwät tulleet
wielä onnissiune leikkimään, mutta rouwa Wiisas piti
tumattomana, liian pikaisena, yrityksenä. Seuraawana
jälkeen
nuntaina tuli melkein yhtä monta lasta, mutta
lasten luku wäheni wähenemistään, kunnes muutamana
nuntaina
jälteen oli waan yksi lapsi koulussa. Rouwa
Wiisas seisoi siellä niinkuin Herran profeetta. Hänen ennustuksensa oli toteentunut. Olinpa uskoa että hänellä syystä oli
haukunta-nimensä ja olin alakuloisena kun ci useampaa lasta saapunut. Jumala ei näkynyt muistaman omaa asiatansa
eikä tukkiman niitten suuta, jotka saiwat syytä sanoa-„niin,
niin, käyköön niin."
Seuraawana wiikkona rukoiliu hartaasti lumalau
apua. Olin makuutettu tahtowcmi toimittaa Herran töitä
ja kun ajasta epäilin, lohdutti Hän minua näillä sanoilla:
„tce työtä niin kauan kuin päiwä on eikll lyösi Herrassa ole

kissa

sen

sen

sen

sen

sun-

sun-
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turha." Menin kouluun seuraamana sunnuntciinci ja
suureksi ilokseni iuli useampi lapsi kuin olin odottanut. Näin
Jumala tälläkin kerralla antoi enemmän kuin taisin rukoilla
tahi ajatella. Siitä ajasta alkaen owat oppilaat cnenlyncct
wuosi wuodelta, niitä on jo satakunta. Ne rakastamat kouolewci

lua ja opettajiansa (meitä on nyt useampi) ja kun jossakin

käwelcn, tulee aina wastacmi joku noista pienistä, jotka
hymyillen terwehtäwcit minua. Waikk'ei waikntukscmme hedelmä wielä ole aiwau snuri, on
toti tulewaisuudessa
tulewa näkywiin. Siksi
kylwäa toiwossa. Rouwa
Wiisas puhuu Harmoin koulun perustamisesta, mutta on aina walmis auttamaan koulussa.
Kun Herran asia on kysymyksessä, älköön yksikään
peljästykö, jos luulowiisaat kristityt tai mailmcm lapset sitä
wastustelewat ymmärtämättömyydestä.
Jota muistaa Herran käskyjä, hänelle käypi hywin.

saamme

se

Toimi, waikka toimistasi
Wäärin luultaisiinkin tääll',
Eila kukaan tunnustaisi,
Älitä tehnyt o'ut maan päät!'.
Oikein waan kun leiwiskäsi
Käyttänyt o'ot. Jumalasi
Sna muistaa henkcs' retkcll'
Ia maailman lopun hetkell'.
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SunnuntmKnlllnn Kyllolmil.

Afontll

wnotta

sittc

kulki

eräässä

Englannin

wanhassa

kanpuugissa kaksi henkilöä rinnatusten, wcmhempi
nojautuen nuorempaan ystäwäänsä. He puhelimat sangen tärkeistä asioista. Tultuansa eräcisen paikkaan, sanoi
wanhempi nuoremmalle: „seisahdu tässä." Tämän sanottu-

ansa

hän paljasti päänsä, pani kätensä ristiin ja seisoi hetken aikaa, hiljaisesti rukoillen Jumalaa. Siinä paikassa ensimmäinen sunnuntaikoulu perustettiin 1781. Wcinha mies,
alkuunpanija, oli Robert Naikes. Kyynelet wuotnvat runsaasti hänen poskillansa hänen lausuessaan ystäwällensä: »tässä paikassa seisoin ja katselin lasten kurjnutta ja kuinka kaupungin asukkaat wäärinkäyttiwät sunnuntain. Kysyin itseb
seni: woidaanko jotakin tehdä tämän estämiseksi ja olin knuja katso nyt mitä Julewincmi wastciuksen: yritäpäs!
mala on tehnyt." Kuulkaamme nyt mitä Jumala on tehnyt sunnuntaikoulun kautta, joka mainitulla tawalla sai al-

sen

kunsa.

Dawid Stow puhuu elämäkerrassaan: „sunnnntaikouoli kolmekymmentä poikaa ja tyttöä, kymmenen wnoden ajalla en nähnyt muuta hedelmää työstäni kuin että lapset käyttiwät itseänsä paremmin, oliwat puhtaammissa waattcissa, kampcisiwcit päänsä ja muutamat heistä käwiwät kirkossa, jossa eiwät emien koskaan käyneet. Muutamat »vanhemmista rupcsiwat tekemään samoin. Kuusitoista wuotta

lussani
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työskenneltyäni tulin kiwulloiseksi enkä enää jaksanut opettaa.
Tytöt ja nuoret waimot, joiksi Ke oliwat tulleet, taäntyiwät

Herraan

ja rupefiwat pitämään

kokouksia kouluhuoneessa,

sen

suu-

jälkeen rupefiwat pojatressa
kin eli nuorukaiset pitämään yhteisiä rukouskokouksia kerran
jälkeen he, kunt mehilciis-parwi, lewistwiikossa. Kohta
wät kurjaan ympäristöön ja perustuvat »viisitoista
taikoulua, joissa he rupesiwat opettamaan noin 350 lasta.
Sillä paikkakunnalla ei löytynyt kirkkoa eikä koulua. Jonkun
ajan kuluttua wiisitoista heistä lähetti minulle kirjeen, jossa
he pyysiwät minua myötävaikutuksellani auttamaan heitä
saamaan kappelia ja kansakoulua paikkakuntaan. Lyhyesti
sanottu: kolmestakymmenestä oppilaisestani kaksikymmentäkolme tuli sunnuntllikouluuopettlljaksi, wiisi seurakunnan diakoniksi, yksi seminarin johtajaksi, kaksi papiksi, yksi Englantiin,
toinen Skotlantiin ja wiisi heistä owat, toiwoni mukaan,
autuaasti kuolleet. Muutamilla heistä oli useampi kuin yksi
wirka kerralla."
Dawids niminen kertoo: „opetin kahta luokkaa, jossa
oli 120 lasta, IN ja 14 wnoden ikäisiä? Huomattuani

kyökissä. Kuusi kuukautta

sen

sunnun-

suureksi surukseni heidän harrastawan waan maallisia eikä
tssiwaallisia asioita, koetin teroittaa heidän mieleensä, että

kaikki ihmiset owat syntisiä ja tarwitsewat wastauudesta syntyä. Usein rukoilin itkien heidän edestänsä. Eräänä tcilwi-iltana
kuulin koputuksen owellaui; awasin sen ja katso, siellä oli kahdek-

san poikaa raamatut mukanansa. Nämät oliwat puhelleet keske»
nänsä siksikuin kaikki kahdeksan oliwat tulleet suureen surmin
snruuu. Luonani käywien poikien luku nousi pian wiiteen-

kymmeneen.

Joka sunnuntai he oliwat tunnin

ehtoopäiwällä
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luonani. Monet pojat puhelimat sisarillensa hengellisistä asioista, tytötkin rupesiwat isoomaan ja janoomaan »vanhurskautta, monet edellisistä ja jälkimmäisistä taäntyiwät,
Eräs nuori waimo, joka pelosta oli kauan kieltänyt

rupeamansa opettamaan, suostui wihdoiu siihen. Hänellä
oli yhdeksän oppilasta. Hän tuusi hywin mikä suuri edeswastaus hauella oli. Hän rukoili hartaasti Herran apua.
Ajatus että nuo tytöt woisiwat saada tärkeän »vaikutus-alan
yhteiskunnassa wiehätti häntä paljon ja jos he olisimat
kääntyneet, olisi heidän »vaikutuksensa suureksi siunaukseksi.
Kaikesta sydämestään hän toiwoi heidän pelastumistansa,
hän puhui heille innokkaasti, wnroitti heitä waaraan joutumasta ja tutkiessaan ajan lyhyyttä ja hirweätä ijankaikkisuutta, kehoitti hän heitä »välttämään tulewaista wihaa. Jumalan sana waikutti todella heissä, kahden wiikon tutuessa
jokainen heistä kysyi autuuden tietä ja halusi sitä käydä.
He käymät kaikki wielä pyhyyden tiellä.
Eräässä koulussa, jossa oli kaksikymmentä kolme lasta,
tuli kuudeu kuukauden työ niin ruusaasti siunatuksi, että kaksitoista kääntyi ja muutkin näkyiwcit haluawau sttä. Jumalan sallimuksesta opettaja muutti pois, hänen »vaikutuksensa
seuraukset eilvät tule tunnetuiksi tällä puolen hautaa.
Suunnntaikoulun »vaikutus on suuresta hyödystä. Se
tulee wasta sitte nakywiin kuin majaa lakkaa ja täydellinen
alkaa. Herra antaa meidän eläessämme nähdä
wcrran
hedelmiä, että tulemme huomaamaan työmme ei oleman turhan.
Suuri joukko
saarnasin on sunnuntaikoulussa saanut
herätyksen
ensimmäisen
Jumalan armon tuntemiseen.

sen

sanan
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Lähetyssaarnaja Fillip kertoi eräässä sunnuntaikoulukokouksessa, että hän snnnnntaikoulun-opettajana alkoi »vaikn-

tlcksensa Jumalan seurakunnassa. Sunnuntaikoulussa hän

piti ensikerran julkisen rukouksen; sunnuntaikoulussa hän ensin
koki puhua Jumalan
Hän oli wakuntettu, että hän
ei milloinkaan olisi rohjennut rumeta lähetyssaarnaajaksi, ellei
hän ensin olis saanut waikuttaa sunnuntaikoulussa. Hän
kertoi wielä miten hän, ulotettuansa työnsä Aberdeenissa,
huomasi sunnuntaikoulut tarpeellisiksi ja niitten »vaikutuksen
neljätoista nuorukaista rupesi papeiksi
kautta muun
ja monet lähetyssaarnaajiksi. Msi niistä oli tohtori Mile
ja toinen Keith.
Herra Klark opetti eräässä Edinburgin sunnuntaikoulussa. Kuudestatoista pojasta kääntyi 14 »vanhemmiksi tultuaan ja »Välikappaleena siihen oli heistä opetus sunnuntaisaarnaajiksi,
koulussa. Nämät kaikki tuliwat Jumalan
muutamat Englannissa ja toiset muissa maissa.
W. Hands
sunnuntaikoulun »vaikutuksen kautta
lähetyssaarnaajaksi
Itä-Intiaan; sunnuntaikoulu
tulleensa
sytytti hänen sydämmeensä taiwaallisen »valkeuden kipinän, hän
rupesi muita opettamaan ja tuli siten lähetyssaarnaajaksikin.
Hänellä oli, niin hän päätti, suuri syy kiittää Jumalaa,
joka oli antanut hänen opettaa sunnuntaikoulussa, sillä hän
uskoi sunnuntaikoulujen lewittäwän ewankeliumia mailinaan.
Tohtori Thomas Arker piti sunnuutaikoulukokouksessa
Lontoossa juhlasaarnan, jossa hän sanoi: „saattaisin mainita
tuhansia lähetyssaarnaajia, jotka todistawcit Jumalan alkaneen työnsä heissä sunnuntaikoulussa."

sanaa.

muassa

sanan

sanoo
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sunnun-

Robert May, köyhän merimiehen poika, käwi
taikoulua ja tuli mielessään muutetuksi. Eräänä sunnuntaiaamuna tuli hän pastorinsa luokse ja jätti hänelle kirjeen,
pyysi päästä opettajaksi sunnuntaikouluun;
myönnettiin ja sellaisena waikutti hän suurellg menestyksellä. Pian

ossa

se

sai hän halun lähteä lähetyssaarnaajaksi. Usein puhui hän

pastorillensa, että hänestä oli kylliksi opettajia kotomaassa,
hänen teki mieli matkustaa muille maille opettamaan mustia
pakanalapsia lukemaan raamattua. Työskenneltyänsä Amerikassa ja pantuansa sunnuntaikoulut siellä parempaan kuntoon
matkusti hän Kinsuraan lähellä Kalkuttaa. Siellä hsn
opetti kristinuskon totuuksia taitamattomille pakcmalapsille.
Hänen-hoidettawanansa oli 3,000 lasta ja aikomuksensa oli
2,500:lla lisätä niitten lukua, mutta kowa kuumetauti lopetti
hänen sunnuntaikoulun waikutuksen kautta hyödylliseksi tulleen

elämänsä.
Tohtori

Steel sanoo, että Englannista lähteneistä
lähetyssaarnaajista on yhdeksäntoista kahdestakymmenestä

sunnuntaikoulussa kääntynyt ja että 40 wuotta nuoremmista
Englannin papeista on kaksi kolmatta
kääntynyt
nuntaikoulussa. Kuuluisa lähetyssaarnaaja Morrison, joka
kiinan kielelle käänsi koko raamatun, tuli sunnuntaikoulussa
totuuden tuntoon.
Tohtori Tyng, hywin tunnettu mies kristikunnassa,
mies, jonka wertaista harwoin olemme kuulleet lesukscn
rakkauden esittämisessä ja suloisen evankeliumin
misessa ja jonka hoidettawina owat useat etewimmät
„lähetyssaarnaajiemme ja pappiemme
nuntaikoulut
elämäkerrat kertowat miten woimalliscsti Jumalan armo on

osaa

sun-

saarnaa-

sauoo:

sun-
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waikuttcmut köyhimmän kansan lapsissa; kaikissa maissa he
owat tulleet Jumalan seurakunnan pylwciiksi; heidän sydämmensä olisi ijäkst ftaatnnut ja heidän ymmärryksensä olisi
pysynyt pimitettynä, ellei
walo olisi sunnuntaikoulussa

sanan

walaissut heitä,"

Vhdyswaltllin kuuden jumaluusopin opiston 700 oppilaasta oli 313 käynyt sunnuntaikouluissa ja 16 wuoden
ikäisinä kääntynyt. Ihdessä kaupungissa kuului 500 Herran laumaan ja näistä oli noin 400 nuoruudessaan kääntynyt. Eräässä Amerikan seurakunnassa oli 11 wuodeu
kuluessa lä3, 86? henkeä kääntynyt sunnuutciikoulun kautta.
Erääsen kokoukseen New-2)orkissa oli saaftuuut 142
pappia, useammat näistä oliwat kääntyneet 15 wuoden ikäisinä ja noin kuudes
heistä oli kääntynyt, ennenkuin he
oliwat 12 wuoden ikäiset.
Onko suununtaikoulu maa, johon kannattaa kylwää?
Tähän kysymykseen wastatkoot edelläolewat ilmoitukset sekä tiedot, joita toiwomme saada wiclä antaa.

osa

Psrlle

ju

sulmmltniknulll.

josko Robert Naikes on nykyajan sunnuntaikoulujen alkuunpanija tai ei, tiedetään hywin, että oppilaiset, jotka kokoontuiwat hänen yinpärillensä
taina, oliwat kääntymättömien wanhempien lapsia. Ne oliwat kurjia, ryysyisiä katupoikia, joita hän armahti, kun ei»

H)>

sunnun-
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wät wanhemmat pitäneet heistä huolta. Sanoa snnmmtaikoulun tarkoituksen olewan estää uskonnon opetuksen kodissa,
on järjetöntä puhetta. Sunnuntaikoulu on wanhempien apu
eikä heidän sijaisensa. Sunnuntaikoulun tarkoituksena ei koskaan ole ollut kodin eikä seurakunnan waikutuksen millään
tnwoin estäminen. Se katselee ilolla kaikkea, mitä kodissa
ja seurakunnassa tehdään lasten kciswatuksen hywäksi ja silloin opettajan sydän oikein ilostuu, kun isä tahi äiti puhuu
pienokaisten opettamisesta. Mutta saattaa kysyä kuinka wanhemmat pciraiten woiwat antaa koululle myötäwaikutustansa

tässä suhteessa?
1. Kristillisen elämän kautta ne saattamat paraiten
sitä edesauttaa. Esimerkki waikuttaa paremmin kuin puhe.
Elämä Kristuksessa on waikuttawa niin ett'ei mikään mailina» pahnus woi sitä poistaa.
2. Pidä aina kotihartautta ja pidä siitä huolta, ett'ei
kukaan lapsista silloin ole poissa, ei makaa, ei leiki, ei lue
eikä tee muuta. Esteeksi älköön muu kuin sairaus kelwatko.
Älä lue ajattelematta, waan e tsi hywää oppia aikaa ja ijankaikkisuutta warten. Elähytä hartautta laululla. Jos perheen laulutaito ei olisikaan hywä, niin älä siitä hämmästy.
Ota tarkoin waarin laulun joka sanasta. „Lausummeko sydämmestämme Jumalalle kiitoksen siitä että Hän on »varjellut tänä yönä?" Tahi: ~onko synnintunnustuksemme, jonka
olemme tehneet eli aiomme tehdä, todellinen?" Moiset kysymykset owllt »välinpitämättömyyden wcistapainoina ja muistuttamat kaikkia, että maan päällä sanottu kuuluu taiwaassa.
rukouksiin. „Minulla ou,"
Kehoita lapsiasi ottamaan
kerran
eräs
ystäwä,
sanoi
~kahdentoista wuotias poika, joka

osaa
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kotihartautta

pitäessämme

kaksi eli kolme kertaa wiikossa joh„Perhe-licdessä on tasawalta," sanoi eräs

taa rukoukset".
roomalainen puhuja; me
siinä on myös Jumalan seurakunta. Työala on tosin pieni, mutta työ
ei mene hukkaan. Lapset kaswatetaan tärkeihin toimiin; tyrkytä totuus heidän sydämmihinsä ja mielihinsä; pidä heistä
isällistä huolta ja toiwo heille korkeimman siunausta.
3. Kehoita lapsiasi »ksinäisyydessäkin rukoilemaan.
„Muistan," sanoi eräs kuudenkymmenen »vuoden wauha
walkeapäinen mies, „muistan kuinka äitini pcitteli minua,
kun makasin pienessä sängyssäni. Joka ryppy hänen kaswoison silmäini edessä. Tuossa on pieni sänky. Sen
rustaaminen noustessani on wielä komissani; lumiwalkeat
lakanat owat silmissäni; peite, jonka alle kömmin, tuntuu
wielä lämpöseltä; luulenpa äitini kehoittawan minua rukoilemaan.
„lesu, kamiiiöt' koijaa minua

sanomme:

sansa

Suojaa maata panneslan,"

Saanko, woinko milloinkaan unohtaa tätä lyhyttä rukousta, joka niin »voimallisesti herätti Jumalan läsnäolon
tunnetta minussa. „Anna lasten oppia tunnustamaan syntinsä Jumalan edessä ja rukoilemaan apua tulewalle päiwälle."
4.

Tee lepopäiwä hauskaksi. Seurustele tunti lasKysy päiwän tapauksia jokaiselta, kysy
taikonlutekstiä, mitä johtaja sanoi, mitä laulettiin ja kyseltiin. Kysy minkä totuuden he oppimat ja anna heidän
huomata ettäs otat
heidän welwollisuukstiusa ja iloiwiiton
Kysele
heidän läksyänsä. Selitä ja
kuluessa
hinsa.
ten

sunnun-

kanssa.

osaa
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walaise se heille. Lue mikä tekstiä walaisce ja lue kahdesti, jos tcmvitacm. Eräässä selitettäwäksi otetussa tekstissä
oli kysymys laiskuudesta. Pyysimme tyttöä kertomaan siitä
jotakin. Mikon kuluessa olikin isä puhellut asiasta tytölle.
Hän oli näet sanomalehdissä lukenut erään matkustawaisen
kertoneen nähneensä Etelä-Amerikassa Amazon-wirran rannalla niin laiskan elämän, ett'ei aika selkäsauna saattanut
sitä awaamacm eikä sulkemaan silmiänsä. Tämä kertomus
paiuoi tekstiu totuuden lasten mieleen.
5, Waikk'et opeta koulussa, käy siellä niin usein kuin
mahdollista. Lapset eiwät pidä sitä missään arwossa, jos
et itse pidä sitä
6. Käy useasti kirkossa. Käy, waikk'ei saarnaaja
Ota lapsesi mukaan, anna heidän istua
miellyttäisi.
sinua
Kuule
tarkasti, puhu hywää opettajasta,
wieressäst.
kysele tekstiä, selitä epäselwät kohdat ja paina mieleen mitä
on sanottu. Älä ajattelematta äläkä wäärin mitään arwostele. Auta pappeja ja sunnuntaikoulunopettajaa Jumalan

arwossa.
saarnaa

sanan

opettamisessa.

7. Toimita hywää lukemista perheellesi. Pidäthän
ruoasta huolta, ethän kaikkea syö mitä waan eteesi tuodaan. Ole warowa kirjojen walitsemisessa, älä ota sellaista kirjaa, joka tosin miellyttää, mutt'ei anna tcrweellistä
rawintoa sielulle. Joka perheesen pitäisi tulemcm edes yksi
heugelliuen sanomalehti. Lapsia pitää totutettamcm pitämään
Kuinka moseurakuntaa,
laitoksia ja kirjoja
ni nuorukaiueu on Jumalan tuntoon ja Herran palwelemisaatettu perheesen tulewan hengellisen sanomalehden
kautta.

sen

seen

arwossa.
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8. Osta waiujesi mukaan hywia kirjoja sunnuntaikouluihin. Älä ropoasi säästä kun kolehti koululle kootaan.
Älä odota muitten kehoitusta. Auta mielelläsi, milloin woit.
Työsi ei mene hukkaan.

Wanhempain uskollisuus.
Olemme kuulleet monen papin sunnuntaikoulu-kokoukettä he jo lapsuudessa oppiwat lesusta rakastamaan. ' Hurskaan Rikard Vaksterin kanssa uskomme että
jos wanhemmat olisiwat uskolliset Jumalan huoneenhaltiat,
niin useammat lapset Wntyisiwät.

sissa sanowan,

Wanhempain arwon anto sunnuntaikoululle.
Surulla olemme usein kuulleet wanhempain puhuwan
lapsille ymmärtämättömäsi! koulusta tahi opettajista. Lapluonnon-laatu riippuu isästä ja äidistä. Nuorten luonne on taipuwmnen; pienin asia painuu heidän mieleensä,
sillä sydän on norea ja wilpitön. Lapsi kuulee tarkoiu wanhempain muistutuksia ja uskoo niitä epäilemättä.

sen

Wanhemmat

ja sunnuntaikoulunopettajat.

Hywien kirjojen

hankkimisen

tarpeellisuudesta kodille

olemme ennen puhuneet, lisäämme: hoida niitä hywin, lue
Kirja, jota ei lueta tai
ahkerasti niitä ja pidä
luetaan wälinpitämättömästi, ei ole miksikään hyödyksi, oli
Opeta lapsiasi rakastamaan
kuinka hywä tahansa.
ei kirjan kansia, waan
sisältöä. Huomioon on sekin

arwossa.

se

sen
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otettawa että tapsillasi on hywät opettajat ja koulutowerit.
Seuraa heitä, kun he menewät ensi kerran kouluun. Seurustele opettajan kanssa. Jos olette hywässä
les'
on eduksi lapsillesi. Ole ystäwällinen ja
tenänne, niin
kohtelias häntä kohtaan. Pyydä häntä tulemaan luoksesi ja
anna lasten huomata, ettäs suosit häntä. Ilmoita mielipi»
teesi hänelle ja jos hänellä olis muistutuksia tehtäwänä, niin
ota niitä wastaan, niinkuin tahdot lapsiasi ottamaan waarin
hänen opetuksistansa. Se on tarpeellista syystä, ett'ei toinen repisi mitä toinen rakentaa.

se

sowussa

Slmnnnwiknullln jnktajll.

hänen pitää oleman? Kysymykseen on
waikea
wastata.
HW
Msi sopii yhteen, toinen toiseen
toimeen, lahjat kun omat monellaiset, mutta heillä
täytyy olla taitoa toimeensa, muuten koulu ei menesty.
Johtajalla ei tarkoiteta karvallista sunnuntaikoulunopetwielä
tajaa; näillä on erilainen tehtäwä, kuten
eikä
ci
tule
kysymykluulla. Tässä
toisen
toisen tehtäwä
seen, waan minkälainen johtaja on olewa, minkälaiset ominaisuudet ja lahjat hänellä tulee olla.
Sopiwa johtaja on sunnuntaikoululle yhtä tärkeä
tuin hywä opettaja seurakunnalle. Mimmoinen on pappi,

saamme
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sem-

on seurakunta, ja mimmoinen on johtaja,
moinen on koulu. Monessa koulussa on oppilasten luku
ensimmäisenä sunnuntaina ollut suurin ja sitte wähentynyt
«lähentymistään, kunnes
wihdoin täytyi lakkautua huonon
johtajan wuoksi. Ne erehtywät suuresti, jotka luulemat jo-

semmoinen

sen

sanoa

sopiwan johtajaksi. Woipi yhtä hywin
jokaisen
sotamiehen kelpaaman kenraaliksi. Hän johtaa kaikki ja hänestä lähinnä Jumalaa riippuu, josko woitto saadaan
tai ei.
Sunnuntaikoulun johtajan pitää tunteman hywin ihmi»
siä, hänen pitää ennen kaikkea tunteman itsensä; hänellä täytyy olla taipumus järestää, johtaa ja sopimalla tawalla
täyttää koulun ohjesääntöjä. Hänen tulee älykkäästi tutkia
ja wastata kysymyksiin, joita koulussa tehdään ja koulua
koskewat. Hänellä pitää oleman näkewät silmät. Jyrkkä
hänen oleman pitää, mutt'ei inhottawa, lempeä ja ystäwällincn, mutt'ei lewäpcräiuen eikä hentoinen, Hänellä tulee olla
etewcit lahjat ja hänen tulee tuntea parhaamman opetusta»
wau saattaaksensa koulun hywälle kannalle ja taitaman puutarhurin tawalla autaaksensa istutuksellensa perään katsomukja hoidon, jonka
tarwitsec.
Teeskennelty hengellisyys on inhottawaa jokaisessa
kristityssä ja erittäinkin sunnuntaikoulun johtajassa. Pyhä
ääni, luonnottomat ilwcet puheessa ja rukouksessa tulewat
piau huomatuiksi; wähäu, tuskinpa mitään, suosiota hän
Moni luulee sellaisen menettelyn tarpeelliseksi taitaakmuissa waikuttaa ja muita hengellisiksi saattaa, mutta
heistä tulee teeskentelijöitä. Sen seurauksena on waan ul-

kaisen

seu

saa.

sensa

kokullaisuus.

se
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Hänen täytyy »varnstautua »vaikeuksiin, etenkin jos
kaupungissa, jossa hänen täytyy sunnuntaikoulna
on
hän
johtaessa olla Napoleonin kaltainen. Oppikoon hän itseänsä
hillitsemään ja mieltänsä malttamaan niitten läsnäollessa,
joita hän johtaa, olkoon hän lewollinen ja makaa, kun muut
owat »valmiit kapinaan, niin hän »voitettuansa itsensä tulee pahuuden »voittajaksi kunnon taivalla.
Koulua johtaessa ei han
olla muuttelewainen,
on
yksi
Muutamista
suunnitelma tänään seurattawa, toinen
tulewana sunnuntaina. Siten opettajat ja oppilciiset wäsywät eiwätkä tiedä mitä tekewät. Mitä waihettelemukseen ja
»vilkkauteen tulee, niin hänellä julkisesti puhuessa tulee olla
enemmän kuin kaksi asiaa mielessään. Olimme tutut erään
johtajan kanssa, jonka koulussa käwi
Newjorkissa
enemmän kuin kolmesataa lasta. Kahta asiaa hän aina
»vastusteli. Mi oli tupakki, toinen »viina. Koulun lopetettua hän aina piti puheen lapsille ja ainoa waihtelewaioli että, kun hän »viinasta alotti, hän tupakilla lopetti
ja kun hän tupakista alotti, hän »viinalla lopetti. Oppilas-

saa

asuwan

suus

ten luku

»väheni »vähenemistään.

Tutustuimme erään toisenkin kanssa:

hän

oli moni-

sekä asioimistoimessa että sunnuntaikoulussa,
»vaikuttaessa. Jos ci hauella ollut mitään puhuttawaa lapmuuta kun hywää ei hän puhunut
niin hän
sille
taitawan
tuttawan,
jonkun
jonka
hän
kutsui
tiesi
huwiksi ja
hyödyksi puhua. Ilolla nähtiin hänen koulunsa menestymistä. Hän »vaikutti hywcill nuorissa ja »vanhoissa, joita
hän johdatti.
Johtajan täytyy kaikessa olla täsmällinen. Jos hän
puolinen mies
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myöhästyy, niin opettajat ja lapset myöhästyivät. Ellei
hän ota ajasta waaria, niin eiwät muutkaan sitä tee. Mutta jos hän saapuu ajoissa ja tekee tchtäwansä, niin
mat uoudattawat hänen esimerkkiänsä. Hywä on, jos hän
taitaa puhua yksinkertaisesti ja haimoilla sanoilla; sitä parempi on, jos hän taitaa weisata.
Intoa, jos missään, waaditaan sunnuntaikoulua johtaessa. Mailattomat, tottelemattomat, likaset, siwistymättömät, huolimattomat, oppimattomat, epäkohteliaat, milt'ei petomaiset lapset saattamat, sopimattomia opettajia lukuun ottamattakaan, wäsyttää ketä hywänsä. Hedelmä ci kaswa
na päiwänä kuin puu istutetaan, puun täytyy ensin kaswaa.
Sywä ja wahwa perustus pannaan sunuuntaikoulussa, wäja walmistuu. Muistettawa on
hitelleu rakennus
niitten, jotka kylwäwät, että he toiwossa kylwäwät ja lohdutukolkoot nämät sanat: „työnne Herrassa ei ole turha."
Hengellisellä alalla on sunnuntaikoulunjohtajau tehtäwä
tärkeä. Hau on papin apuna, hänellä tulee olla erityiset
hengen lahjat. Hänen tulee rakastaa ja suosia lapsia, puoltamatta ketään, Väsymättömällä innolla hänen tulee toimia saadakscnsa koulun hywään kuntoon. Älköön hän unohtako rukousta eikä Jumalaa» turwaarnista.
Eräs piispa sanoi: „joka
hywin johtaa lähetyskoulua, hä» kelpaa hiippakunnan johtajaksi." Tohtori Alek„hywä sunnuntaikouluu johtaja
sanderin tapaua oli
sotajoukkoakin johtaa."
Ei kenkään ole täydellinen, Harmalla ihmisellä on taiToiwomme kuitenkin
taman johtajan kaikki ominaisuudet.
tämän esitelmämme huomauttawau, minne kunkin tulee pyrkiä,

useam-

sama-

uousee

sena

osaa

osaa

sanoa:
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tehden

työtä

sillä

lahjalla, unta

hänelle

on annettu. Val-

tiomiehen, kenraalin eli päällikön, taidcniekcm ja tiedcmiebeu
täytyy

tallaavaksi tullaksensa

»väsymättä oppia ja

kokemuksia

Rukouksen, lukemisen ja kokemuksen kantta sunuuutaikoulun johtaja tulee taitamaksi. Älköön kenkään toiwottukoota,

mcma johtajan tointa hylätkö, wcicm tehköön mitä hän moi
ja samotkoon eteen pannun määrän jälkeen, aina muistaen
Herran sanoja: „jos joltakin wiisantta puuttuisi, häu anokoon
sitä Jumalalta, joka jokaiselle antaa/'

Ohjeita johtajalle.

Jota
Hän

kokeneempi opettaja, sitä taitawcimpi johtaja.,
mieltyköön joka lapseen ja muistakoon jokaiscu

nimen.
Olkoon

hän kaikessa

opettajille

jn lapsille

esimerk-

kinä

Osoittakoon kohteliaisuutta koulussa käwijöille
Hänen on aina saattaminen oppilaita järjestykseen,
tarkkaawaisnutecn ja ahkeruuteen.
Kurinpidossa hänen tulee olla lempeä ja wakawa.
Koulua lopettakoon jollakulla sopimalla märssyllä, jonka
jälkeen oppilaat kaksi rinnakkain päästettäköön kotiin.
Johtaja olkoon täsmällinen ja alottakoon koulua määrätyllä hetkellä. Eräs johtaja ei seitsemän wuoden kuluessa
ollut kertakaan pois koulusta eikä usein minuuttia myöhästyi
Eräs toinen oli tuudeu wuoden kuluessa waau kerran
nyt
poissa.
Koulun alkaminen ja lopettaminen laululla ja rukouktapahtukoon
uiiu lyhykäisesti kuin mahdollista.
sella
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ja

Hän käyköön osastosta osastoon,
kchoittnen opettajia ja oppilaista.

opettaen,

neuwocn

Johtajan on etupäässä tutustuminen päiwän tekstiin.
Hän tutustukoon myös opettajiin, heidän luonteesensa
taitoonsa ja opetustapoihinsa.

Hän vitäköön usein opettajakokouksta.
Älköön hän rukousta laimiin lyökö.
Johtajan
Syystä

waikutuksesta.

saattaa sunnuntaikoulun

johtajaa

sanoa

sie-

luksi luumussa, johon hän on yhdistetty. Paljon riippuu
hänen taidostansa, hurskaudestansa, ahkeruudestansa ja teräwäpäisyydcstänsä. Koulu muodostuu hänestä; hän woifti
wnikuttan hywää tai pahaa johdatettawissaan opettajissa; epäilemättä hänen mielipiteitänsä noudatetaan, etenkin jos hän

arwossa

pidetty; koko koulun menestys riippuu hänen
tai
puutteistansa. Jos hänen rakkautensa sieansiostansa
on
palawa,
jos Jumalan waltcckunnan lewittämiuen
luihin
ja nnortm kääntyminen on hänen silmämäärcmsä, niin työ
lasten hywäksi ci suinkaan ole hedelmiä kantamatta. Koulun opettajissa ja oppilaisissa on wallitsewa hywä henki.
Jos hän on innokas, niin hän innostuttaa opettajiakin.
Hywiä suunnitelmia ei ainoastaan mietitä, waan pannaan
toimeen. Warowaisuudestll on otettawa waari niitä toimeen
pannessa. Jos koulun johtajalla on nämät awnt, niin hänestä on suuri hyöty. Mutta jos hänellä ei ole muutamiakaan näitä awuja, waan hän on puutteellinen, niin ei
hän luultawasti waikuta hywää kouluuu, ci opettajiin cikä
on
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oppilaisiin. Koulu menettää arwonsa, epäjärjestys ja taimallan, hengettömyys esiintyy.
tamattomuus

saa

KyrtnmuKsili.
Kelloni.

seuraamana

M räänä

iltana istuessani mietin mitä
sumuin,
taina puhuisin koulussa. Olin epätiedossa mitä ottaisiu puheenainceksi. Sattumalta cnucisin kelloani nähdäkseni ajan kulumista. Hämmästyin huomatessani kellon
pitänyt oleman jo
olewan puoli kuusi. Minusta olisi
oliwat
paikoillaan;
tarkemmin,
wiisarit
kahdeksan. Katselin
kuuntelin, kaikki oli hiljaa; awasin kellon, tarkastin sisnslaitosta ja kohta huomasin missä seisomisen wika oli
jousi oli katkennut. Sanoin itsekseni: „minuu täytyy puhua
rikkinäisestä kellostani sunnuntaikoululapsille."
Eikö teistä kelloja woi werrata poikiin ja tyttöihin?
Kelloilla on taswot, eikö niin; niillä on myös kädet; ja kun
niillä
ne owat kunnossa, kuuluu ääni niissä, olinpa
oleman kieletkin.
ei näyttänyt
Kelloni kaswot eiwät olleet oikeassa,
mutt'ei syy ollut kaswoissa.
paljoko aikaa oli kulnnut
Kieruun kierretty jousi, joka panee pyörät liikkeelle, oli katkennut
siinä oli wika.

seu

sanoa

se
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Kerran näin erään pojan, kasmot punastuneina ja
silmät nuhasta tulta iskewinä, waan älkää luultu minun
pojan kaswoja siitä syyttämän. Tiesin wian löytywän hänen
sisustassansa;
hänen kasmojansa wääristeli.
Katsellessani kelloani huomasinkin »viisarien oleman
määrässä; ne eiwät liikkuneet, ne osoittiwat määrää numeroa,
olimat laiskat ja malehteliwat. Muutin niitä oikealle numerolle, mutt'ei auttanut, sillä mikä oli sisustassa
Nähdessäni niin ikään tytön, joka ei auta äitiänsä,
maan istuu kädet ristissä tai tappeleman, näftistelemäu ja
warcisteleman pojan kadulla, en syytä heidän käsiänsä,
niin pelkään
kattietäessani muun syyksi, jousi on
kennut.
Kuuntelin kelloni napsutusta, mutt'ei
napsauutkaau.
kuulemme
puhumat
yön
tamallcmsa;
hiljaisuudessa
Kellotkin
ne
mnistnttawat
meille
ajan
äänen;
niiden
kiiruhtaman
ijäisyyttä kohti.
Hywän kellon puhe on aina järkemää ja hyödyllistä.
Toisinaan ne walehtelemat ja pnhnwat tuuleen.
Muistan erään kellon, ollessansa kolme, lyömän yhdeksäntoista ja neljän sijaan kaksikymmentä seitsemän. Sen
sisuslaitos ci ollut järjestyksessä.
Samaten on malehtelewien ja pahaa puhumien poikien
ja tyttöjen laita, älä luule kielessä yksin mian oleman.
Wika on sisemmcillä. Sydän on sairas, ole siitä marina.
Tiedättekö mitä tein, huomattuani kelloni seisoma»?
Ensin heilutin sitä, asetin sitte wiisant oikein, medin sitä,
tawi minuutin tai
katselin sisuslaitosta, liikutin pyöriä,
kaksi, maan mikä ci olnt poistettn. En kuitenkaan isiin

se

se

se

se

30

hullu ollut, (M olisin sen kappaleiksi wisknnuut, tiesin,
sousi korjaamisesta parantunut, se oli uudistettawa.

ett'ei

Koetamme ojentaa ilkeä» pojau tai häijy» tytön määristettyjn kaswoja, Oikasemme tappeleman pojan nyrkkiä
ja asetamme ne ristiin. Tukimme walchtelijan ja pahaa
puhuman suun, tnlewatko ne siitä paremmiksi? Ei suinkaan.
Jousi on katkennut, on uudistettawa.
Wein kelloni kelloseuälle, hän pani uuden jousen ja
käypi oikein. Wiisarit osoittamat oikean ajan, näpnyt

se

se

se

sän oikein.
Pahat

puheet, synnilliset teot ja pahat tawat poistuSaadaksenne uuden sydämsydän te n parantaja n
„poikani,
anna minulle sydämmesi."
Jumala

mat, jos sydän uudistuu.
men, o» tarpeen ääntyä

tykö.

sauoo:

In miksi Hän
sijaan nudcn.

snuren

sen

tahtoo? Antnnksensn sinulle sen

Sen saatuasi tulemat kasmosi hywännäköisiksi, kielesi on puhuma järkewiä, rakkaita sanoja ja kätesi
on toimittawn paljon hywää.
Te, rakkaat lapset, tnrwitsette uuden sydämmen. Pelkään muutamain teistä ensin tahtoman uusia tasmousa, liete usä ja kätensä jn unin ulkopuolisesti uusittuun mennä
lesuksen luo ja pyytää Häntä ottamaan tcitn mnstaan.
Muistakaa, että näin tehdcssänne tahdotte mahdottomia matkan» saada. Ihtä hymin saattaisitte Panun kellon, jostn
jousi on katkennut, käymään; siten ette milloinknn» onnistu.
Tulkaa heti lesuksen luo, senkalttaisina kuin olette.
Rukoilkaa Häntä nutnmnan teille uuden sydämmen jn uuden
heugc» jn silloin, olknn siitä mnrmnt, meinaatte sydämmes'
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tänne Hänelle kiitosta kasnwnne ihastnwat, ja kätenne teke
wät mikä Häntä micllytiää.
Hywiä neuwoja.

Muistettawat owat scnraawat totuudet
Älä liikoja lupaa.

Puhu

aiua totta.

Älä ketään

panettele.

seura

tai ei ensinkään.
Walitsc hywä
Toimita tehtäwäsi tunnokkaasti.
Hywä luonne on kultaa ja hopeaa parempi.
Älä ilmaise snlciisnnksiasi, jos sinulla niitä on.
Wältä, jos suinkin woit, takauksiin menemistä.
Älä nai ennenkuin woit wcnmosi elättää.
Katso knswoihin, kun jonkun kanssa puhelet.
Älä rikkaaksi pyri, jos menestyä tahdot.
Älä elä iloisesti, jos ci warat kannata.
Säästä nuorena, että sinulla »vanhanakin olisi.
Karta kiusauksia, knn et woi niitä woittaa.
Älä tee meltoja, jos et woi niitä maksaa.
Hywät seurat ja hywät puheet owat hyweitten

läh

teet.

Omat tekosi mainettasi pilaawat.
joku sinna panettelee, elä niin, ett'ci

Jos

häntä knkaan

usko
Lcwolle mennessäsi ajattele, milliset tekosi päiwän kuo>vat olleet.
Älä milloinkaan ole laiska; jos et tee työtä, niin
waurastuta sieluasi.

luessa
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Älä
den alun.

konsaan unohda Jumalan pelon

oleman

wiisan-

Kristuksen läsnäolo.
oliwat lähteneet kotiinsa. Kalle

Wieraat
ja nuorempi
wcljensä Edward oliwat yksinänsä. „Edwcird," sanoi Kalle
lempcällä ja wakawalla äänellä, „pelkään, ett'et wielä ole
tullut Kristuksen tykö; sano, kuinka pian tahdot uutta elämää odottaa?" „Kalle," wirkkoi toinen, „olen sitä rukoillut mistä wiime kirjeessäsi minulle kirjoitit, mutt'cn tiedä
miten Kristuksen tykö tullaan. Hän on minusta niin kaukana."

„Los lesus olisi tässä huoneessa, tulisitkos Hauen

luoksensa?"
„Tulisinko Hänen luoksensa! Tulisinpa waan, waikka
koko maailma nauraisi minulle ja pilkkaisi minua," uäin hän
wastasi päättäwästi.
„Edward," puhui Kalle lempeästi, „Kristus ou tässä, Hän on wieressäsi, Hän odottaa sinua
„Herra
tässä olen, tee minulle niinkuiu tahdot."
Edward tuli liikutetuksi, hänen kaswonsa ihastuiwat.
Hän lankesi pulmillensa ja sanoi juhlallisesti: Herra minä
uskon, anta minun epäuskoani."
Tästä hetkestä alkaen Edward alkoi elää uutta
elämää.

sauomaan:

Anna sydämmestäsi.
Eräs Autti Fuller matkusteli kokoamassa rahoja pakaualähetykseeu. Matkoillausa tuli hän tuntemattoman, rik-

3

laa» aatelismiehen tykö, joka oli kuullut paljon puhuttaman

lcihctystoimen innosta. Hän ilmoitti hänelle asianmutta sai wastaukseffi, ett'ei hän tällä kertaa aikonut
antaa mitään, Fuller oli jo menemäisillään pois, kun aa„olen tuullut
telismies kääntyy hänen pnoleensci,
puhuttaman miehestä, joka warmaan antaa
lähetykselle,
jos waan hänen puheillensa pääsette, hänen nimensä on Antti
Fuller." Fuller »vastasi beti: „minnn nimeni, hywä herra,
onkin Antti Fuller." Aatelismies nähtäwästi hämmästyneenä
antoi hänelle guinean (noin 27 Smk.). Fuller huomattuansa
„anhänen epäröimisensä, katseli häntä kaswoihin
nattcko, herrani, sydämmestänne tämän lahjan? Ellei, niin
en sitä tahdo." Tällainen wilpittömyys nöyryytti aatelismiestä, hän otti wielä esiin kymmenen guineaa, antoi ne
„namät, herrani, annan sydcimmestäni,"
hänelle
Antakaamme ilolla. Antakaamme wilpistelemctttä. „Herra
rakastaa hywää antajaa."

Fnllerin

sa,

sanoen:
summan

sanoen:

sanoen:

Odota, ellei rukous kohta tule kuulluksi.

Usean wuoden oli hurskas isä rukoillut lastensa kääntymisestä. Hän oli aamuin illoin koonnut ne ympärillensä,
oli lukenut heille raamattua, oli rukoillut heidän kanssansa
ja itkein kehoittanut heitä antamaan sydämensä Jumalalle.
Kaikki hänen yrityksensä näkyiwät turhilta. Ei yksikään
heistä näkynyt hnluawan etsiä Herraa. Isä alkoi jo wäsyä,
hänen uskonsa horjui, hän ei enää toiwonut.
Eräänä iltana perheen ollessa rukoilemassa lausui hän:
„kaikkina wuosina olen rnkoillut teidän edestänne ja kaswat-
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tanut teitä Herran pelossa. Olen joka pciiwä lukenut Juteidän kanssanne, olen rukoillut teidän kansmalan
sanne, mutt'ei yksikään teistä tahdo kuulla eikä sydämmeensä
sitä painaa; tuskin tahtonettekaan kääntyä."
„Tänä iltana kokoonnumme wiimeisen kerran yhdessä
rukoilemaan, sitten rukoilen aina yksin ja huokailen salaisuudessa Herran tykö." „Oi, isä!" huudahtiwat kaikki lapset
yht'aikaa, „älä niin tee, emme suinkaan tahdo olla yhdessä
rukoilematta, emmekä Jumalan
tutkimatta, älä kotihartaudesta herkee."
Tämä oli uuden ajan alku. Siitä päiwästci alkaen
yksi toisensa jälkeen rupesi etsimään Herraa ja löytämään
Herran. Isä sai nähdä kaikki lapsensa eläwän onnellisina

sanaa

sanaa

uskossa Kristukseen. Kaikki he Karitsaa scurasiwat.
Aikaa

sitte anteeksi

annettu.

Onpa minulla onni tietää jotakin uskollisesta, muuttulmattomasta äidin rakknndesta. Nuorena ollessani oli ciidiläni monet surut ja huolet. Isäni kuoli aikaisin, meidät
pantiin konkurssi-tilaan. Kaikki omaisnutemme myytiin. Sm
ru toisensa jälkeen tuli äiti paralleni, joka oli uupumaistlwanlaan raskaasta kuormasta. Wihdoin
kaiken lisäksi
tnlcman
tuki
piti
poika
josta
ja
karkasi,
hän,
äitinsä
hin
jwanhuuden tunva. Muistan hywin tämän kauheau eron
ja miten aika
jälkeen knlui. Muistan miten istuimme
äitimme ympärillä takan ääressä ja miten hän puhui isäwainajastamme; ja kun karanneesta tuli puheeksi, ei hän
'.voinut itseänsä pidättää, waan purskahti itkuun ja «alituksiin.
Jonkun ajan luluttua ei hänen nimeänsä enää mainittukaan.
-

sen
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En

milloinkaan unohda yötä, jolloin tuuli winkni

se

asunnollamme »iin, että tärisi perustuksia myöten Olen
wielä kuulewinani äitini askeleet, kun hän käweli pitkinä,
pimeinä öinä edes takaisin lattialla, ittcin ja rukoillen kadonneen poikansa edestä. Hän ei tietänyt missä hän oli,
mntta pelkäsi hänen hautansa olewan meressä.
Kului wnotta neljätoista. Lapset olnuat hajalla
maailmassa. Kaksi waan oli kotona. Nämät istniwat äitinsä kanssa eräänä kauniina kesäpäiwänä pienessä tnwassa,
jonka akkuun oli auki. Pitkä mustanwerinen mies lähestyi tnpaa wapiscwin askelein. Hän meni akkunalle, knmartui ja katseli sisään. Äitini katseli häntä, wann ei tuntenut häntä.
Hänen seisottuansa siinä wcihän aikaa alkoiwat sunretkyyneleet
wieriä pitkin hänen poskiansa; silloin äiti anvasi, knka hän oli.
Äiti riensi ulos ja pyysi häntä tnlcmacm sisään, „Ei, äiti!"
en astn kynnyksesi yli, ennenkuin waknntat antaneesi minulle
kaikki anteeksi.". „Oi, rakas poikani," wastasi hän, „olen
jo ait,aa sitte anteeksi antannt. Ei nyt enää ole mnuta
anteeksi anncttawaa kuin se, että olet ollut uiin kauan
poissa.
Huono

kauppa.

Eräs snnnuntaikonlunopettaja puhui lapsille näitten Saosta totuus äläkä, myy sitä.
„loka totnnden ostaa," sanoi hän, hän tekee hywän kaupan. Muistaako jokn teistä raamatun pnhuwan huonosta
kaupasta?" „Mnä muistan," sanoi yksi oppilaisista:
"Esan
teki huonon kaupan, knn hän möi esikoisuikentensa hcrnernvasta." Toinen sanoi: „Indas teki hnonon kanpan, kun

»nnlasku-sanain johdosta:

,
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hän möi mestarinsa kolmestakymmenestä hopeapenningistä,"
Kolmas sanoi: „Wapahtajamme
tekewän huonon
kaupan, jota maailmaa woittaaksensa menettää sielunsa,"
Eiwätkö nämät pojat puhuneet oikein? Kuinka monta sellaista kauppaa eikö tehdä joka päiwä? Opettaja jatkoi:
jonkun raamatunpaikan, jossa on puhe hy»västä kaupasta?" »Luulen muistawaui sellaisen paikan,"
sanoi kaino tyttö. »Aamurukouksissa isä luki suuresta,
peltoon kätketystä aarteesta. Mies löysi aarteen ja tuli
siitä niin iloiseksi, että hän meni ja möi kaikki mitä hänellä
oli ja osti sen," Toinen wanhempi lisäsi: „samassa luvuspuhutaan kauppiaasta, joka etsi hywiä päärlyjä ja klm
hän oli kalliin pciärlyn löytänyt, meni hänkin ja möi kaikki
Warmcian hän teki hywän kauomaisuutensa ja osti
pan."
"Mallan warmcian," wcistasi opettaja, „sillä tämä
tekee omistajansa onnelliseksi
päcirly on sangen kallis,
ajassa ja ijcmkaikkisnndessa. „Ia nyt lapset", warotti hän,
~karttakaa hnonoa kauppaa. Ostakaa ilman rahatta ja hinnatta kultaa, walkeita wacitteita ja stlmäwoidetta. Niin,
osta totuus, äläkä myö sitä!"

sanoo sen

sa

seu.

se

Uskallus

Jumalaan.

Köyhä kolmentoista wnotias poika oli antanut sydämmensä Herralle ja tahtoi kaikessa Hänen tahtoansa noudattaa, wciikka hän
wnoksi sai kärsiä paljon. Hän oli opiserään räätärin luona, joka ei ensinkään pitänyt lukua
Jumalasta eikä Hänen sanastansa, wcian waati oppipoitiaan tekemään sunnuntaina yhtä paljon työtä kuin muinakin
pciiwinä. Tämä waiwasi Juhana paran omaatuntoa. Wih-

sa

sen
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doin hän kääntyi erään kristillismielisen ystämän luokse,
pyytäen tätä neuwomaan miten hän menettelisi. „Enemmin tntee knnlla lunialaa kuin ihmisiä," wastasi tämä,
huomanttaen Jumalan selwää käskyä lepopäimän pyhittämisestä ynnä wilpittömän yksinkertaisen lesuksen nimen tunnustamisen tärkeyttä. Seuraamana pciiwänä poika tuli jälleen ja kertoi kyynelet silmissä mestarinsa lyöneen häntä,
kuu hän ei neulonut sunnuntaina. Kristitty ystäwä koetti
wahmistaa häntä ja raamatun lohdutuksella kehoittaci häntä,
muistuttaen hänelle Herran lesuksen omia sanoja: „autuaat olette te, koska he pilkkaamat ja wainoomnt
teitä, ja puhumat kaikkinaista pahuutta teitä
wastaan, malhetellcn minun tähteni,"
Seuraamana snnunntaiacnnuna mestari tuli Juhanan lnokse, kun
hän ahdistuksessaan rukoili Herraa. Suuri ruoska kädessä
sauoi häu mihastuueeua: „tahdotkos tehdä työtä tai maistaa
tästä." Poika paran rintaan syntyi hetkeksi taistelu, mutta
kiusauksen hetkellä Herra wahwisti häntä niin, että hän wastasi kohta rohkeasti: „lyökää mestari minua, jos tahdotte,
mutta omatuntoni kieltää minua rikkomasta Jumalan käskyä."
Tästä wastauksesw ei jumalaton mies enää wihastnnut,
maau wciikcui woitettuua kumminkin hetkeksi totuuden sanalla.
Hän meni tiehensä ftnhnmatta sanaakaan, eikä siitä hetkestä
alkaen milloinkaan maatiuut Juhanaa tekemää» työtä

sa

sunnuntaina.

OumumtttUunllmwliottujii.
I. Mikä

hän

on?

Wiikeci sunnuntaikonlunopettaja on kristitty.
Ml
Hänen t>lce suhteessansa lapsiin olla Wapahtaja»
kaltainen,
joka kokosi ympärillensä pienet ja sanoi:
M

lasten tnlla minun tyköni ja älkää kieltäkö heitä,
sillä senkaltaisten on Jumala» waltatnnta," Lapsiensa tulevaisuudesta huolta pitmvät äidit oliwat wieneet lemmittyjänsä lesukscn luo, että Hän siunaisi heitä. Sunnuntaikoulun tarkoitus on olla wanhempain apuna antamaan lausille neuwoa taiwaallista siunausta tuuttawassa tiedossa.
Sunnuntaikoulnnopettajan tulee, psalmista» mukaa»,
„tulkaat täune, lapset, tuulkaat minua; Herran pelminä
teille ovelan"
wun
Hänen tulee olla wiisaan mieh-m kaltainen, joka annnorille
taa
tällaisen hywän ncuwon: „jos pahanjuonisct
niin älä heihin suostu
houkuttelemat,
Ajattele luosinua
n.
e.
on
j.
nuoruudessasi,"
annettu yhtä
jaasi
Hänelle
tärkeä tehtäwä kuin apostoli Pietarille: „ruoti minnn lampaitani." Hän on unnistunnt opettaja, jos hän on makuutettu siitä, mitä Pietari sanoi helnntaina: „teille on lupaus
annettu ja teidän lapsillenne."
Sunnnntaikoulunopettaja on heikko ja puuttuwciiuen
ihminen kntm muutkin. Hän ei woi toiwoa olewausa parempi profeetta Eliaa eikä apostoli Paawalia, joka sanoi

sanoa:
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„minulle lenkkein heikommalle on tämä armo annettu." Hän on
ihminen eikä enkeli. Hän ei ole wirhcetö», erehtymätön eikä puut-

sen

tecton.

Hän on kristitty, mntt'ei hän wnolsi ole täydellinen.
Sunnnntaikoulunopettajilta »vaaditaan useasti niin
paljon, että moni heistä, hnomcittuacm itsellänsä ei olemankaan
niitä ominaisnnksia, joita waciditaan, luopuu koko toimestansa,
mntw jos kaikki niin ajattelisnvat, niin ei sunnuntaikouluja
olisi olemassakaan ja olisi suuri wahinko.
Palwelkaamme kukin lahjoillamme Jumalaa. Rakkaudesta tehty työ ei ole turha.
Kelpo sunnuntaikoulunopcttaja on ahkera, eitä
laiska» tawalla tee työtä ajan knlutukseksi. Herran sanat:
„menkäät te myös minun wiincnnäkeeni," waiknttawat woimallisesti hänen sydämmensä sywyydessä. Hän menee, ei
hmuittelemaan, ei mukawasti sunnuutaita »viettämään, waan
työtä tekemään Herran wiinamäessä. Wiikon kuluessa häu
kaiwaa aarteita pyhäu raamatun sywästä kaiwokscsta ja nyt
hän ilmoittaa lapsille mitä hän on löytänyt. Luonnontutkijan tawalla hän knlkee ketoja pitkin etsimässä harwinaisia
kukkia ja opettaa sitten niitten awulla uuoria ystäwiäusä.
Hän kartuttaa omia tietojansa niin paljon kuiu mahdollista
ollaksensa taitawampi opettaman».
Aamusta iltaan hän tutkii, rukoilee ja ajattelee; näin
hän tekee lapsien hywäksi. Karitsai» ruokkiininen on
työtä, waan ci hnwittelemista eikä ajankulua, ja tämän
työn on suununtaikouluuopettaja ottanut päällensä; hän
kokee, siinä olla niinkuin mestarinsa, joka sanoi: „minnn
tnlee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kanan

se
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kuin päiwä

on.

3>ö tulee, jolloin ei kenkään taida työtä

tehdä."
työskennellä, le»vaikutukwittääksensä
tarkoitus. Hänellä ei ole siitä palkkaa, mutta itse
työ, jota hän rakastaa, on hänen palkkansa.
Sunnuntai on työpäiwä Herran esikartanoissa, silloin
työskentelee
hän
sunnuntaikoulussa. Seu hywäksi hän uhraa leponsa, mukawuuteusa, rahansa ja woimansa, sillä hän
rakastaa sitä eitä mikään waiwa ole hänestä liian suuri,
kunhan waan onnistuu saattaa pienokaisia uskomaan ja rakastamaan Häntä, joka on meitä niin suuresti rakastanut.
Kelpo sunmmtaikoulunopettaja tuntee itsensä kutsutuksi
ja Jumalan lähettämäksi, joka lähetti profeetat, apostolit ja
ewankelistcit,
„menkäät ja tehkcicit kaikki kansat opetuslapsikseni."
Ei hän ole mikään saarnaaja. Mutta hänen tehtäwänsä
on kuitcnkinkin tärkeä. Hänellä on
kuten
Kristus
jallakin
ilmoitettawanci,
ewankeliumi
ylistettävänä ja samat Adamin lapset taiwaasen walmistettawina. Molemmat työskentelewät
»viinamäessä:
yksi pienien taimien, toinen suurien puitten keskellä. Molemmat kaitsemat ylipaimenen laumaa: yksi pitää huolta
karitsoista, toinen lampaista. Molemmat saawat kerran
uskollisuudestaan palkan.

sensa

Kelpo sunnuntaikoulnnopettaja

haluaa

Jumalan »valtakuntaa;

on

se

hänen

sanoen:

sanan saarnaasama
samassa

sama

11, Mistä

hänen

on »vaarin ottaminen

Sunnuntaikoulunopcttajan tulee etupäässä ottaa »vaari siitä,
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että hsn hywin walmistaa itseänsä, tehdäksensä
hywin tchtäwänsä. Luemme
paikassa raama„olkaat
wcilmiit, »valmistakaa itseänne" y. m. Tästä
tussa:
huomaamme Jumalan tahtowan, ett'ei hänen palwelijansa
työskentelisi itseänsä »valmistamatta. Niitten, jotka häntä palwclcwat, tulee häntä rukoilla, raamattua tutkia ja lukea
sellaisia kirjoja, jotka opittawia ja opetettawici asioita wa-

useassa

laisewat.
Kaikkinaisia

awnja tarwitaan sunnuntaikoulussa, siiuä
tarwitaan wiisautta, kärsiwällisyyttä, rakkautta, itsensä kieltämistä ja intoa. Ahkerasti rukoilemalla nämcit kaikki

saamme.

sana

Sentähden
kehoittaa näin meitä: „jos joltakin
teistä wiisautta puuttuisi, hän anotaan" ja taas: „cmokaat,
niin te saatte."
Nukous rohkaisee sydäntä, luottamaan Jumalaan, etsimään Hänen woimaansa. Se on oman heikkouden tunnustaminen. Jos wiikon kuluessa rukoilematta tutkit aluettasi, niin opctukses tulee koneelliseksi, ei siitä ole hyötyä
eikä siunausta lapsille, waikka sinulla olisi paraimmat luonnon lahjat. Totta on mitä t:ri Lutcrus
„hywin rukoiltu on puoleksi opittu."

sauoo:

Tutustu hywin

raamattuusi.

Ni ole kylliksi siinä, että tunnet yleiset raamatun pcrus-opit, uuden syntymisen, uskon, wanhurskandcu ja pyhityksen; sinun tulee oppia tuntemaan
historiaa ja maantiedettä, ollaksesi itse oppinut ja taitaaksesi muita opettaa.

sen
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Sminuutaikoulunopetntscn tarkoitus ei ole waan sydäm-

inellisesti

hurskaasti huutaa: tule Icsukseuluu! TahJumalan lapseksi? „j. n. e. Sen tulee autan
perustecllineu oppi raamatussa ja se» wuotsi sinuu täylpy
itsesi oppia. Jos tahdot lasten hywciksi työskennellä, niin
sinulla pitää oleman jotakin nnnettcnuaa. Jumalan henki
opettaa sitä, joka ahkerasti ja todella etsii Hänen apuansa.
„Laiska," sanoo Salomo, „pyytää eikä saa." Jumala
ei ole luwanuut opettaa meille sellaisia aineita, joita saatamme oppia käyttämällä hänen autamaansa waloa ja
ja
dotkos tulla

„

lahjaa.

hän lapsia opcttacssamme sano meille suoraan,
Jeriko o» länsipuolella ja loppe itäpuolella Jerusalemia, josko Rooma on Italiassa ja Ateena KreikanEi

josko

maalla tai päimuastoin.
Oppiaksemme kaikkea mikä on opetukselle hyödyksi,
olkoon
hengellistä tai historiallista ja maantieteellistä,
wanhaan tai uuteen testamenttiin knuluwaa, on Pciawalin
neuwo: „pidä päälle sekä hywällä että sopimattomalla ajalla
noudalettawa.
Hywin tawallista on, että sunnuntaikoulunopcttajat
käymät samoja jälkiä ja puhuwat aiua yhtä ja samaa,
maikka tekstien sisältö olisi erilainen Puhe ei suiukaan lopu
kesken, mutta
sisältö on Gibeonilaisten leiwcin kaltainen
„kuiwaa ja homehtumitta/' Msi nkerta isintakin totuutta woipi eri tawalla tehdä ymmärrettäwäksi ja monilla esimerkeillä
ja todisteilla »valaista, waan siihen tarwitaau hywä walmistus.
Spurgeoniu muisti sanotaan olleen kaapin kaltainen,

se

sen
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jonka hyllyiltä hän otti esiin mitä hän kulloinkin tarwitsi.
puhut ninci yhtä ja samaa, tulee wähätietoisuutcsi pian
ilmi, lapset oppiwnt pian lauseesi, kyllästywät, eiwät ota
opetuksesta waaria ja jääwät wihdoin kotiin.
Sinun tulee heitä miellyttää ja wiehättää; sillä lapset samoin kuiu wanhatkin kuulewat mielellämmin opettajaa,
joka on monipuolinen ja jolla on wanhaa ja uutta esiiutuotawaa.
Hywä olisi, jos opettajat woisiwat kokoontua kerran
unikossa tutkimaan ja yhdessä miettimään tulcwan
tain tekstiä; mutta joka luottaa yksin siihen, hän tarjoo
lapsille waan muruja, hän ei puhu kokemuksesta, ei waiwaa itseänsä lukemisella eikä rukoilemisella. Etsi yksinäsi
ojasta sileitä kiwiä, joita aiot lasten wihollista wcistaan
käyttää ja pane ne sydämmesi kukkaroon, jottcis tarwittaessa
saattaisit niitä ottaa. Kokoo joka wiikko uutta taiwaan mannaa lasten rawinnoksi. Älä tekstiu ymmärtämistä warlcn
käytä selityksiä, waan ajattele siksi kuin käsität; wertaa raamattua raamattuun ja rukoile waloa. Mitä tällä tawoin
opit on itsellesi kallista ja sinä tunnet mitä lapsille puhut;
menee.
sydämmestä puhe tulee ja sydämmee»
Kerrotaan wiisaustieteen professorin Kalmerin »valmistaneen aina itseänsä sunnuntaikouluun, jota hän piti rahwcian lapsille, yhtä paljo» kuin yliopiston luentoja warten.
Sellaiset opettajat saattamat todella toiwoa, ctt'ei „heidän
työnsä ole turha Herrassa."
Tutkicssast raamattua tulee sinun myös tutkia sellaisia
kirjoja, jotka raamatullisia paikkoja, kausoja ja tapoja walaiscwat; sillä monet tärkeät kohdat jääwät muuten sinulle ja

Jos
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lapsille hämäriksi ja usein tapahtml, että opettajat,, jotka»valmistamatta itseänsä numewcit luokallensa, tulemat pulaan, kun
heidän tulisi »vastata heille tehtyihin kysymyksiin.
Älä luule »valmistamisen olewan tarpeetonta syystä
„korettä opetettcnuat lapset omat pienet. Sananlasku
wat on pienilläkin padoilla." Niin, lapset usein ymmärtäjät enemmän kuin wanhat luulemat. Koeta siis laitin woimin walmistaa itseäsi, jottas olisit pienille suureksi hyödyksi ja
työsi tulisi siunausta tuottamaksi, maikka lahjasi heikotkin olistwat. Mstihän Herra häntä, joka teki mitä hän talisi, ja
palkitsi häntä, joka uskollisesti käytti wiisi leiwiskäänsä. Rukoile ja tee työtä. Tee ahkerasti minkä
tiedät oikeaksi ja Jumala on siunaama työsi iloksi itsellesi
ja hyödyksi kuulijoillesi.

sanoo:

Millä tawalla suuuuntaikoulnutetsti tutkitaan.
Olemme puhuneet raamatun tutkimisen tarpeellisuutekstistä, jotahdomme nyt lausua muutamcm
ka on luettawa sunnuntaikoulussa
Siuun tulee etupäässä tutkia sanoja. Noudata tässä
tawallista sääutöä tekstin joka
miettimistä samoin
kuin mietit sanoja jossakin
kirjassa, jos tahdot siihen oikein tutustua. Oma ymmärryksest un waaka, johon
ja tarkoin tuttia
painoa.
sinun tulee panna joka
Sinun tulee poimia joka
»värssyssä erikseen ja miettiä
sisältöä ja suhdetta toisiin sanoihin. Suuri rakentaja,
joka teki taiwacm awaruuden, on koonnut osat kirjain kirjaan.
Hän ei käytä tarpeettomia aineita rakennukseensa: siinä ci

sanan

desta;
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ole yhtäkään sellaista paikkaa, jonka tutkiminen olisi nirha.
Tutki joka wärssy niinkuin jotakin lnonnon esinettä tutkit,
tullaksesi sitä tuntemaan.
Joku aika sitten tahdoin oppia tarkoin tuntemaan linnun ruumiin rakennusta. Menin torille, ostin kyyhkysen,
pyysin myyjää ottamaan siltä pois hengen, silpomatta sitä.
kotiin, leikkasin
palasiksi ja kerroin
Kannoin
lapErotin
tutkin
tarkoin
kaikkia
jäsenet
ja
toisistaan
silleni.
osia. Näin meidän tulee tutkia tekstin sanoja ja ottaa
waari kuinka osista syntyy kokonaisuus.
Tarkka tutkiminen on linnun tuntemiseen tarpeellinen.
Tutkimista, milt'ei tarkempaa, tarwitcian tekstin tuntemiseen.
Raamatun joka sanalla on henki. Kristus itse
„sannt, jotka minä teille puhun, owat heuki ja elämä." Koko
on henki. Senkaltaisena
»vaikuttaa elämää. Tärkeämpi
esiintyy
paikassa raamatussa. Etsi
luettelosta. Se ilmaantuu ikäänkuin uudessa walossa eri
paikoissa ja saatuasi tietää kaikki paikat, missä sitä käytetään,
»voimaa, tarkoitusta ja tärkeyttä.
tulet tuntemaa»
Sinun tulee sitä seurata ikäänkuin seuraisit kotkan tai
mesiliunn, leiwon tai satakielen lentämistä metsässä, jokea
pitkin, kallioilla, niitnlla ja laaksossa. Katso kuinka yksi
niistä
aina pilwihin asti, missä
ei näytä isommalta kuin nuppineulan pää ja toinen imee kukkien hunajaa. Mikä aamulla laulaa, mikä yöllä lirittelee ihanasti.
Tutkimalla näin limuin elämää, tulet oppimaan paljon, joka
sinua elähyttää ja tunteitasi liikuttaa. Tutki näin tekstin
joka
ja katsele kuinka sitä käytetään uumalla raamatapaat, muistuu mieletussa; ja missä ikänä
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kalkki siihen kuuluwa, niinkuin, uähdcssäsi lintua, pilwi,
metsä, joki ja laakso johtnwat mieleesi.

hesi

Tekstin historiallisia ja maantieteellisiä kohtia tutkion tarpeellista käyttää sellaisia kirjoja ja karttoja,
jotka walaiscwat asiaa. Pane kaikki muistoosi tai ellet muuten muista, kirjoita muistikirjaasi, joka opettaessa olkoon
apuna. Älä kuitenkaan siihen yksin luota.
Etsi myös sopiwia tekstinwalaistuksia. Etsi niitä
luonnosta, joka on täynnä taiwaallisia opetuksia. Jokaisella
hengellisellä totuudella on wastakohtansa luonnossa, johon
löydät, jos waan etsit. Aina
on kätkettynä. Pian
ääntä. Muuta
luonnosta jotakin oppii, tun waan kuulee
ääntä ja ihaella
ci woikaan kuin luulla
ihanuutta.
Kristus, kaikkein opettajain opettaja, puhui usein wcrtauksissa. Seuraa hänen esimerkkiänsä, Tutki ensin raamattua, sitten luontoa: maata, merta, taiwasta ja kaikkea
mitä niissä on. Tutki ja mieti kaikkea mitä kuulet, taitaakscsi muille totuutta ilmoittaa.
Siinä ei wielä ole kylliksi, että rukoilemalla, raamatun ja muitten opettawaisten kirjain tutkimisella ja lukemisella walmistaut tärkeään toimeesi, sinun tulee myös oppia tuntemaan lasten mielenlaatua ja luonteita.
Kristus sanoi Pietarille, että hän „saa ihmisiä" ja
neuwoo meitä menettelemään »viisaasti woittaakscmmc
sieluja. Paawali, kaikessa tunnokas ja toimckcis mies,
„minä olen kciwala ja minä olen teidät petoksella
saawnttannt." Taitawa kalastaja tietää mitä syöttiä kukin
kala haluaa, josko häu
M koukulla, rysällä tai werkolla. Hän tietää, jos
oleskelee sywässä tai matalassa
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wedcssä, parwessa tai

ei,

Krummacher sa,>eo saarnaajan

tarwitsewan tarkoin tutkia omaa sydäntänsä, Jumalan sydäntä ja ihmisiä yleensä. Siinä ei ole kylliksi, ettäs tiedät
mitä itse ajattelet knstakin asiasta, sinun tulee tutkia lastenkin ajatuksia, mikä ilahnttcia, mikä murehduttaa heitä,
mitkä heidän kiusauksensa tai toiwomuksensa, mitkä heidän
tai wastoin käymisensä owat.
',-iyötci
Monet wanhemmat, joitten tnlisi lasten ymmärrystä
kehittää, wastaawat heidän lapsellisiin kysymyksiinsä näin:
„mitäs sellaisia kyselet, lasten ei pidä tiedusteleman mitä eija tällä tawoin heidän ymmärryksensä
wat ymmärrä,"
kehittymättä,
jääpi
heidän tiedonhalunsa tnkahutetacm, he tuumpimielisiksi
ja typeriksi. He tarwitsewat kehoitusta,
lewat
on kchitcttäwä. Muutamat owat
ujatuswoimausa
heidän
luottawcit
ja
liian kunnianhimoisia
liiaksi itsehensä, toiset eiwät
ensinkään lnota itseensä; toiset owat taipuwia, toiset kankeita ; yksi woitetaan yhdellä, toinen toisella tciwalla. Niin
monta sydälitä knin lasta, kaikkiin tarwitaan eri awain.
Lastenkin sydän tarwitsce waloa; rattaaksesi sitä antaa, täytyy siunn oppia niitä tuntemaan. Luthcrus
Jumala
tuli ihmiseksi wapahtaaksensa ihmisiä; oppiaksemme lapsia
tuniemaan täytyy meidän tulla lapsiksi. Alenna itseäs, ettäs
woisit heitä ylentää.
Tawllsta miten heitä kohtelet olisi paljon
sanottawaa. Muista, etl'et enempää kuin muutkaan opettakownudella kohdella lapsia ja ett'ct tee työtä paljat
kan tähde», waan wapaasti opetat koulussa, missä rakkaus
ja alttius olkoot tekemisesi waikuttimina.

sanoo:

saa
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heille tosi-ystäwä. Puhuttele heitä luottamukscllci ja kysele heidän maallisia »lujansa: owatko he teiweet
tai sairaat, miksi he aikowat, miten heidän wanhempansa ja
siskonsa jaksawat. Moni heistä ci kuule ystäwällistä sanaa
eikä heitä kohdella kodissa säälimällä, waikka se kyllä heitä
miellyttäisi, Kcntiesi kuinka monta lasta lesus sai ja wielä saa näillä sanoilla: „sallikaa lasten tulla minun tyköni
ja älkää kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan waltakunta." Jos hän on saattanut tykönsä monta kowatorwaista ja paatnnutta syntistä näillä sanoilla: „ellctte usko,
Qle

että minä olen se, niin te knolette synneissänne, niin marinaankin sanat: „sallikaa lasten tulla minun tyköni" owat
kehoittaneet useoita, etenkin tapsia ja äitejä, hänen tykönsä.
Ahkeroi olla mestarisi kaltainen heidän paracmsa katsomisessa.
Älä pelkää osoittamasi liiaksi rakkautta heitä kohtaan. Hywät sanat eiwät milloinkaan mene tyhjään. Waikk'eiwät
ne kohta waiknta, »iin owat ne sateen kaltaiset, joka lankee
maahan: „se tekee maan hedelmällisesi ja tuottawaksi,"
Eräs ronwa kysyi oppilailtansa, josko he tahtoiwat
tulla hywikst lapsiksi. He wastastwat myöntämällä, Hän
sanoi: „ne, jotka tahtowat tulla hywikst, nostakoot sormensa."
Knn
Mnut, paitsi äsken tullut poika, nostiwat
pojalta kysyttiin ystäwällisesti, josko hän tiesi mitä hywäksi
tulcininen on, wastast hän itkusilmin ja punastuen: „se on
lyömisellä hänen
selkään saamista." Äitinsä lnuli
hywäksi, ja kun opettaja kysyi, josko hän tahtoi tulla hywäksi, luuli hän
selkäsaunan. Tällaisille lapsille
on rakkaus ja ystäwälliuen kohtelu todella tarpeellinen.

sormensa.

saamansa

saawansa

49

sinä, „kuinka taidan lapsia rakastaa ?
tottelemattomia,
Muutamat owat
likaisia, itsepäisiä; toiset
kowcikorwaisia, kaikista pyhistä asioista wälinpitämättömiä
ja walmiita tekemään kaikkea, saadaksensa melua ja melskettä aiknnn. Wanditaan Jobin kärsiwällisyys, että woisi
kärsiä heitä, kuinkahan saatan heitä rakastaa?"
Sallikaa meidänkin kysyä: tunnetkos Kristuksen rakkauden? Ajattele minkälainen mailma oli hänen tänne tullesja kuinka ihmiset häntä kohteliwat, waikka hän rakasti
heitä kuolemaan asti. Älä lasten ulkomuotoa yksin katsele;
muista kuolemattoman sielun olewan likaisiin ryysyihin puetetussa ruumiissa. Kipeässä simpukassa on usein kirkkcchin
„Muttci,"

sanot

sansa

helmi; ihmisten silmissä halwimmat owat useinkin Jumalalle kalleimmat. Sinun hän tahtoo käyttää wälikappaleena

»valmistamaan heitä taiwaasen. Ajattele kuinka kalliit he
owat Jumalan silmissä, millä lesus heitä lunasti, mitä
sinä olit ja olet, kuinka hän on ollut sinulle armollinen.
Jollet tätä kaikkea ajatellessasi tunne itsessäsi mitään rakkautta heitä kohtaan, niin älä opeta koulussa, waan koeta
ensin itse käsittää lesuksen rakkautta, ja pidä huolta siitä,
että sydämmesi on oikea Jumalan edessä. Muuten olet hedelmätön puu, olet muille esteenä. Moni rakastaa yksipuolisesti waan muutamia lapsia. Näitä waan muistellaan ja
kiitellään. Näitä opettaja lemmittelee, puhuttelee suuremmalla
myotätuntoismidella ja pitää erityisessä huomiossa. Moni
lapsi on tällä tawalla ullut muitten lasten wihattawciksi ja
kadehdittavaksi eitä tämä suinkaan ole ollut hyödyksi
nuntaikoululle. Pyydä olla hänen kaltaisensa, jota antaa

sun-

3

50

sataa niin hywille kuin pahoillekin, joka antaa aurinkonsa
paistaa niin wääiille kuin wcmhurskaillekin sekä ou lempeä
kiittämättömille ja pahoille.
Sunnuntaitekstin esittelemisestä.

sanan

tekstin joka
ja saatuasi tarkan tiedon
sisällöstä, esittele lapsille ja tee
heille selwäksi
yksinkertaisella ja helppotajuisella tawalla, Olkoon opetuksesi sellainen, että oppilaat pitäwät
sinulle annettuna
kalliina lahjana, jota olet suurella waiwalla kartuttanut.
Sinä kysyt: miten kciypi päinsä? Minä wcistaan:

Tutkittuasi

sen

se

se

sen

se

Tee

suunnitelma.

Jos minun neuwomallani tawalla tutkit, niin saat
suunnitelman ainetta. Saat aartehiston täynnä ajatuksia, kuwia ja selityksiä, joilla pienten ymmärrystä kehität. Joka kirjassa ja raamatun jaksossa on suunnitelma.
Jumala ei suunnittelematta tee mitään. Luomisessa se tulee ilmi ihanalla tawalla: siinä on snurici, yleisiä suunnitelmia, joista pienet, erityiset suuunitelmat kehkeswät. Niin
kylliksi

on joka raamatun paikassakin eri suunnitelmia, joita kalliin

lunastuksen suuunitus

yhdistää yhteen

ihanaan

yhteyteen,

rakkauteen.

sen

löytämisestä. Älä selitä mitään
Pidä huolta
aarmatnnpaikkaa oman mielesi mukaan, wacm koeta käsittää
kaikkien
käsitettyäsi, olkoon
Jumalan tarkoitusta ja
ajatustesi ohjaajana. Opetns ei siten tule yksitoikkoiseksi,

se»
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wäsyttäwäksi kehoituspuheeksi, waan

liseksi.

kokonaiseksi

ja woimal

sama

kuin puhuminen, waikka puOpettaminen ei ole
on tarpeen opetuksessa. Monen opettajan wikana
on liika puhuminen, jolla he wcisyttciwät lapsia. He seisomat tai istuwcit lapsien edessä, sanat wirtaawat heidän
tansa, niinkuin wesi kohisemassa koskessa, johon jokainen,
joka yrittää siitä ottaa wettä astiaansa, hukkaa astian eikä
saakaan wettä. Näin lapset hämmentywät, eiwätkä tiedä lopussa enempää kuin alussakaan. He owat kuulleet nukuttawaista sanansotkua, eikä muuta .Sellaiset opettajat tekisiwät
paremmin, jos he kysymällä tutkisiwat lapsien tietoja ja tartuttaisiwat niitä lasten käsityskannan mukaan.
Toiset pitäwät saarnoja lapsille. Luultawasti luulewat
he siten paraiten liikuttawansa lasten tunteita, tai on oppiläisin ollut liian paljon, jonka wuoksi he, kun eiwät ennätä
kaikkia kysellä, pitäwät esitelmiä; mutt'ei
hyödytä. Ei
lapsien sydämmiä siten woiteta. Meillä opettajilla on epäilemättä paras esikuwa Herrassa lesuksessa. Ajatelkaamme
häntä esim. Jakobin lähteen luona, missä hän opetti Samarian waimoa. Jokainen sunnuntaikoulunopettaja lukekoon ja
tutkikoon kertomusta loh. 4 luwussa, oppiaksensa siitä wiisautta, lärsiwällisyyttä, intoa ja muita sunnuntaikouluopetuksessa tarpeellisia ominaisuuksia.
Lasten tarkkuus on tarpeellinen. Sitä ei suinkaan
helposti sciawuteta. Eiliset tapaukset, ympäröimä kansa, monet pnuhat ja leikit tekewät lapsia harhamielisikst. Kestä
hywänsä ja etenkin lapsista on waikeaa kääntää huomiotansa
hengellisiin asioihin. Kuitenkin on tarkkuus »välttämätön.

huminenkin
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Et M puheillasi saa, et »vaatimalla etkä rukoilemalla, waikka huomauttaisit aineeu tärkeyttä, päiwän arwoa, opettajan
hywyyttä ja esiteltäwien totuuksien ylewyyttä. Tämä kaikki
waikuttaa wanhoissa, mutt'ei
lapsissa mitään wcnkuta.
Uhkaukset ehkä saattawat heitä hetkeksi tarkoiksi, mutta niitten seurauksena ou teeskentelewäisyys ja wastenmielisyys.
Ei mikään muu kuin aineen hauska ja miellyttäwä esittäminen woi waikuttaa eikä säilyttää heissä tarkkuutta. Emme epäile sellaisen kirjan
kuin raamatun waikuttawan tarkkuutta, jos sitä taidolla ja
„utelijaisuus
»viisaudella käytettään. Piispa Wateley
on tarkkuuden äiti." Lapset owat ylipäänsä utelijatta. Kiihota heitä siihen. Koeta saada heitä utelijaiksi Jumalan

se
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nan oppimisessa.

sa-

unohda opetuksen tarkoittaman:
1) Heidän sielujensa kääntymistä.
2) Naamatun totuuksien oppimista.
3) Siiwon elämän Vaikuttamista ja hywää kaswaÄlä

tusta
Tämän tarkoituksen perille pääsemiseen on monta wälikcippalettci. Heidän sieluunsa löytyy neljä tietä:
1) Ymmärrys. Heidän käsityswoimansa on otettawa huomioon. Aina on selitettäwä siksi kuin he tasittäwät
2) Muisto. Kaikkinainen opetus on niin annetpysyy muistossa.
tawa, että
3) Omatunto. Kaikessa opetuksessa on muistettava lapsilla olewan omatunto. Pyydä heissä herättää
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oikeuden tunnetta, älä myöskään siveellisyyden

tunnetta

unohda.
Sydän. Opetus ci ole täydellinen, ellei sydän
siitä liikutetuksi ja Herraan lesukseen «edetyksi.
Olkoon opetuksesi niin yksinkertainen, että kaikki käsittciwät
Jos sanot esimerkiksi: „anna sydämmesi lesnkei lapsi ymmärrä mitä tarkoitat. Sinä
kyllä
sclle,"
tiedät. Selitä
Sano
oleman
kuin
heille.
sydämmestä rakastaa häntä ja luottaa häneen. Asiaa >valasewa esimerkki on tottelematon lapsi, joka pettää ja »valehtelee äitiänsä, on hywä ja kuuliainen hänen läsnäollessansa,
mutt'ei hauen poissaollessansa. Tällainen lapsi ei anna
äidilleen sydäntänsä, ei rakasta häntä. Tottelewainen lapsi
sitä wastoin rakastaa äitiänsä. Se ilmoittaa hänelle kaikki,
on kunniallinen ja lnottaa häneen. Älä waikeasti ymmärrettäwiä sanoja käytä, waan sellaisia, joita lapset ymmärtämät. Sellaiset lauseet kuin: „wastauudesta syntyä, saada
uusi sydän" ja monet muut, joilla lausutaan tärkeitä totuuksia ja joita itse ymmärrämme, owat selwitettäwät ja
asia selitettäwä monilla sanoilla niin, että lapset täsittäwät
mitä sillä tarkoitetaan.
Muistamme wielä kuinka kummallisia ajatuksia meillä
lapsuudessa oli monesta asiasta, joka meille selittämättä
puhuttiin. Kuulimme usein lesuksen istumisesta Isän oikealla kädellä ja luulimme sillä tarkoitettawan, että Isä todella ojentaa oikean kätensä ja lesus istuu
päällä.
Meistä
oli ihme, ett'ei käsi wäsynyt.
Sellaisia lapsellisia ajatuksia esiintyy yhdestä ja toi4)
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sesta asiasta. Totuudessa
jos tahdotaan niitä wälttää.

Sowittele puheesi aina

suoraan,

on

yksinkertaisesti

wälihin

pysyttäwä,

lapsiin. Sano totuus

niin
että he hnomaawat sinun tarkoittaman
eitä muita. Älä wäkisin pakota heitä kristillisyyteen
eikä jumalisuuten, sillä siten koko asia tulee heille inhoksi,
tulee heille «lastenmieliseksi ja saat tehdä turhaa työtä.

heille
heitä

se

Käy lasten kodissa.

Jos tahdotte jotakin waikuttcia sunnuutaikoululapsissa,
käykää joskus heidän kodissanniin tutustukaa: heihin
Ette koulutuntien aikana opi lapsia tuntemaan niin
hywin, kuin jos muulloin heidän oloihinsa tutustutte ja neuwoillannc heitä autatte. Siten on opetuksenne waikuttawa
eri tawalla lapsissa. Msi pitää teidät ainoastaan opettajana, toinen opettajana ja ystäwänä, jolle hän ciwosydämmisenä ilmasee murheitansa. Olemme kokemuksesta oppineet,
ctt'ei opetus
olla pintapuolinen, waan olkoon
tarkoilasten
ajallisen
ja
ijankaikkisen
parhaan
tuksena
katsominen.
Käyttäkäämme sitä warten kaikkia käsillä olewia wälikappaleita. Msi näistä wälikappaleista on: käynti lasten

sa.

saa

sen

kodissa!
1. Käy niitten luona jotka ilmau tiettyä
syytä jääwät pois.
Nämät eiwät olekaan harwat, etenkin muutamina wuodcn aikoina ja ellei siitä tee muistutusta, niin esimerkkiä
noudatetaan ja siten moni koulu raukce tyhjääu. Älkää millään muotoa unohtako käydä wiikon alla niitten lasten luo-
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jotka jäiwät pois koulusta. Puhu poissaolon syystä
luona, joka jää pois
ja anna lasten tietää, että käyt
koukista. Täten he oppimat järjestystä ja koulussa on aina, eikä ainoastaan jonakuna pyhänä, oppilaista. Sellaisista käymisistä on sekin hyöty, että te tulette rauhan julistajiksi
onnettomassa kodissa, missä juopumus, köyhyys, hätä ja kurjuus »vallitsee. Olisihan teistä marinaan
waiwanne hywin palkittu, jos Herra tahtoisi käyttää teidät
kurjuuden poistajiksi ja onnettomani pelastajiksi ajallisesta
ja ijaukaiktisesta kadotuksesta, Qi mikä ilo pienillä lapsiraukoilla olisi teidän käynnistänne sellaisissa perheissä!
2. Käy niitten lasten luona, jotka sairauden tähden jääwcit pois.
Tantiwuoteclla, jos milloin, lapsen sydämmecn totuus
tuntee. Silloin
kumminkin kuulee rakkauden sanoja. Jos
ei
terweenä ollessa pidä koulusta eikä waiwoistanne wänyt kuitenkin oppii pitämään kumpaakin
liä, niin
lasten
ystäwästä lesuksesta ei näkynyt koulussa palPuhe
jon waikuttawan, waan nyt
waiknttaa; koulussa usein
ajattelematta lauletut laulut owat hänelle rakkaat. Se odottaa waan sinna, saaduksensa kuulla enemmin, tunnustaaksensa
huolimattomuuttansa ja antaaksensa sinun tietää, ett'ci työsi
ole ollut turha. Minä kysyn: etkös tahdo wclwollisnuttasi
täyttää? Etkö tahdo tilaisuutta hywäkscsi käyttää?
Joku wastaa: „ei minulla ole siihen aikaa, asioissani, ammatissani ja muissa toimissani knluu koko aikani.
Muutamat lapset aswuat kaukcma, toisten asunnoista en tieen ota sitä toimekseni." Nämät syyt nnyttäwät kyllä
dä
pätewiltä, mntt'eiwät kelpaa puolustukseksi. Sellainen opetna,

sen

monessa

se

se

se

armossa.

se

-
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taja ci wielä ole oppinut tuntemaa» toimensa tärkeyttä, eikä
lapsen sielun arwoa, niinkuin hänen pitäisi tunteman. Nal-

kuttakoon

seuracnua kertomus hänessä toisia

ajatuksia.

Äiti, koska opettajani tulee?
Tämän kysymyksen teki eräs kolmentoista wuotias poika walittawalla ja epäilewällä äänellä akkunan ääressä istuwalle äidillensä.
Köyhyyden kurjana kuwanci oli huoue, missä sairas
makasi. Sänkynä oli laatikko, peitteenä likaisia riepuja.
Kaksi kulumitta, monta kertaa paikattua mattoa oli, toinen
sängyn edessä, toinen uunin edessä. Walkeaksi maalatut
seinät oliwat mustuneet ja hämähäkin »verkolla peitetyt.
Seinällä riippui ruma kuwa, mihin Kristus ristinpuussa oli
kuwattu ja nälkäkuren muna riippui langan päässä katosta.
Huoneen keskellä oli horjuwa, kupeilla, leiwäupalasilla ja
likasilla lautasilla täytetty pöytä, joka oli joka hetki kaatumaisillansa. Ihdellä seinällä oli suuri merimieskirstu ja
ainoalla huoneessa olewalla tuolilla istui pojan äiti. Kaikki
oli likaista ja kurjaa; kolkossa kodossa tuli uunissa palaa
läiskytti rattoisasti kuten kuninkaankin linnassa.
Eräänä marraskuun sunnuntaiehtoona oli taiwas pilwinen. Taajat sciteenkuurot täyttiwät kaikki ojatkin täysiksi.
Sairas oli
päiwänä heitellyt itseänsä edes
takaisin kowalla sijallansa. Hän kaipasi jotakin huwitusta.
Hän pyysi äitiänsä lukemaan jonkun lauluu laulukirjastansa.
Sen wuoksi oli tämä istuutunm akkunan ääreen, pannut
wanhcit lasisilmät nenällensä ja alkoi tawata sanoja, jolloin

samana

57

mölistä harmisi walittama ääni: „eikö opettajani
tule? Äiti, koska opettajani tulee?"
Kolmena sunnuntaina oli hän ollut poissa koulusta.
Hiwuttama tauti oli pitänyt hänet wuoteen omana, maan
opettajansa ci hänen poissaolostansa ollut millänsäkään. Sairas odotti joka päiwä nuorta opettajaansa, jota hän rakasti
paljon, waan turhaan hän odotti, pojan suureksi suruksi ei
opettajaa kuulunut. Mikä ilo olisi hänen tulostansa tullut
kolkkoon kotoon ja mikä mielihywä hänelle itsellensä! Hän
oli huoleton eikä tahtonut edes tietää syytäkään oppilaansa
poissaoloon. Hän luuli pojan laiskotteleman jonkun ajan
ja sitte tuleman kouluun.
„Äiti, koska tulee opettajani?" kysyi poika yhä enemmän walittaen.
„Ole maiti! Mikä ilkeä poika sinä Matti oletkin!
Kuinka minä tiedän koska opettajasi tulee?" huudahti äiti,
ja nostamatta silmiänsä kirjasta, alkoi lukea
laulua:

häntä

seuraamaa

»Korkealle kalliolle
Mua wainoojiltan' wie

Wah

—"

„Äiti, mikä

se

kallio on?"

„Sehän on, poikani, suuri kiwi eikä muuta", tuiskahti
äiti ollen häiritsemisestä pahoillaan ja jatkaen:
„Wahwimmalle marusteelle
Mua johda, neuwo tie!
Sille kalliolle kyllä
Autuuteni asetan
„Äiti, mitä on, autuuteni
—"

se

asetan?"
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kirjan?

kohta

sanon

sanasen

minä, luuletkos minun olewan
„Hiljaa,
Kuinka minä
tiedän?"
„Oi, äiti! jos opettajani tutisi
hän sanoisi
minulle."

sen

„Waiti, Matti, älä enää estele minua."
„IM se pysyy yllä, minkä
—"

„Älä, äiti, sitä laulua lue, en sitä ymmärrä. Lue:
„Oi koti autuaisin!"
Mumisten äiti meni sängyn luo, antoi hänelle kirjan
„tässä on, hae se! Minä en woi ymmärtää mitä
kaikkien laulujen lukeminen hyödyttää."
oli hänen lempilaulunsa.
kohta,
Hän löysi
Äiti meni nuristen akkunan luokse ja rupesi aukottaMalla lukemaan; sanottuansa nämät sanat:
Siellä tuskat tuimat haihtuu

sanoen:

sen

se

~

Iloks taiwaalliseks haihtuu",

poika sywästi, mutt'ei keskeyttänyt häntä, ennenkuiu
näitten sanojen jälkeen:
„Ikuinen päiw' on kirkas
Luona Herran Jumalan."
„Äiti," wiikkoi hän wilkkaasti, „mikä päiwä

huoahti

se

on?"

Ennenkuin wastaus kuului,
äiti, ue laulamat!"
„Kutka laulamat?"

huudahti hän:

„kuulc

„Sunnuntaikoulu; ue laulamat wiimcistä laulua; kuu«
Sitten hänkin alkoi kirkkaalla, selwällä äänellä

len heidät,"
laulaa:
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„Meill' on toti autuas juur, Kuu mc pääsemme Luojamme luo,"
Tästä wäsyneenä häu Meeu laskeutui wuotccllc ja
oli hetkcu aikaa hiljaa; äiti, luullen hänen kutsuneen häntä,
meni sängyn luokse ja kuunteli.
„Päästä Matti luojan luo," rukoili hän hiljaa, „hän
tahtoo mielellään mennä sinne; siellä on kauniita kukkia,
siellä on harppuja ja kruunuja ja opettaja sanoi, ett'ei siellä ole puujalkaa, ei yskää eikä tautia. Päästä äitinikin
sinne; hänen täytyy pestä pyykkiä koko päiwän ja silloin
hän wäsyy ja suuttuu. Herra, siunaa opettajaani toiwoin
hänen tulewan luokseni, mutta ehkä hänkin on saanut yskää tai on taittanut jalkansa ja tulkoot muut pojat miuna
paremmiksi. Oi Herra, en enää jaksa puhua. Amen."
Sen jälkeen hän näkyi nnkkuwan. Entistä hellcmmillä tunteilla hiipi äiti hiljaa tuolilleen akkunan ääreen,
johon hänkin nukkui.
Huone oli pimeä hänen herättyänsä, hän sytytti kynv
tilan ja meni makaawaa poikaansa katsomaan. Poika makasi
wcian ei enää herätäkseen koltosia kodossa.
Hänen iuu'
miinsa. oli kylmä ja hengetön. Hän oli mennyt luojan
luo!
kysyi

wehti
hän

„loko Nykänen tietää Mattilan Matin kuolemasta?"
johtaja seuraamana sunnuntaina, kun häu owella teropettajia ja oppilaista.

„En!" huudahti n«ori mies hämmästyneenä.
„Niin on kuitenkin tapahtnnut. Wiime sunnuntaina
tuoli ja ainoa

toiwonsa

oli

saada nähdä

opettajaansa.

60

Kantta ei wielä pantu kiinni, että saisit hänen nähdä, ennenkuin hän haudataan. Paras on että menet sinne, minä
idän oppilaisistasi huolen."
Äänettömänä ja liikutettuna meni nuori opettaja kyynelet silmissä suruhuoneesen.
suureni, huomattuansa, että hän oli
Hänen
laiminlyönyt welwollisuutensa, semminkin kun häntä pidettiin
innokkaana ja etewänä opettajana.
Synktämielisenä käwellessään ei hän huomannut poikien
häntä, ennenkuin hän jo oli tuwan owella.
Hiljaa ja juhlallisesti meniwät he ruumishuoneesen ja asettuiwat wanhan merimiehen-kirstun päällä olewan arkun ympärille. Itkewä äiti seisoi pään puolella ja kertoi opettajalle poikansa wiimeisiä sanoja ja toiwomuksia. Pojat
katseliwat kumppaninsa ruumista. Jokainen heistä suuteli
marmorin kaltaista poskea ja meni hiljaa ulos.
Nykäsen wuoro oli tänä iltana pitää puheen
liikutettuna. Paljon itsensä
taikoulussa. Hän pitikin

surunsa

seuraawan

sen

hillitsemistä tarwittiin

sen
kyyneltenpidättämisessa.

sunnun-

Hän sanoi:

„Te muistatte kaikki Mattilan Mattia, tuota poikaa,
joka sunnuntaisin puujalallaan tuli tänne ja muutamat teistä jo tietäwät hänen kuolemastansa. Hän oli omituinen
poika, usein toiwoin, että hän olisi ollut muitten eikä minun
oppilaanani.
Usein hän teki niin kummallisia kysymyksiä, ett'eiwät
muut pojat woineet olla hänelle nauramatta; tulipa opetus
siten usein häirityksi. Minulla oli wähemmin toiwoa hänestä
kuin muista pojista. Ia minun täytyy nyt häpeällä tunnustaa, ett'en pitänyt hänestä niin paljo lukua kuin muista.
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hän wiimeisenä sunnuntaina ei ollut koulussa, en ollut
waan ajattelin hänen tulewan jälleen, eikä
millänikään,
siitä

Kun

täällä olonsa häntä paljon hyödyttäwänkään.
Te woitte ajatella miten surkea hämmästykseni oli ja
minkä pistoksen tunsin sydämmessäni, kun johtajamme meidän
tänne tullessamme ilmoitti minulle hänen kuolemastansa.
Kohta menin oppilasten! kanssa häntä katsomaan. Me
näimme hänen makaawan arkussaan niin lewollisena ja rauhallisena, ett'emme milt'ei toiwoneet saada maata hänen
kanssansa
rauhallista unta.
Ruumisarkun luona kuulin, kuinka hän oli toiwonut
nähdä minua, kuinka hän oli ihmetellyt ett'en tullut ja kuinka
hän oli usein sanonut: „äiti, koska tulee
Mutt'ei opettaja tullut. En olisi ihmetellyt, jos hän olisi
sanonut: „ei kukaan pidä huolta sieluni autuudesta." Tätä
kaikkea kuullessani oli sydämmeni pakahtumaisillaan, kunnes
itkewä äiti makuutti minua, että hän uskalsi Vapahtajaan
ja että hän wiimcisillä Heikillään rukoili taiwaallista isää
rukoili itsensä edestä, kumppaniensa ja minun edestäni.
Palatessani tänä iltana kouluun, tein lupauksen Jumalalle
ett'ei
hän auttakoon minua sitä pitämään
yksikään oppilaisistani tästedes tarwitse tautiwuotecllansa
kysyä: äiti, koska opettajani tulee? Jumala auttakoon minua pitämään tätä lupausta. Amen."
Juhlallinen „Amen" kuului joka opettajan suusta, ja
kukin meni kotiinsa, tuntien paremmin welwollisuutensa ja
lujasti päättäen aina käydä niitten lasten luona, jotka
jääwät pois sunnuntaikoulusta.

hänen

samaa
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Esitelmä

snnnuntaiKnnlunanettaMy.

C.

H.

S purge ongilta.

on tänä iltana lausua muutaman sanan tekstin
H! ikomukseni
johdosta: „hän kantaa
sylissänsä."

karitsat

HU

Wiehät-

W täwä kertomus lesuksesta paimenena on sangen sopiwa
kuwaamlllln asentoamme alipaimenina ja häntä itseä ylipaimenena.

Tahdon huomauttaa kahta kohtaa: ensiksi, Kristus
karitsoita ja toiseksi, Hän kantaa ne sylissänsä. Hän, taiwaan ja maan luoja, ijankaittinen ja kaik-

kantaa

kiwaltijas kantaa lapset! Hän pitää huolta heistä! Hän
ei ole kaukcma heistä. Hän rakastaa heitä. Hän etsii lampaita. Hän kantaa heitä.
kallis työ kuin Kristuksella. Hän on
Meillä on
suuri, joka kantaa pieniä. Meidän tulee Häntä seurata.
Joka ylönkatsoo pienten opettajia, hän ylönkatsoo itse Herolkoon meille kehoituksena
raa. Hän kantaa karitsoja,
työskentelemään yhä suuremmalla ahkeruudella ja innolla ja
waikka emme
niin paljon toimeen kuin Hän, tulee meidän ahkeroida olla Hänen kaltaisensa. Älkäämme milloinkaan pitäkö opetustoimeamme halpana eikä wähäpätöisenä.
Hän mielistyy työhömme. Hän, jota enkelit kumartamat,
jota kerubit ja serafit ylisiäwät, taiwaan sotajoukon hallitsija, pitää huolen karitsoista.

sama

se

saa
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Enkelit tosin pitäwät huolta pienimmästäkin lapsesta,
mutt'et karitsllin kantaminen ole heille uskottu. Ei ole
kirjoitettu, että saarnamies kantaa karitsoja; Hän tekee
itse. Ei Hän tee sitä wälimiehen, ei wanhempain eikä opettajan kautta, waikk'ci heidän tehtäwänsä ole wähäpcitöinen.
Hän kokoo karitsat ja kantaa niitä itse sylissänsä.
Tahdon muistuttaa teitä, weljet ja sisaret, että itse
työskentelette sunnuntaikoulussa, ettekä anna muitten työtä
tehdä edestänne. Löytyy sellaisia, jotka näön wuoksi käywät
koulussa, mutta antawat muitten tehdä työtä. Tee itse työtä.
Vaikuttakoon jokainen opettaja persoonallisesti lasten parhaaksi.
Olen kiitollinen siitä, että minulla on niin monta
weljeä seurakunnassa, jotka toisten kääntymistä wartcn työskentelcwat, heidän menestyksensä ilcchuttaa minua, mutta
sydämmeni pakahtuisi, ellei minulla olisi hengellisiä lapsia.
Heidän menestyksensä ilahuttaist minua samalla kuin
kiihottaisi minua harrastamaan omaa menestymistäni. Älä
„olen tänä wuonna tyytywäinen waikutukseeni, waikk'ei
kukaan oppftilaisistani ole kääntynyt." Iloitkaa iloisten
kanssa, mutta älkää unohtako waikuttaa lasten kääntymiseksi.
Qlkaa wiisllllt sieluja maittamaan.
Teksti
Hän kantaa karitsat sylissänsä; Hän
aina eikä waan ajottain. Aina Hän kokoo ja kan»
tekee
taa niitä sylissänsä.
Se olisi onnetonta Jumalan seurakunnalle, jos lesus
olisi wapahtaja waan sunnuntaina; ei, aina Hän kokoo ja
kantaa omiansa sylissänsä. Saarnaaja, joka luulee täyttäneen tehtäwänsä
pidettyänsä, erehtyy suuresti. Minusta ei oikean opettajan työ milloinkaan tule täytetyksi.

sen

se

sano:

sen

sanoo:

saarnan
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ja mestarillensa kuulijainen sielunpaimen etsii
wiikon joka päiwäna sielujen parasta, ei kuitenkaan laimiinUskollinen

lyöden muita welwollisuuksiansa. Harwoin Jumala siunaa
senkaltaista opettajaa, joka walmistamatta työskentelee
nuntaikoulussa. Sielujen lunastusta harrastama tulee siunatuksi. Jumala
sellaista opettajaa, joka on täsmällinen ja tunnollinen, joka muistaa rukoilla, puhella, waroittaa ja kehoittaa. Tawallista o» jättää
sowittelewa
wiimciseksi. Mutta minä teen sowittelemuksia
joka kohdassa ja tähtään nuolen sanankuulioihini
juuri silloin kuu he eiwät ole «aroillansa.
Lapset luulewat tarwitsewansa waan sunnuntaina kuulla sanaa, mutta jos tapaatte heitä muulloinkin leikitellessänsä
ajallansa, niin ei siutai kodissansa ja sanotte heille
naus jää pois. Oi teitä, jotka waan wiikon yhtenä päiwäna työskentelette, katsokaa mestarianne. Hän kantaa karitsoja wiikon joka paiwänä.
Syy minkä wuoksi Hän pitää huolen karitsoista on
se, että Hän itse on karitsa. Hän on Jumalan karitsa,
joka kantoi meidän syntimme. Hän oli poika, Hän oli lapsi
ja tietää kiusauksemme, silla „Hän oli kaikissa kiusattu
niinkuin mekin, kuitenkin ilman synnittä."
Emme tiedä mitä koetuksia Hänellä oli lapsuudessa,
mutta
me tiedämme että Hän, ollessansa lapsena, oppi
lapsenkin heikkouksia tuntemaan ja tuli tuntemaan heidän
hätäänsä; sentähden Hän nytkin tietää kuinka karitsoja kohdellaan. Opetuksemme on paras, kun olemme lapset, ei
ymmärryksen, mutta sydämmen yksinkertaisuuden suhteen.
Meidän, jotka lapsia opetamme, tulee itsemme kääntyä, tulla

sun-

sumaa

saarnan

saarnan

osa

sanan

se
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lapsiksi. Olemme taitamat pieniä opettamaan, kun tunnemme millä tciwalla saamme heitä käsittämään opetusta.
Olen tähän asti huomauttanut teille
Hän
kantaa karitsoja. Nyt tulemme
Ei Hän walita heidän päällensä, ei Hän
heitä
Ukeiksi, rasittamiksi olennoiksi, waan Hän kantaa heitä.
Sinulla on muutamia poikia ja sinä olet murheellinen,
kun et
heitä käsittämään ewankcliumia eikä tuntemaan
woimcia. Siitä sinun lewottomuutesi. Joku aika sitten
oliwat mielestäsi lapset tylsemmät, pojat itsepäisemmät ja
tytöt wallllttomammat kuin muut. Näin sinä oletat. Ne
eiwät sentään ole hylättäwät, Wciikcan tehtäwän on mestari sinulle antanut. Taitawuutta tarwitaan. Toimita
tehtawäsi sellaisella innolla, ett'ei Hän kadu luottaneensa

sanaa:
seuraamaan sanaan.
sano

sen

saa

sinuun.

Älköön karitsojen
eikä heikkous sinua
hämmästyttäkö, waan ota ne rakkautesi tasiwcirrelle ja kannu
Kristuksen tykö, rukoile heidän edestänsä ja ilmoita kaikki
huolesi Herralle. Kun ne eiwät tahdo ciwättä woi käwellä
niin kanna heitä.
Mestari ei tee tätä: ei Hän jätä heitä jäl-

keensä.

sanoa:

Maallisen opettaja» tekee mieli wälistä
elleiwät tule, eiwä.tkä tahdo käroellä, niin jääkööt jäljelle.
Hän ei tee niin. Osoita itsepäiselle ja oppimattomalle pojalle kaksinkertaista rakkautta, kaksinkertaista kärsiwällisyyttci.
Mitä on meillä opittawana siitä, että Kristus kantaa ka-

ritsoja?

Mitä muuta kuin

se,

että opettajan tulee kantaa

niitä sydämmellänsä, antaa heille mitä parasta hänellä on
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ja mieltyä kokonaan heihin. Hywä on jos lampaat taitawat itse käydä, waan kun ne eiwä woi eiwätkä tahdo,
niin täytyy paimenen kantaa heitä.
Kaikessa opetuksessa on opettajan aina otettawci
wciari että hän, ennenkuin hän menee opettamaan, ottaa sclwän, mitä ja millä tawnlla hänen tulee opettaa. Kuinka
oppilas oppii, ellemme itse ole selwillä mitä meidän tnlee
opettaa? Kuinka hän woi neuwojamme seurata, jos ne owat
meille itsellemme eftäselwät?
Jos tahdotte saada lapsia käsittämään ewankeliumia,
niin etsikää sopiwia selityksiä, tutkikaa tekstiänne ja pankaa
kaikki järjestykseen, ennenkuin rupeette opettamaan. Jos
kantaman hedelmää lapsissa, niin
iloksenne huomaatte
kantakaa heitä taiwaallisen opettajan tykö. Ette woi heidän edestänsä uskoa, mutta rukoilla te woitte heidän edestänsä: »Herra, anna heille uskoa, auta heidän epäuskoansa,"
Niinkuin te rukoilette, niin teille tapahtuu.
Te woitte auttaa heitä esteitä woittcnnaan. Te woitte
auttaa heitä
eteen pannun määrän jälkeen.
Wiclä on sanottama miten Hän kantaa karitsoja.
Hän kantaa niitä sylissänsä, rakkaassa sydämmessänsä.
pienemmät
Jota
karitsat owat, sitä enemmän ne tarwitsewat
lämmintä. Tosin ne tarwitsewat ruokaa, mutta ennen kaikkea lämmintä. Lapsemme kaipaawat opehistn, mutta ennen
kaikkea rakkautta. Uskowaisen, olkoon hän mies, wnimo tai
lapsi, ensimmäinen tarwe on rakkaus. Tultuani Herran
kaikki oli rakkautta,
tykö, en tuntenut Häntä paljon
ei kuitenkaan kauan wiiftynyt, ennenkuin oli pahuutta wastaan sodittawa, jota tehdessäni alussa olin heikko kuin

sanan

samoomaan

67

rakkautta, kuinka Hän kärsi
kuolemaa
astui
ja
ylös
ristin
taiwaasen ollaksensa meidän
ja Jumalan wälittäjänä.
Saattakaa lapsia totuuden tuntoon, mutta älkää milloinkaan unohtako, että
on rakkaudessa tehtäwä. Löytyy
opetus
ou niin tylyä ja pintapuolista, että
sellaisia, joitten
sitä woisi wcrrata kuun kylmän eikä auringon lämpösen
walon antamiseen. Jos totuutta rakastat ja lapsia suosit,
niin et tule wikapäaksi sinulle uskottujen sielujen kadotuk-

karitsa. Esittäkää Kristuksen

se

seen.

Kun sanotaan Hänen kcmtawan niitä sylissänsä, eikö
sillä tarkoiteta, että Hän pitää niitä suuressa arwossa?
Niin kyllä. Hän on lunastanut heitä wercllänsä, Hänen
sielunsa on ollut beidän edestänsä murheellinen kuolemaan
asti. Hän pitää heitä sylissänsä, ett'ei yksikään hukkuisi,

ymmärrättekö nyt näitten sielujen cirwoa.
Jumalalla oli ainokainen poika, jonka Hän antoi kuolemaan, että syntiset saisiwat elää.
Pitäkää kaikki arwossa, mitä ihmisten sieluihiu kuuluu, walwokaa niitten yli, pitäkää heitä muuta kalliimpana
ja niin kantakaa heitä sylissänne. Hän kohtelee heitä
rakkaudella. Tehkää tekin niin. Te sanotte: „ne tarwitscwat kuria;" tiedän sen, mutta eikö sekin woi tapahtua
rakkaudessa? Te sanotte: „ne owat liian wäsyttäwiä eikä
niissä, ole mitään rakastettawaa." Onkohan meissä, mitään
rcikastettawcia? Ellei Kristus olisi meitä rakastanut, ennen»
kuin me Häntä rakastimme, emmekö olisi jo kaikki hukkuneet?
Totisesti niin. Mutta Hän rakasti meitä katsomatta meidän
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syntiämme; niin tulee meidänkin katsomatta lasten wikoja
kohdella heitä ja woitwa heitä rakkaudella.
Niin, tehkäämme näin Jumalan ciwulla, wcnkka se
tuntuisi waikealtnkin. Antakoon Jumala teille kärsiwällisyyttä, iutoa ja ennen kaikkea rakkautta toimessanne. Käyttäkää kaikki Jumalan antamat woimat elintekoonne, siksikuin
suuri paimen tulee, jolloin te ilmestytte Hänen kanssansa
knnniassa.
Jumala siunatkoon teitä Kristuksen, tähden! Amen.

Sunnuntaikoulun Keckelmiä.

>We

jotka opettawat joka sunnuntaikoulussa, owat usein
alakuloisia, sillä heidän »vaikutuksensa on heistä liian

wähäinen eiwätta he woi tehdä kaikkea mitä he toiwowat. Tahdon sellaisille kehoitukseksi kertoa erään
taikoulunopettajan wiiden wuoden waikutuksesta. Tämän
ajan kuluessa oli hänellä ollut 88 oppilasta, jotka täwiwät
koulussa säännöllisesti. Suuri joukko käwi joskus koulussa.
Näistä 88 lapsesta 66 tunnusti lesusta. Neljättäkymmentä heistä on nyt sunnuntaikoulunopettajina. Kuusi on uskossa Herraan nukkunut. Epäilemättä oli tämä opettaja
usein alakuloinen ja kysyi itseksensä mitä siitä oli tulewa
jota hän kylwi kyynelillä ja rukouksilla; erittäinkin kun ei

sunnun-
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nähnyt mitään hedelmää »vaikutuksestansa. Piluuli hän usein siemenen langenneen kiwistöhön, mutta jumi kuiu hänen pelkonsa oli suurin, ja aika
pimein sekä hänen toiwonsa heikko, näytti Jumala hauelle,
ett'ei hänen työusä ollut turha. Muutamat oppilaat, jotka
eiwät näyttäneet pitäwän hänen opetuksestansa paljon lukua
ja joitten sydämmet oliwat enimmän paatuneet, jättiwät
itsensä lesukseu haltuun ja tapahtui sitten wuosien kuluessa
olleet, tuliwat iloksi. Katsellesettä ne, jotka oliwat
mitä Jumala hänen kauttansa oli waikuttannt taisi hän
huudahtaa: „tulkaa katsomaan Herran tekoja." Seurakunlöytyi totuuden tunnustajia, joitten pelastukseksi hän
oli työskennellyt ja rukoillut. Häntä ilahntti joukko
nuutaikoulnnopettajia, joitten waikutusta Jumala oli runsaasti siunannut ja joista hän tunsi monta entisiksi oppimi-

hän alussa
meinä

saan
nassa

hetkinä

suruna

sun-

siksensa. Hän iloitsi ajatellessaan sameansa kerran heitä
nähdä autuaitten joukossa, olen katoamattomalla kruuuulla

kaunistettuina.
Kaikki- uskolliset opettajat saawat hedelmiä »vaikutuksestansa. Menköötpä he lepoon waikka jo paljoa ennen työnsä hedelmän kypsymistäkin, mutta heidän tekonsa seurcnvaat
heitä. Seuraawa tapaus todistaa
Eräs sunnuntaikoulun lähetyssaarnaaja meni kerran,

sen.

matkustaessansa Amerikan läntisissä maakunnissa, erääsen
sunnuutaikouluuu, ja hänen siellä ollessansa astui esiin äs-

ken kääntynyt, etewä lainoppinut ja piti mitä liikuttcnuimman puheen. Hän ei ollnt käynyt millään sunnuntaikoululla 25 »vuoteen. Mutta nyt knn Herra oli saanut nöyryyttää hänen sydäntänsä, oli sunnuntaikoulu hänestä parhaiu
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paikka, missä hän käwi. Tämä ylpeä mies, jota ennen
oli ollut raamatun totuuksien epäilijä, iloitsi nyt saadessaan
lapsen tawallll istua oppimassa Hänestä, joka on siweä ja
nöyrä sydämmestään. Hän kertoi kuinka hän nuorena sai
sunnuntaikoulussa piston sydämmeensä ja kuinka hänen »vanhemmaksi tultuansa uskottomuus sai hänessä »vallan. Mutta
sunnuntaikoulussa annettu opetus ei monien wuosien kuluttuakaan ollut hänessä »vaikuttamatta, lunues Jumalan henki johdatti hänet antamaan sydämmensä lesukselle. Hänen
opettajansa ei suinkaan eläessänsä saanut tietää mitä opetuksensa oli waikuttauut, mutta Jumala ja hänen enkelinsä
tietäwät ja kerran opettaja ja oppilas saawat yhdessä
iloita hänen istuimensa ympärillä. Eikö tämä kehotta meitä
työskentelemään, waikka kallio on kowa ja maa näkyy ole-

sen

wan

hedelmätön.

Muutama wuosi sitten meni kaksi wallasnaista kaupungista maalle kesää wiettämään. Heillä kun oli muutamia
joutohetkiä ja lesuksen rakkaus waati heitä hywää tekemään,
perustiwat he erään neidin kanssa sunnuntaikoulun paikkakunnalle. Hywä olisi jos kaikki ustowaiset, jotka wiettäwät
kesänsä maalla, tekifnuät samoin. Msi otti opettaaksensa
poikia, jotka näkyiwät olewan oppimattomia. Ne oppimat
muutamia raamatun osia ulkoa ja lukiwat niitä koulussa.
Opettajat kokiwat niitä selittää ja monella tawalla miellyttää lapsia lauluilla, puheilla ja rukouksilla. 3)htä asiaa eiwät he milloinkaan laimiinlyöneet: joka sunnuntaina tekiwät
he nämät kysymykset! „tahdotteko tulla Jumalan lapsiksi?
Koetatteko niiksi tnlla? Woisikohan teille olla
helpompaa toiste tuin nyt?" Tämän kertoja
saatan kum-

sanoo:

se
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minkin yhdestä pojasta sanoa, että hän aina meni kotiin
liikutetulla omallatunnolla, tuntien welwollisuutcnsn olewan
etsiä rauhaa Jumalan kanssa. Wciikkci kouln pidettiin tuhassa eikä ulkonaista wiehätystä ollut, tuli paikka hänelle
taiwciaksi. Ilolla ja kiitollisuudella hän tunnustaa opettajattaren ansioksi kääntymisensä ja oman hengellisen wcutntnksittemmin sunnuntaikonlussa sekä muualla. Kiitollisuudella hän aina muistaa tätä opettajatartansa.

se

sensa

KusMMen tekemisen taitu.
Kirj. losua G. Fitch.
on tärkeä aine teille kaikille, jotka tahdotte tulla
hywiksi sunnuntaikoulunopettajiksi, Opetuksenne mcnestys riippun enemmin kysymysten tekemisen taidosta kuin
muista opettajan ominaisuuksista. Opettajalla woi kyllä
olla sujmua puheenlahja, hänen opetustapansa woi olla hywä ja hän saattaa osata walita walasewia esimerkkejä eikä
kuitenkaan olla onnistunut opettaja. Luulemme kaiken olewan sillä tehty, että olemme pitäneet sujuwan esitelmän,
arwon riippuman siitä, miten lapsi on
mutta unohdamme
oppinut ja käsittänyt.
») l

se»

sen
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Ollaksemme makuutetut oppilasten oppimisesta ja opetuksemme käsittämisestä on tarpeellista osata oikein käyttää
sitä opetus-wälikappaletta, jota nyt aiomme tutkia.
Olemme sanoneet kysymysten tekemistä taidoksi ja

se

se

taito onkin
syystä, että
on käytännöllisesti opittmva,
eikä sitä puhumalla opi. Tämän taidon oppimiseen tarmitaan paljon kärsimällisyyttä, rakkautta asiaan ja pitkää koke
musta.
Mutta jos tämä riittäisi, niin ei minun olisi tarwinnut tehdä kysymysten tekemisen taitoa eri tutkintoaineeksi.
Olisi tällainen neuwo ollut kylliksi: „menkää kouluun, työskennelkciä siellä ja oppikaa kysymällä kysymysten tekemisen
taitoa.
Löytyy kuitenkin tieto, taito, joka käsittelee kysymysten

tekemisen

tapaa.

Kaikki inhimillinen toimi on perusteesta lähtemä ja
siihen nojautuma. Niinkuin taiteilijan täytyy tarkoin tutkia
taytettciwien tapojen perustetta ja tuntea käytännössä tarwittawia yleisiä sääntöjä, niin ci liene meille tarpeetonta
tutkia kysymysten tekemisen yleisiä sääntöjä. Meidän tulee
saada selwille ei ainoastaan miten taitaman opettajan tulee
tehdä kysymyksiä, maan myös miksi yksi menetystäpä on
toista parempi tai huonompi.
Opetuskysymyksct taidetaan jakaa kolmeen luokkaan
mukaan, mitä niillä tarkoitetaan.
Kysymykset saattamat ensiksi olla niin kutsutulta m äimistä m ia, jolloin opettaja tekee johtamia tutkimuksia, tutkii oppilaansa taitoa ja malmistaa häntä ottamaan opetusta
mastaan.

sen
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Wieläsellaisia kysymyksiä, joitten ohessa ja joitten kautta oppilaalle annetaan todellinen opetus,
hänen ajatuksensa harjoitetaan ja häntä pakotetaan ottamaan,
niin sanoaksemme, todella
opetukseen.
Kolmanneksi tutkintokysymyksiä, joitten kautta
opettaja tutkii omaa työtänsä sekä miten hywin ja perusteellisesti oppilas on opvinut ainetta.
Jos tarkoin huomaamme tätä kysymysten erotusta,
niin ymmärrämme mitä eräs etewä opettaja tarkoitti
kysymystcuuasta, että hän
kautta ensin antoi oppilaille tietoja ja sitte wasta kyseli heitä.
Jos tahdomme walmistaa lasta ottamaan opetusta
wastaan, tulee ensin ottaa tarkoin selwä siitä, mitä
jo
tietää ja mikä perustus cli alkutieto hänellä jo on, poistaa
»väärinkäsityksiä ja esteitä, jotka sciattawat opetustamme estää ja miellyttää ainetta hänelle; „sillä tämä on,"
piispa Wately, „ensimmäinen ehto oppilaan huomion saat-

osaa

sen

saan

sanoesse

sanoo

tamiseen."

Opettaja ei woi miellytystä »vaikuttamatta toiwoa
enemmän menestystä kuin maanwiljelijätään, joka kyntämättä
kylwää peltoja. Oftftilaisessa herätätte tiedonhalua ja ikäänkuin kynnätte peltoa tiedon siemeniä warten, jos ajatuksella
ja älyllä tehdyillä, itsensä tuntemiseen saattawilla kysymyksillä »valmistatte opetustanne. Jos näin menettelette, niin
liedot, olkootpa ne uusiakin, tulewat paremmin ymmärretyiksi
Niin, olkoon
kaiken opetuksen ohjeena
ja muistetuiksi.
ett'ei yksityistä, yhteydestänsä irroitcttua tietoa ymmärretä
eikä muisteta
pysyy muistossa, mikä on ennen tnnAinoastaan
-4

se

se

74

kanssa yhteydessä tai minkä katsomme kerran tarmitscwamme. Koettakaa siis kaikessa tapauksessa saada uusi
sn entinen tieto sisälliseen ja likinciiscen yhteyteen oppilaan
ajatuksessa. Antakaa nudeu olla entisen kehittäjänä, lapsen
sielussa kätketyn ajatuksen kehittäjänä. Kaiwakcia kallis knlta
lapsen sielun symyydesiä ja te keksitte keinon sen käyttäminetnn

seen

den

lapsen tarpeen mnkacm.

Jo alussa sciuoimme kysymystamcilla päästämän kahtarkoituksen perille.
Ensimmäinen on: todellisen opetuksen anta-

minen ja toinen: opetuksen jälkeen tutkiminen miten oppilas on oppinut.
Muutamat opettajat luulemat »viimemainitun oleman
on suuri erehdys.
kysymystamcm ainoan hyödyn. Mutta
Suurin hyöty siitä on se, että totnns
kautta paremmin
mieleen teroitetaan ja kiinnitetään. Jokaista opetusaluetta
pitäisi siis ensin kyseltämäu, ennenkuin uutta opetetaan.
Suurempi
sunnuntaikonlnssa annettawastn opetukon
yhdistetty
sesta
luullakseni
raamatunlukeiniseeu. Tamallineu tapa on antaa lasten lukea kuntin märssynsä ja sitten
kysellä luettua. Olen useinkin opettaessani huomannut huono» stsäluwun ja raamatun manhain sanajärjestyksien ja
puheenparsien estämän lapsia oikein käsittämästä luettua.
Jos tekisin kysymyksiä masta lopussa, niin monet tärkeät
tekstin totuudet eiwät tulisi huomatuiksi ja mastaukset tehtyihin kysymyksiin tulisimat tyydyttämättömiksi.
Auttaaksemme johonkin määriin tätä tulee meidän
luettaessa tehdä kysymyksiä ja tarkoin huomata ett'ei mitään
jää selittämättä. Koeta saada
mnikea eikä manha
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oppilaista tarkkaawaisikst kysymällä wälin yhtä, wälin toista.
On sekin sopiwa, etenkin nuorempia lapsia opettaessa, että
sittenkuin oppilaat owat lukeneet tekstin, opettaja lukee
itse harwasti ja selwästi sekä painolla niin paljon kuin
mahdollista ja sitten kyselee luettua perin pohjin, ennenkuin
hän jatkaa.
Kun teksti näin on luettu, annetaan lasten panna
kirjat kiinni, ja sitten kaikki kysellään uudestaan, yleisesti
sowittelemalla, tutkiaksemme josko lapset owat tekstin sisältöä käsittäneet ja oppineet.

sen

Tällaisesta menettelcmisestä on kaksinkertainen hyöty:
ja painolla lukemisen kautta lasten sisäluku parantuu
ja on se heille hywänä esimerkkinäkin; jota paitse opetus
kyselemällä ja selittämällä tulee helpommaksi. Tutkimalla
tekstiä kaikin puolin ja perin pohjin saatatte toiwoa saamanne tyydyttäwiä wastauksia kertauskysymyksiin, sekä opetuksen
tulewan järjestetyksi, pysywäiseksi ja hedelmiä tuottawaksi.
Tuleepa opetuskin oppilaisille ja opettajalle iloiseksi ja kehoittawaiseksi; ei mikään waikuta niin masentawaisesti eikä mikään wähennä lasten intoa niin paljon kuin se, että opetselwän

taja kyseltyänsä ja kerrottuansa ilman järjestystä tekee loptyydyttäwästi wastata.
pukysymyksiä, joihin he eiwät
erittäinkin
Tahdomme
huomauttaa että teksti toisella
kerralla käydään pikemmin läpi kuin ensi kerralla, mutta
toiwottawaa on että kertauksessa koko teksti käydään läpi ja
silloinkin joka lasta kysellään.
Minun on wielä muistutettawa mikä erotus on tel)täwä walmistawien ja kertauskysymylsien wälillä. Edellisessä tapauksessa tehdään waan joskus kysymyksiä kaikille

osaa
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se
suuremman osan

lapsille, sillä Harmoin käytettynä
kiihottaa ja elähyttää
täytyy yht'aikaa ajatella
opetusta, kun siten
ja tiedoillaan edesauttaa yhteistä opetusta. Mutta älkää
aina kyselkö kaikkia lapsia yht'aikaa, waan kyselkää heitä yksittäinkin, muuten tulette petetyksi.
Se näyttänee ristiriitaiselta, mutta on kuitenkin totta,
että koko joukko lapsia saattaa ylimalkaan näyttää taitamalta,
samalla kuin yksityiset niistä omat hymin mälinpitcimättömiä,
taitamattomia ja ainoastaan puolittain tarkkaamia. Tahtomatta tahallaan pettää opettajaa saattamat he näet pian
oppia kääppciämäcin jonkun puoliscman tahi puolinaisen laukumppaneiltansa, jonka he sttte ilmasemat omana tietoja opettaja tnlec siten petetyksi heidän tietojensa ja

seen
nansa

tarkkawaisuutensa suhteen.
Kun te näin, opetusta elähyttääksennc, kyselitte kaikkia
oppilaista yht'aikaa, tulee teidän kaikessa tapauksessa tehdä
samat kysymykset erittäin yhdelle tai kahdelle lapselle,
minkin sille, jonka luulette tarkkaamattomaksi.
Jokainen lapsi on kaikissa tapauksissa saatettawa siihen
tulee itse tehdä tili lasituksestansa
makuutukseen, että
oppisi luottamaan kumpja tarkkaawaisuudestansa, jott'ei
paniensa tarkkaawaisuuteen eikä ajatukseen.
Jättäkäämme nyt eri kysymysten tarkoitus sikseen
ja huomatkaamme muutamia kohtia, joista kysyjän aina tulee ottaa waari itse kysymysten muodon ja pituuden

sem-

sen

se

suhteen.
Ole ensiksi yksinkertainen puheissasi. Käytä
niin Harmoja sanoja kuin mahdollista ja sowitci niitä lasten
ikään ja kehityskantaan katsoen. Muista ett'ei kysymysten

7

tarkoitus ole näyttää omaa oppiasi etkä omia tietojasi, wann
lasten tiedot owat saatettawcit »äkywiin. Sangen tärkeä on
tehdä niin lyhykäisiä kysymyksiä kuin mahdollista. Olkoon
opetuksesi sellainen, että läsnäolewan kuuntelijan tai johtajan
huomio kääntyy lapsiin eikä sinuun. Kuuutelijau ihmetteleminen lasten edistymistä tyydyttäköön opettajaa. Älköön
hän omaa kunniaansa etsikö. Wcncha latinalainen wnsanden
ohje
„taitoa on taidon kätkeminen." Se on: paraimmat ja jaloimmat taidot tnlewat wähäcmuoisiksi, jos
taiteilija pyytää huomiota herättää tarpeettomasti näyttämällä
mekanillista tmtawuutta ja teaatterillistn menettelyä.
Kaikessa tapauksessa saatte, kuten mainittiin, »taiteenne" suhteen pitää ftarhaampana kysymyksenä sen, joka wctää
wähintä huomiota opettajaan, waan enintä oppilaisiin.
Tämän yhteydessä tulee minuu huomauttaa pari muntakiu tärkeää sääntöä: kysymys älköön sisältäkö 'vastausta. Toiseksi: älköön kysymys olko niin lawea
että wllstaus tulisi sisältämään monta asiaa.
Parempi on hetkeksi lakata ja tebdä pari alistettua kysymystä
saadaksenne toiwottua wastausta, kuin että kysellessä esittää
heille jotakin, jota he osaisiwat sanoa, jos tehtäisiin helppoja kysymyksiä.
Opettajan ei pidä milloinkaan mitään kysymyksessä
kertoa, sillä sellainen kysymys tulee malttamattomasti sisältämään toiwottua wastausta ja siitä seuraa, ett'ei oppilas tarwitse ajatustaan eikä muistoaan käyttää. Tahdon
esim. esittää, että Jerusalem on etcwin kaupunki pyhässä
Otaksu, että miuä menettelen näin:

sanoo:

maassa.
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„Mikä on ctewin kaupunki pyhässä maassa?" „leru-

salem."
.Missä maassa Jerusalem on etewin kaupunki?"
„Pyhässä maassa."
Tässä ensimmäinen kysymys sisältää toisen wastauksen
ja seuraus on, että se waatii wähän tai ci mitään ajatuksen

ponnistusta eikä tietoja kartuta. Tästä syystä on tarpeellista, raaMatunpaikkaa kysellessä, wälttäci tekstin omien
nojen käyttämistä, muuten suuresti erehdymme lasten todellisen tietomäärän suhteen.
Otaksun, että teillä esim. on aineena Jumalan käsky:
„sinun pitää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", ja
olette walmistawissa kysymyksissä huomanneet, ett'eiwät laptarkoitusta eiwätkä
lyydyttäwästi
set ymmärrä
wastata. Wertaus laupeaasta samarialaisesta on otettu
lukeuut ja
litettäwäksi. Kaksi tai kolme lasta on kukin
wärsyn:
sitten opettaja lukee lapsille selwästi ensimmäisen

sa-

sen
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„Mi mies meni alas Jerusalemista lerichoon,
ja tuli ryöwiilitten liisiin, jotta hiinen alasti riisuiwat
ja hllawolttiwat ja meniwät pois ja jättiwiit hiinen pno-

Luk. 10: 13.
Muutamat opettajat alottaisiwat näin kysellä: kenestä
tämä wertaus kertoo? Ihdestä miehestä. Mistä hän
meni? Jerusalemista. Minne? lerichoon. Minkälaisten käsiin hän tuli? Ryöwäritten. Mitä he tekiwät hänen »vaatteillensa? He riisuiwat hänen alasti.
Mitä he tekiwät hänelle itsellensä. He haawoittiwat

lituolleelsi.

hänet. Mihin tilaan he jättiwät hänen? Puolikuolleeksi.
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Hnomcittawa on tässä, että opettaja on käynyt koko
kertomuksen läpi ja tehnyt kysymyksen joka osasta; siinä
hän on tehnyt oikein. Mutta huomattapa on myös, että
joka kysymys seurasi tekstin sanoja ja waati »vastaukseksi

sanan.

maan yhden
Kun kertomus wielä on oppilaan
muistossa, on hänelle helppoa »vastata joka kysymykseen ponnistamatta ajatustaan ja »vaiwaamatta muistoaan; Niiloonmitä helpointa
ainoan poisjätetyn
tälhan
laisissa lauseissa, joita yllä on kysymyksinä tehty eikä kuitenkaan tietää tekstin sisällöstä kokonaisuudessaan mitään.
Jos te siis tahdotte saada lapsia käsittämään tekstin todellista tarkoitusta ja sisältöä tulee teidän tehdä kysymykset
sellaisiksi, että ne sisältämät mnita knin tekstin sanoja ja
ett'ei niihin woi »vastata tekstin sanoilla.
Käykäämme wielä kerta
aineen läpi ja tel)
käämmc johdannoksi pari »valmistamaa kysymystä:
Kuka puhui nämät sanat?
Kenelle ne lausuttiin?
Miksi ne lausuttiin?
Kerro lainoppineen kysymys.
Mistä kerrotaan »vertauksessa?
»vastauksia).
miehestä, joka meni matkalle.
Msi
Miksi kutsutaan miestä, joka menee matkalle? Mat-

se

sanoa

sanan

saman

sanoo:

kustajaksi.

Missä

hän

maassa

hän matkusti? ludeassa
Näytetään kartalla hänen tiensä. Mille
matkusti? Itäänpäin.
Minkälainen oli maa, missä hän matkusti,?
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(Tässä opettajan tulisi tehdä muutamia muistutuksia
asemasta ja luonnosta).
Mitä tekstistä opimme maan laadusta tänä aikana?
Se oli harwaan asuttu, siinä oli wähcin ajettuja
teitä, j. n. e.
Mistä
tiedätte? Koska mies tuli ryöwci-

sen

sen

ritten käsiin.

Taidatteko „tuli"

Joutui.

sanan

sijaan muuta

sanaa

sanoa?

Mitä ryöwärit tekiwät matkustawaiselle? He riisuiwat hänen waatteensa.
Mitä muuta he tekiwät hänelle? He löiwät hänet. Selitä se sana! He wcihingoittiwat, tekiwät
valjon pahaa hänelle.
Mistä tiedätte hänen tulleen wahingoitetuksi? He
jättiwät hänen puolikuolleeksi. Melkein he tappoiwat hänen.
Huomaa tässä tarkoituksen olleen kahtalaisen. Ensin
ett'ei kysymys sisällä wastausta, sentahden on toista lausetapaa käytetty ja lapset owat saaneet wastata omilla sanoillansa. Toiseksi ett'ei tyydytä wastauksiin, joissa on ylsi-,
näisiä sanoja eikä kertomuksessa olewiin sanoihin, waan on
enemmän tawallisia sanoja käytettäwä wastauksessa.
Lapset osllllwat usein yksinäisillä sanoilla tyydyttäwästi wastata opettajan kysymyksiin ja woiwat kuitenkin
olla tietämättömät tekstin sisällöstä.
Sittenkuin teksti yllämainitulla tawalla on täyty läpi,
wärssy wcirssyn perään, tahtoisin esittää kysymysten muodon
muutettawaksi seuraawalla tawalla'-
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„Mitä tämä teksti on meille opettanut?"
.Matkustaja matkusti ludecm etewimmästä kaupungista toiseen kaupunkiin Jordanin lähellä, koilliseen päin."
„Ia mitä hänelle tapahtui?"
„Hän tuli ryöstetyksi, melkein murhatnksi ja awuttomaan tilaan jätetyksi."
Opettajan ei pidä milloinkaan tyytymän, ellei hän
täydellisiä lauseita »vastaukseksi kysymyksiinsä. Nämät
lauseet selittämät ja kehittämät tekstissä esiintymiä sanoja,
joita tekstiä läpikäydcssä on koetettu selittää.
Muista että maillinaisen lauseen täyttämiseen ei muuta
tarwita kuin että lapsi on wähän tarkkaawainen ja käyttää
muistoansa. Jos joku oppilaisista on ollut tarkkaamaton
tai on antanut ajattelemattoman, koneellisen wastaukscn, tulee opettajan kohta tehdä tämänkaltaisia kysymyksiä: „mitä
nyt sanomme?" tai, „mitä saimme tietää siitä henkilöstä?"
Ota waari että tällaisen kysymyksen mastankseksi kokonainen lause on lausuttawa; mahdotonta on wcistata kysymykseen ponnistamatta ajatustaan, walitsematta sanoja ja
täydellisesti tuntematta ainettansa.
Suuresta armosta on sekin, että kysymykset omat selmät eikä eksyttäwäiset ja ett'ei niihin woi antaa
muuta kuin yhden wastauksen.
Tottumattomat opettajat tekemät usein liian epäselwiä
ja laweita kysymyksiä, esim.: „Mitä hän teki?" „Mitä
Abraham sanoi?" Miltä tuntui Josefista silloin
jll silloin?" „Mikä opetus meillä on työstä?"
kysymyksiä, joihin hän itse epäilemättä tietää oikean
kun on jo walmis hänen ajatuksissansa, mutta
wastauksen,
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joihin moidaan antaa muitakin yhtä hywiä mastanksia
mukaan miltä kannalta eri henkilöt katselemat niitä. Ei hän
sitä ajattele, ivaan otaksuu, että mikä on hauelle itsellensä
pitäisi oleman selwää muillekin. Hän unohtaa,
selmää,
että lasten ajatukset kulkemat, niin sanoaksemme, toista tietä
kuin hän itse ja pääsewät kuitenkin
päämäärään.
Tällaisen edellytyksen nojalla hän ei hymciksy mastausta, waikka
olisi wallan oikea; kun sitä wastoin lapsi,
joka antaa hänen edellyttämänsä wcistaukseu,
kiitoksen
ja tulee suosituksi, waikk'ei
sitä ansaitse enemmän kuin
toinenkaan.
Olen huomaunut epämääräisten ja cpäselwien kysymysten waikutuksen kolmenlaiseksi niitten lasten eri luonuoulciaduu mukaan, joille ne tehdään. Ajattelema ja ymmärtämä poika tulee kokonaan hämille; hän tahtoo antaa oikean wastaukseu, mutta kuu hän ei tiedä minkä wastauksen
opettaja hywäksyy, niin hän on waiti ja pidetään häntä ehkä
syyttömästi pöllöpäänä. Rohkea ja luulottelema poika, joka
ei ole tottunut ajattelemaan, wastaa kohta kun kysymys on
tehty; hän ei pidä siitä lukua, wastaato hän oikein tai
wäärin
hän yrittää ja onnistuu ehkä. Täten hän tottuu

sen

samaan

se

saa

se

hänen luonteellensa turmiolliseen

tapaan.

Löytyy kolmas laji lapsia, jotka owat taitamattomat,
sukkelat ja kamalat, jotka ottamat waarin opettajan ominaisuuksista
hänen opetustawastcmsa, hänen kysymyksiinsä
laadusta y. m, ja täten he pian huomaamat minkä wastaukseu hän tahtoo. Heillä ei ole paljon taitoa käsiteltämässä aineessa, mutta he ahkeroitsewat ajatella minkä eri

sa-
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ncm cli omituisen »vastauksen opettaja tahtoo kysymyksiinsä.
Mitä taswatukseen ja ajatuksen kehitykseen tnlee, en epäile

sanoa

horjuwain, laajain ja kaksimielisten kysymysten paljon wahingoittawcm lapsia; ja kuitenkin monet sunnuntaikoulnnopettajat owat syypää! tähän wikaan. Samasta syystä
on sellaisten kysymysten tekeminen wciltettäwä, joihin ei woi
toiwoa wastausta, Taidesanat ja muut lapsille käsittämättömät, tuntemattomat asiat owat ensin selitettäwcit ja sitten
kyseltäwät.
Wallan moitittawa on tapa
lauseen ensimmäisen
tai toisen sanan, sanan, ensimmäisen tawuu», jota lapset eiwät
muista. Kaikki tällaiset erhetytset totuttamat lapsia liimaamaan ja meidän tulisi aina muistaa, ett'ei mikään tottumus
ole oikealle ajattelemiselle »vahingollisempi, ei mikään »vaikuta pintapuolisuutta eikä itsensä pettämistä niin paljon kuin
juuri täms. Sitä tulee siis kaikin tawoin karttaa ja wälttää. Tämän »varmimpana wälikappaleena on tarkka kysymystemme muodostaminen, tarkoin punnitseminen, josko lapset
owat niitä ymmärtäneet oikein, sekä waarin ottaminen, ett'eiwät ne sisällä useampia kohtia kuin joihin meillä on syytä
odottaa selwiä ja tarkkoja »vastauksia.
Löytyy eräs laji kysymyksiä, joita ei woi kutsua kysymyksiksi, kun ne owat maan teeskenneltyjä. Tarkoitan
sellaisia, joihin woi wastata,,ou" tahi ~ei." Wcistcius on
jo kysymyksessä, sillä mahdotonta on tehdä sellaista kysymystä ilmoittamatta äänellään, mitä wastausta tahdotaan.
Kuullaan pari esimerkkiä: „Onko oikein kuunioittcia isää ja
äitiä?'' „Osoitliko Abraham uskoa, kuu hän uhrasi poi-
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kansa lisakin?" „Luutetkos psalmien tekijää hywäksi mieheksi?" ~Rakastiwatko fariseukset todella totuutta?"
Tällaiset kysymykset ciwät wciadi ajatuksen ponnistusta: jokaiseen näistä woipi antaa waan kaksi wastausta
ja Minun täytyy kysymystä tehdessäni wälttämcittömästi
ilmaista minkä näistä »vastauksista waadin. Wallan wältettäwät ne siis owat, ellei niitä tahdota käyttää muutamien minuuttien täytteenä, joita luullaan lasten tarwitsewcm

lewätäksensä.
Hywä kysymys kiihottaa oppilasta ajattelemaan,
saattaa hänet koko steluneen tutustumaan tutkittamaan
aineesen ja tekee opetuksen wiehättäwäkst ja oftettawaiseksi.

se

Tämä kysymyksen muodosta. Tutkikaamme nyt
lyhyesti kysymysten järjestystä. Niitten tulee toisiansa
seurata järjestyksessä: edellisestä vastauksesta on jokainen
kysymys johtuwa ja luonnolliseen ajatusyhdistykseen yhdistywä. Löyhien, yhteydettömien, sattumalta tehtyjen kysymysten kautta latoo kysymystawan arwo ja hywä waikutus. Olkoon kysymysten muoto kuinka oikea tahansa, olkoot
ne oppilasten ajatusten ja taitojen kilhottimina, niin ei oppilaan mielessä waikutus tule edulliseksi eikä pysywäisekst,
elleiwät kysymykset ole tehdyt järjestyksessä; sillä kaikki
mitä yhdyttomcisti opitaan, on muistossakin yhdytöntä.
Sangen tarpeellista siis on kysymyksiä tehdessä aina pitää
mielessä niitten yhdistäminen niin, että jokainen uusi wastllus selittää edellisessä wastciuksessa selittämättömän asian.
Kun kysymykset tehdään siinä järjestyksessä, tulee opetus kokonaiseksi ja woimalliseksi ja meillä on syytä toiwoa
opitun pysywan oppilaan muistossa.
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luullakseni kaikki joskus sanomalehdissä lukeneet kertomuksia oikeusjutuista ja ihmetelleet todistajien
tuomioistuimen edessä antamia yksinkertaisia ja täydellisiä
kertomuksia. Tunnemme ehkä jonkun henkilön nimen, tiedämme hänen olewcm simistymättömän ja puhuwciu katkonaisella ja huolimattomalla tawalla, mutta kun luemme hänen teeskentelemätöntä ja kokonaista kertomustansa tuomioOlemme

istuimen edessä, niin hämmästymme; ei ole tyhjiä sanoja
eikä tarpeettomia asioita puhuttn eikä tnitenkaan mitään
tärkeää asiaa ole polskaan jätetty.
Ihmettelemme miten tällainen mies taitaa niin monen kuulijan läsnäollessa antaa kertomuksensa miu sopimalla
tawalla ja »valituilla sanoilla. Hywä! minä
teille
kohta. Hänen alkuperäinen kertomuksensa ei ollut sellainen
kuin sanomalehdissä oli kirjoitettu. Mutta hän seisoi
miehen edessä joka oli kysymysten tekemisen taidon oppinut
ja hän wastast waan niihin kysymyksiin, joita tuomari teki
hänelle. Kirjeenwaihtajll kirjoitti mastaukset näihin kysymyksiin siinä järjestyksessä kuin ne annettiin. Kertomus on
sentähden kokonainen, että tuomari edeltäpäin tiesi kertomusta johtaa ja taisi päättää mikä oli tarpeellista ja mikä
ei ollut tarpeellista asianwalaisemiseksi sekä asettaa kysymyksensä niin että tapaukset tuliwat täydellisesti kerrotuiksi.
Meidänkin tulee tehdä kysymyksemme, etenkin kertauskysymyksemme niin, että jos lasten wastaukset kirjoitettaisiin,
niistä tulisi täydellinen ja kokonainen esitys tekstin sisällöstä.
En kuitenkaan tahdo tätä ohjetta tarkoin senrattawaksi snnnuntaikoulunopetuksessa. Opetuksen kuluessa
woipi wäärintasityksiä tnlla
ja nämät owat oikais-

sanon sen

86

tawat; woipi esiintyä waikeita, selitystä kaipaamia sanoja;

saattaa

johtaa uusiin ajatussuuntiin, jotka waatiwat
poikkeamista aineesta. Tuleepa nsein tarpeelliseksi
poiketa wähän suunnitelmasta aineen wcilcisemiscn tai muittcn syitten tähden. Älköön yksikään opettaja olko niin jäicstöllinen, ett'ci hän huomaisi näitä asianhaaroja. Älkäänv
me ajatusjohtoisen kokonaisuuden saawuttamiscksi liiaksi jarcsteltö
järestystä. Älkäämme myöskään unohtako tarpeellisten selitysten ja oikasemisien tekemistä. Opetuksen päätarkoitus on kuitenkin muistettawa; kaikki turha
poikkeus tarkoin wältettäwä ja tekstin waikeimnmt kohdat
toistaiseksi jätettäwät, jotta tärkeimmät totuudet ciwät jäisi
mieleen teroittamatta.
Opettajan menestys riippnn paljon kysymysten ulkonaisesta esittelemisestä. Wilppaus on sangen tärkeä.
Pitkällinen ja hitainen menetys wäsyttää lapsia ja tekee
heidät halnttomikfi opetukselle. Tehkää kysymyksenne eläwästi ja »vilkkaasti. Älkää antako yhdenkään lapsen olla
tarkkaamaton. Harrastakaa opetusainetta, niin opetus tnlce
eläwcikfi ja »voimalliseksi ja lapsetkin inuostuwat. Välttäkää pitkiä wciliciikoja, yksitoikkoista ääntä ja wenyttäwää, hidasta puhetta. Älkää samoja sanoja käyttäkö kysymyksissänne, pyytäkää kaikin tawoin saada oppilasta innostuneeksi
ja elnwäksi. On toki muistettawa, ettemme woi antaa
enemmän kuin meillä on. Emme woi saattaa muita korkeammalle kannalle kuin itse olemme; tärkeätä on siis, että
olemme itse innostuneet aineesen ja mielistyneet muille teroitettawaan totuuteen, jos
pitää heihin tuukeuman. Olen
nähnyt opettajia, joitten koko olento todisti heidän pnhuwan
teksti

hetkeksi

sen
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sydämmestänsä elämän ja lunastuksen sanaa; olen nähnyt
ilokyyneleitä tiiltäwän heidän silmissänsä, kun Jumalallisen
totuuden woima liikutti pienokaisia. Ia olen »vakuutettu,
että juuri nämät opettajat kerran saawat niittää runsaita
ja ihania hedelmiä Jumalan siunaamasta siemenestä. Turhan
on teeskennellä tunteilla, joita ei ole, tai olla innokkaan
näköinen toiwossa siten tehdä opetus liikuttawaiseksi; lapset
on, hän
näkewät pian teeskentelewciisen muodon ja jolla
menettää
ja »vaikutuksensa heidän silmissänsä.
Tahdon myös huomauttaa, ett'ei opettajan pidä käyttämän kysymyskirjoja eikä Muistoonpanoja opetuksessa. Sellaiset apulahteet owat kyllä hywät edeltäpäin käyttää
ajatusten järjestämistä ja tekstin »valmistamista warten.
Mutta kysymyskirjan käyttäminen lasten läsnäollessa ei hywää »vaikuta; he eiwät luota opettajaan, hän tulee itse sidotuksi ja kaikki tulee jäykäksi ja koneelliseksi. Kysymykset,
olkoot hywät tai pahat, eiwät ole kirjasta eikä muistoonpanosta luettawat, »vaan lausuttakoon ne omcmtakeisesti oppilasten tarpeen mukaan.
Hywän opetuksen kautta opettajan ja oppilaan mieli
ei milloinja ajatukset yhdistywät toisiinsa. Luettu
kaan »vaikuta minussa niin kuin elciwän ja läsuäolewan henkilön suulliueu puhe, jonka ajatukset yhdistywät minun ajatuksiini ja owat minun tarpeeni mukaan. Tunnemme kaikki
lukemisen ja suullisen puheen
erotuksen
kuulemisen wälillä. Waikk'ei puheen sisältö ollut mitään
erityistä, »uin se, tunnollisesti ja eläwästi lcmsuttnna, »vaikutti meissä enemmän kuin
lukeminen. Sama erotns on kysymyksiä tehdessä. Se on minusta paljon parem-
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pi, että opettaja itse tekee kysymyksiä, waikk'ei
alussa hywin onnistuisikaan, kuin että hän on liiaksi sidottu kirjaan,
joten hän ei saawuta lasten ajatuksia eikä tunteita. Uida
korktipnssien awullci ci ole uimista ensinkään. Lukea kysymyksiä katkismuksesta tai muusta kirjasta ei ole kysymyksien
tekemistä, waan lukemista.
Lapsiakin tulee kchoittaa tekemään opettajillensa kysy-

myksiä ja wapaasti lausumaan epäilyksiäusä. Hywä opettaja ei pidä sellaisia kysymyksiä ikäwinä eikä sopimattomina,
waan ne owat hänestä hywä todistus, että oppilas todella
on seurannut ja ajatuksineen aineesen kiintynyt.
Hänen
tulee sowelijaalla taivalla wastata näihin kysymyksiin ja
selittää niitä kohtia, joita lapsi ei käsitä ja siten poistaa
waikeuksia. Tämä innostuttaa oppilasta ja tekee opettajan
opetuksen enemmän hedelmää tuottawaksi.
Kaiken, mitä on kysymystawasta sanottawa, woi yhdistää näihin sanoihin:
kiihottaa oppilasta ajattelepanee tahdon ja sielun kaikki woimat
maan,
liikkeelle eikä ainoastaan muistoa teroita jalompani hengen woimain wahingoksi; sanalla
nottu,
saattaa oppilaan jotenkin »vapaaksi opettajan mallasta ja tekee hänet itsensä totuuden
tutkijaksi eikä ainoastaan
kuulijaksi.
Tähän päämäärään pääseminen pitäisi oleman kaiken
kyselemisemme tarkoituksena, sillä opetuksemme menestys on
ei annettujen tietojen määrästä, waan
aina arwosteltawa
siitä, miten oppilastemme ajatuslahja on kehittynyt ja
tutkimisen halu herännyt, joka on tulemalle menestymiselle
paljon warmempi perustus kuin löyhästi koottujen tietojen
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kaunistettu latominen, olkoon
kylläkin kaunista katsella.

se

pintapuoliselle katselijalle

En woi kyhäelmääni lopettaa, ennenkuin lansun teille muutamia kehoitussciuoja.
Ensiksi tahdon teille lausua sydämmellisen kiitokseni salosta,
altiiksi-antawaisesta työstänne Herran »viinamäessä. Iloista
on tietää näitten riwien tulewcm niin monien henkilöjen
lnettawilsi, sotka Kristuksen rakkauden waatimina panemat
aikansa
woimansa altiiksi kootessansa ja hoitaessansa
karitsoja hywän paimenen hajalla olewassa ja heikossa lauKaikki, mikä wcilcnsee teitä paraiteu toimittamaan
tärkeätä ja jaloa työtä, on marinaankin hywää teistä. Tiedän teidän usein tulewcm alakuloisiksi ja arkcmiaisiksi ajatcllessanne mikä edeswastaukscnne on, mutta rohwaiskaa mieltänne! „Työnne on Herran ja tekonne on Jumalan halHän, joka antaa kylwäjcillc siemeniä ja siunaa
lussa"
hänen »vainioitansa, Hän on siunaama teidän työnne rakkaudessa ja runsaasti palkitsema teitä wanhurskasten ylösnousemisessa. Tosi on että waikuiukset lasten sydämmiin usein
owat koulun ulkopuolella ristiriitaiset opetuksenne kanssa.
Pienet tulemat teidän tykönne likaisista, siiwottomista ja
epäsiweellisistä kodeista, wiettciäkscnsä hetken koulussanne.
Te olette ehkä heidän ainoat hengelliset opettajansa. Teidän
waikutuksenne kautta heidän sielunsa tulemat likempään yhteyteen näkymättömän maailman kanssa. Teidän opetuksenne
kautta he oppimat „tuntcmaan Jumalan ja jonka Hän lähetti lesukscn Kristuksen." Teistä riippuu muodostaa
heissä ensimmäistä ja pysymäisintä käsitystä synnin paheesta,
pyhyyden tarpeesta, totuuden armosta ja taiwaan puhtau-

Sunnuntaikoulunopcttajat!
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massa.
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Koulussa-olon hetki on ehkä ainoa waloisa ja toiaika monelle lapselle, joka syntymästänsä asti
kulkea epätasaista, orjantappuraista tietä. Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta he tulemat kouluunne ja käymät
siellä muutamina suuuuntaina, mutta palaamat pian seuroihin ja toimiin, jotka owat ristiriidassa hengellisten maikutusten kanssa ja owat omiansa tekemään kaiken opetuksenne
desta.

saa

woisa

mitättömäksi.

Tämä on todella mietittäwä asia enkä epäile teidän
ajatelleen sitä usein. Kuinka tärkeä siis joka hetken
oikea käyttäminen on! Kuinka tärkeä käyttää tarjolla olemia «älikappcileita, jotta opetus tulisi tuottamaan niin paljon siunausta kuin mahdollista!
Niinkuin maallisten aineitten, luwuulaskun, historian
ja maantieteen opettaja, joka
opettaa wiikon joka päimänä, tarwitsee tuttia aineitansa, tutkia oppikirjaansa walasemia kirjoja ja ennen kaikkea tuttia parhaimpia opetustapoja taitaaksensa opettaa, niin on hywä walmistus todella
tarpeellinen teille, joitten tulee selittää pyhän raamatun jumalallisia totuuksia. Ne erehtyivät suuresti, jotka luulemat
hengellisten aineitten opettamisen maallisten aineitten opettamista helpommaksi. Se on päinwastoin. Pyhän raamatun opettamisessa tarmitaan enemmän moimaa, tajullisuutta
ja tietoja kuin jonkun muun aineen opettamisessa. Ahkeroikaamme siis saada aina enemmin tietoa ja taitoa oikein
jakaaksemme totuuden
Kertomus ja wertcms, psalmi
kaikki wacitiwat erityistä tutjo profetia, neuwo ja oppi
kimista, ennenkuin niitä opetamme. Me häpäisemme raamattua ja
jumalallista antajaa, kun »valmistamatta
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pyhiä totuuksia. Meidän tulee kiitollisuudella
ottaa wastacm ja käyttää kaikkea waloa, minkä historia,
tiede ja oppineitten miesten tutkimiset pyhästä sanasta antamat; mutta ennen kaikkea meidän tulee kääntyä jumalalliopettajaan ja selittäjään, pyhään henkeen, josta Wapahtajamme sanoi: „HiW opettaa teille tailti ju muistuttaa teille tailli, mitä minä teille sanonut olen Ia
taas: „los joltatin teissä puuttuisi wiisnutta, l,än anollllln sitä Jumalalta, jola jolaisellc antaa utsinkettaisesti
opetamme

seen

"

eilä soimaa."
Lopuksi. Pitäkää tärkeä toimenne kunniassa, waan
älkää luulko olemanne siihen itsestänne kelwolliset. Muiskuinka typerä, kurja ja
takaa, että pienen lapsen, olkoon
wälinpitämätön, powcssci on jotakin, joka elää kauemmin
kuiu kirkkahin tähti taiwahalla. Muistakaa myös minkä Mestarin palweluksessa te olette, kenenkä tahtoa ja käskyjä te selitätte; ja jos te
teette, niin teillä on syytä
toirooa menestystä työstänne, Tutkiesscumc joka päiwä rukoillen kirjain kirjaa Jumala selittää teille totuuden yhä
selkeämmäksi. Opettamalla, wahwistamalla ja johtamalla
teitä suuri taiwaalliuen opettaja joka sunnuntai teidät auttaa.
Hän antaa yhä enemmän menestystä työssänne, enemmän
waikutusta lasten mieliin ja enemmän taitoa opettamaan
sanaa, joka „walon kantaa ja hengen antaa."

se

sen
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Sunnuntaikoulun llollylmiä.
Eräs

sunnuntaikoulutyttö.

W

änen nimensä oli Maria T. Olen näkeminäni hänet
istuwan kirkossa lasten
lehterillä katsellen minua ja pientä raamattua kädessänsä. Qlen makuurawintoa sielullensa. Lapsi-rauktettu hänen tulleen
ka olikin
tarpeessa; sillä hän ei kotonaan saanut sielun
rawintoa muualta tuin pienestä raamatusta. Hänen isänsä
oli näet epäilijä ja itse johdattaja uskottomain seurassa, joka
kokoontui joka wiikko hänen talonsa wnstapciässä olemaan
rawintolaan.
Maria oli ruma, hänen ruumiinsa oli wiallinen, mutta
hänen sielussaan oli Jumala asettanut kaikki hywään järjestykseen. Rauha ja ilo loisti hänen silmistänsä. Käy-

seassa

sen

saamaan

dessäni ensi kerran sunnuntaikoulussa saawutti hänen muotonsa ja wiisaat mastcmksensa huomiotani. Hän oli huolellisesti, jopa turhamaisestikin, waatetettn, mutta turhamaisuus katosi jota enemmän hän kypsyi taiwasta Marten. Hän
oli uskottoman isänsä ainoa lapsi ja tämä rakasti häntä
paljon. Hän oli niin innostunut sunnuntaikoulussa käymiseen, ett'ei isä raskinnut murhetuttaa häntä kieltämällä sunnuntaikoulussa käymistä. Täällä pieni taimi kaswcitettiin.
Wnikka hän kotona kuuli isänsä kumppanien jumalattomia
pilkkasanoja, ei hän milloinkaan läksyänsä unohtanut.
Joka wiikko hän joi totuuden lähteestä ja lapsi kas-
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woi enemmän uskossa kuin isä uskottomuudessa. Hän ei
milloinkaan ollut sana-kiistassa isänsä kanssa. Se oli molemmille onneksi. Hänen läsnäollcssansa hän oppi laulujansa
ja luki raamatun lauseitansa sekä rukoilikin usein pienessä
kamarissansa. Hän rukoili isänsäkin edestä. Sen isä kyllä
tiesi, waikk'ei sitä hänelle puhuttu. Se näkyi hänen kaswoistansa knn lapsi tnli alas pienestä ullakko-kamaristansa.
Tämä kaikki oli hiljainen todistus lesuksesta. Epäilyksen linna kukistui »vähitellen yksinkertaisilla 'välikappaleilla.
Suurella huolella rakennettu linnoitus rupesi rauhalli»vaikutuksen kautta horjumaan perustuksissansa. Ei
hän tarkastanut paljoko siitä oli häwinnyt, paljoko oli jäljellä. Hän ylitti »vielä olla pilkallinen uskottomain »veljcinsä seurassa; »vaan pian hän muuttui arkamielisetsi. Sunnuntaikoulun walo loisti pimeydessä, wanhnrskauden nuriugon säteet ruftesiwat sulattamaan itsewiisauden jääkappaleita.
3tnma lapsi raukka oli Kristukseu rakkaana kirjeenä ja hengen kirjoitus hänen sydämmessänsä tuli tunnetuksi. Lapsen
yksinkertainen jumalisuus pehmitti isän kowcia sydäutä.
Mahdotonta oli taiwaascn »vaeltajan olla huoneessa leivittämättä taiwciallista hajua ympärillensä.
Wnosi kului. Maria kaswoi
Heikko maal.
Linen maja tuli yhä heikommaksi. Mutta ruumiin heikontuessa hänen uskonsa, toiwonsa ja rakkautensa yhä wahwistui. Ne tuliwcit huoneessa wallitseivaa pimeyttä wahwcmNe »uoittiwat isän sydämmen ja
miksi ja poistiwat
mielistymään
siihen, mitä on rakasta, suurta
saattnvat hänet
ja jaloa. „Wah»vasti »varustettu mies" wapisi howissansa.
Alituinen itsensä kieltämme», lempeys, kärsiwcillisyys ja
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säälnväisyys, elämä toiwo ja iloinen odotus ryntäsimät aina
ja moittcimattomalla woimalla epäuskon marustuksia wastaan, kunnes ne kaatuiwat.
Eipä makuuttamieu todistuksien paljous olisi woinut
muuria, sillä sitä wastacm hän oli warustettu
särkeä
walheen wiisastelemisella ja missä järjen wäitteet eiwät
liittäneet, siinä rakkaus syntiin oli »varustuksen wartijcma.
Mutta mallan aseeton hän oli wastustamaan rakkaita silmäilyksiä ja sanoja, alituista mielenmalttia tuskankin alla
ja uskalijasta luottamusta Wapahtajan rakkauteen.
Eräänä iltana isä työnsä päätettyä meni Marian
luokse, joka makasi liktmmäisessä huoneessa. Hän istui wuoteellansa ja luki. Isä näki että waiwasi häntä ja
noi: „älä wäsytä itseäsi lukemisella, minä luen sinulle. Mitä kirjaa luet?" Hän huomasi kohta mikä kirja
oli.
antoi
bän
tyttö
kirjan
ja
Kiitollisella katsannolla
hänelle
otti
ääneti »vastaan. Hän piti
käsissänsä, ollen hämillään mitä oli tehtäwä. Wihdoin hän
noi: „mistä lnen sinulle, Maria?" „Aikomukseni oli lukea
minulle." Häu luki
loh. 14 l. Isä on hywä ja lukee
hiljaa ja ajattelewasti. Qli jo aikoja kulunut siitä kuin
hän näin luki raamattua. Hän oli tosiu joskus sitä lukenut, mntta miten ja miksi? Hän oli maittamista Marten
sitä lukenut; uskowaisteu synneistä, joista siinä puhutaan,
ja kertomuksia ihmeistä y. m.; sellaista hän oli etsinyt.
Mutta uyt hän lukee Waftahtajan rakkauden ja sciäliwäisyyden sanoja: „älköön teidän sydämmenne mnrheellinen olko;
jos te uskotte Jumalaan, niin uskokaat myös minuun. Minnn isäni huoneessa on monta asuinsijaa: jos
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ei niin olisi, niin minä sanoisin teille: minä mmm Valmistamaan teille sijaa: ja waitka minä menen pois Valmistamaan teille sijaa, niin minä tnlen jälleen ja otan teidät
tyköni: että kussa minä olen, siellä pitää myös teidän oleman. „Hän katseli Manaan; hänen silmänsä oliwat rukoukseen ja kiitokseen käännetyt ylöspäin. Hän ei uskaltanut
awata suutansa, mutta hänen sydämmensä oli liikutettu.
Hän sanoi Vihdoin: ~lnenko enemmän?" Wastanksekst hän
pani pienen, laihan kätensä isän käteen, silmäillen häntä
metisillä, rakkaudesta ja ilosta loistawillci, silmillä. „Isä",
sanoi hän, ~cn Voi olla waiti. Hän on minun Wapahjani, toiwoisin hänen olewcin sinunkin Wapahtajasi. Hänen Isänsä huoneessa on monta asuinsijaa; oi, rukoile häntä Valmistamaan sinulle yhden
Eikö hän ole täpötäynnä rakkautta?,, jatkoi hän, ~Hän ei
minä käsken
enkelini Valmistamaan sijaa, eikä: sija on jo walmis, Vaan
Tätä lukeissani mnistan aina aikaa,
Hän Valmistaa
jolloin tulin totiin sedän tyköä. Sinä tulit asemalle minua
Vastaan, waitka sinulla oli kiire. Kotiin tultuamme oli äidin ilo
sanomaton; ja tultuani kamariini, todisti kaikki siellä hänen
rakkauttansa. Kaikki rakkaat kirjat oliwat hyllyllä. Siellä
oli pieni rasiakin, jota olin kauan toiwonut saada ja waikka
äidin terweys oli ollut heikko sillä aikaa, ci hän kuitenkaan
antanut kenenkään muun järjestää huonettani. Lasissa oli
wihku hywänhajullisia, walkosia kultia, joita sinä, isä kulta,
olit poiminut. Niin lesuskin itse Valmistaa sijan minulle
ja tulee ottamaan minua luoksensa. Isä, sinun tulee minun poismenlyäni antaa Hänen olla sinun Vapahtajasi niinkuin Hän nyt on minun. Ln ole ennen tohtinut puhella
.

.
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sen.

96

simm kanssasi, mutta olen yöt päiwcit rukoillut edestäsi.
Sydämmcni hartain rukous taiwaallisclle isälleni on ollut,
että sinä ja äiti oppisitte rakastamaan Wapcihtajaa. Sanomatta tätä sinulle en woinut kuolla. Lupaatkos isä rukoilla
Icsusta ennenkuin kuolen? „Wahwasti warustettu huone
wapisi epäilemättä. Epäilijän silmissä näkyi kyyneleitä. Äiti astui sisään ihmetellen hiljaisuutta. „Äiti", sanoi tyttö
ojentaen kättänsä, „mina toiwon että isä ja sinä rakastaisitte
lesusta ja seuraisitte minua kotoon, jonka Hän on walmistanut minulle!"
„Ratastan Häntä wcihän", hnolaili äiti, „kuinka taitaisin olla sinun kanssasi
huoneessa ajattelematta
Häntä, joka on tehnyt lapseni onnelliseksi?" Tätä kuullesMarian katsanto kuwasti taiwasta. Hänen isänsä kertoi
minulle sittemmin ctt'ei knnnioitus, rakkaus eikä kiitollisuus
ole kenenkään muun kaswoihin »iin kuwautunut kuin

samassa

sa

häneu.

„Isä ja äiti kulta", wirtkoi Maria witkallisesti,
„langetkaa polwillenne sänkyni wicressä, ennenkuin kuolen,"

Kahta kertaa ei hänen tarwinnut pyytää. He lankesnuat polwillensa. Oi, mitä näky enkeleille! Heikko, ruma lapsi

sor-

oli wanhempainsa johtajana elämän tielle. Wäsyncellä,
tnneella äänellä rukoili hän heidän edestänsä. Hartaasti hän
kiitti Jumalaa, joka oli taiwuttanut hänen äitinsä sydämmen.
Hän rukoili teesteutelemättömällä luottamuksella lesusta olemaan molempain Wapahtcijana ja johdattamaan heitä „pysywäiseen kaupunkiin", minne hän itse nyt meni!
Wäsyneenä hän nojautui pciän-alukselle. Hänen huulcusa liittuiwat rukoillessa. Samana iltana hän tuoli
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Lewollisesti, llman taistelua, lahti henki hänestä. Hän oli

päättänyt elämänsä. Herra otti hänet luoksensa. Siellä
hän nyt
Hänen kanssansa, jota hän täällä rakasti.
Ei mikään mciiwa enää häntä waimaa, ei kiusaus häntä
häiritse eikä tuska tukalaksi tule.
wirkkoi VanWiimeisenä päiwänä hän muun
hemmillensa, että hän odotti
kohdata heitä taiwaassa.
Niin tapahtuikin. Epäuskon
oli pyhän
hälweni,
hengen työ, lesuksen armon woitto. Isän entiset towerit
erkaniwat. Hän kuulteli elämän sanaa, tuli oppimaiseksi
niinkuin pieni lapsi, ja kulki nöyrästi raajaritkoisen rakkaan
oli sunnuntaikoulun hedelmä
lapsensa jälkiä

asuu

saawcmsa
sumu

muassa

se

se

-

Muutama

sana

se.

Kllwllintn-npLtuKseZta

Kirj. F. I. Hartley.

seuraawa

sunnuntaikoulunopettajaa ei
raamatuu
ja
„mutta
opettajat
lause olisi kehoittanut lohduttanut:
paistamat niinkuin taiwaan kirkkaus ja jotka monta
opettamat wanhurskauteen, niinkuin tähdet alati ja iankaikkisesti." Ketä ei palkka, joka tässä luwataan, kehoittaisi
olemaan uskollinen? Ketä eikö sielujen Voittaminen kiihottaisi työskentelemään, rukoilemaan, wicläpä kaikkia monniansa
5
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uhraamaan? Älköön kenkään luulko' sitä itsekkäisyydeksi.
Sanotaanhan Wapahtajnstammekin, että hän, „koska hän
olisi kyllä taitanut iloita, kärsei ristiä, ei totellut pilkkaa ja
nyt istuu oikealla kädellä Jumalan istuimella."
Ia apostoli Jakob sanoo: „rakkaat weljeni, jos joku

se

teistä eksyisi totuudesta ja joku palauttaisi hauet,
tietäkään, että joka syntisen palauttaa tiensä erhetyksestä,
wapahtaa sielun kuolemasta ja peittää syntein paljouden."
„Wapllhtaa sielua kuolemasta"
eikö tätä warten
pitäisi tehdä paljon työtä? Eikö tämän pitäisi kehoittaman
jokaista sunnuntaikoulunopettajcia saawuttamaan kaikkia omai-

suuksia, joita hän toimessaan tcirwitsee?

se

Warmaan.

Mutta kun sunnuntaikoulunopettajan toimi on näin
jaloa ja lupaukset siitä owat niin ihania, niin maksaahan
waiwaa tutkia, miten tätä tointa woisi paraiten toimittaa
ja mitä wälikcippaleita woisi siihen edukseen käyttää.
Löytyy epäilemättä monta opettajaa, jotka owat sopiwat toimeensa, joilla on luonnollisia opetus-lahjoja, jotka owat innokkaat ja walmistuksen sekä harjoituksen kautta
tulewat hywin taitawiksi toimessaan, mutta löytyy suuri
joukko sellaisiakin opettajia, joilla, waikka he harrastamat
sielujen wllpahtamista, ei kuitenkaan ole niitä omaisuuksia,
joita tähän toimeen tnrwiwan. Saattaa kyllä sanoa, että
he tietäwät mitä heidän pitää opettaman, mutta eiwät tiedä miten heidän pitää opettaman. Se on kuitenkin hywä että he tuntewat puutteitansa, että he ottawat mielellään neuwoa ja opetusta wastaan sekä ahkeroiwat tulla yhä
taitawimmiksi ja sellaisiksi työntekijöiksi, jotka „oikein jakllwat totuuden sanaa."
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Aiomme nyt puhua sellaisille.
Naamcitun opettamisen tarkoitus

sunnuntaikoulussa

on: ymmärryksen kehittäminen ja sydämmen parantaminen. Waan mikä opetus on?
on ottaa ajatus
Pastori Curwen sanoi:
ja
istuttaa
yhdestä sielusta
toiseen, niin että siinä
tämä
on oikein, niin ei kaikkea
juurtuu ja kaswaa." Jos
waan tyhjäksi puopettamiseksi",
opettamista woi
helemiseksi. Tällainen on puutteellinen. Mutta jos
oppilasten mielestä kadottanut
on puutteellinen, niin on
Opettaja, joka tällä tawalla opettaa, ei suinkaan
waikuta raamatun eikä kristinopin kunnioitusta ja rakkautta,
waan inhoa ja wastenmielisyyttä. Moni ovpilas on tällaisen
menettelyn kautta ruwennut pitämään raamattua ikäwimpänä
kirjana. Se ei ole saanut waikuttaa hänessä tätä makuutusta: „Herran sanat owat kalliimmat kultaa ja kaikkein parasta kultaa ja makiammat hunajata ja mesileipiä."
Tästä myös seuraa, että moni pitää sunnuntaikouluopetuksen ikäwänä ja wäsyttäwänä toimena, waikka
piopettajille
ja
oppilaisille
miellyttäwin
oleman
jos
toimi,
täisi

se

sanoa

arwonsa.

se

„

se

se

sen
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ohjattaisiin oikein; mutta tähän waaditaan, ett'ci
olla kuiwa, yksitoikkoinen eikä hengetön, waan miellyttäwä ja woimallinen. Ia
wuoksi puolustamme „hawainto-opetusta."
Sunnuntaikoulunopettajat saattawat käyttää tätä opetustapaa kolmella tawalla:
1. Näyttämällä taulun, kartan tahi jonkun muun
walasewan esineen, joka woi selittää kysymyksessä olewan
opetus-ainetta.

sitä

saa

sen
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2. Kuvailemalla eläwästi raamatullisia paikkoja ja tapahtumia.
3. Selittämällä wertauskuwilla waikeasti ymmärrettäwiä totuuksia, tarinoita, kertomuksia, tahi wertauksia,
wuttaaksensa oikean käsityksen ja eläwän waikutuksen.
Hawainto-opetuksen tawallisin muoto on taulun tahi
jonkun muun esineen esille asettaminen aineen walasemi-

saa-

seksi.
Pienten

lasten

nestyksellä käyttää.
raamattua

opettaessa

koulussa woisi

tätä opetustapaa me-

Narina on,että je

olisi suureksi

sunnuntaikoulussa

hyödyksi opettajalle

awuksi.
Tahdomme esim. antaa lapsille oikean kuivauksen
maisesta asunnosta. Millä muulla tawalla taidamme
paremmin

tehdä

kuin näyttämällä

sellaisen

asunnon

itä-

sen

kuwan?

Tahdomme ehkä kertoa Israelin lasten »vaelluksesta tahi
Paciwalin lähetysmatkoista, mutta mahdotonta on meille
sen tekeminen niin, että lapset sitä käsittciisiwät, ellei meillä
ole tätä tarkoitusta warten tehtyä karttaa. Raamatussa on
paljon kerrottu juutalaisten tawoista ja menoista ja saisimme kauan puhella niistä lapsille taitamatta niistä antaa
heille selwää kumausta kmvia käyttämättä.
Moni meistä warmaan muistaa miten halukkaasti
lapsuudessamme taäntelimme lehtiä perheraamatussa, jonka
kuwat luonnottominakin wiehättiwät meitä. Vanhempamme
antamat opetukset Josefista, Dawid'ista paimenpoikana,
Timoteuksesta ja Wapahtajasta owat ikäänkuin yhdistyneet
sieluumme ja eriämättömästi muistoomme juurtuneet. Kumien käyttäminen raamattua opettaessa on sanomattoman

suu-
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resta hyödystä. Sen kautta totuudet tulemat pysywäisemmästi mieleen teroitetuiksi. Kuwia tulisi siis enemmän
käyttää sunnuntaikoulussa, etenkin pieniä lapsia opettaessa,

seuraamista syistä:

1. Ne herättämät lapsessa huomiota ja halua kysymyksessä olcwaan aineesen ja sehän on sangen tärkeätä, jos
opetus on tulewa hedelmää tuottamaksi.
2. Usein ne antamat oikean kumauksen raamatullisista
tapahtumista ja tawoista.
3. Ne omat oppilasten mielten yhdistyssiteinä ja teroittamat heidän muistoonsa heille opetettuja raamatullisia
totuuksia. Joku on sanonut, että silmäkin muistaa ja warma on, että
auttaa paljon muistoon teroittamaan totuukjoita taulujen tahi karttojen kautta maja
tapahtumia,
sia
inistaan.
Puolustaessamme kumien käyttämistä sunnuntaikouluuopetuksessa un toki tehtäwä pari muistutusta. Ensimmäinen
on kumien »valitsemisesta. Olemme nähneet kumia, jotka
omat niin etsyttäwiä, jova naurettawiakin, että niitten näyttäminen lapsille on enemmän wahingoksi kuin hyödyksi. Kuwat Vapahtajasta, sädekehä pään ympärillä, nykyaikaisiin
pukuihin puetetut kerjääjät tien wieressä ja monet muut kuwaelmat tahi wääristelemykset tekemät malttamattomasti eksyttämän waikutuksen. Lapsen kysymys: „miten Juutalaiset
woiwat tappaa Wapahtajan, kun ne aina näkimät kirkkauden hänen päänsä ympärillä? „olisi tällaisia kuwia näyt-

se

»

täessä mallan paikallansa.
Meidän tulee siis olla

hywin tarkat tauluja wcilitcssa
ja tarkoin katsoa, ett'ei muita kuin todenmukaisia käytetä.
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Mutta sellaisten saaminen ei ole helppoa. Hywien
ja todella opettawaisten, raamatullisten kuwien toimittaminen sunnuntaikouluja warten on nykyajan tärkeimpiä »vaati-

muksia.
Mitä kuwien käyttämisen muotoon tulee, huomautamme »pettäjää, ett'ei niitä pidä näyttämän tarkkaavaisuutta
olla opetuksen sijassa, waan
saawuttaaksensa eikä ne
apuna.
Sunnuntaikoulu-opetuksen hywänä tarkoituksena on tiedon antaminen lapsille raamatun pyhistä totuuksista ja rakkauden waikuttaminen kristinoppiin; kaikki on tämän alle
alistettawa. Jos kuwat ja kartat edistäwat tätä hywää
tarkoitusta, niin käytettäköön niitä; mutta älkäämme tehkö
muuttua tauopetusta huwitukseksi eikä sunnuntaikoulu
lu-näyttelyksi.
Sunnuntaikoulussa ei pidä luonnontiedettä eikä maantiedettä opetettaman, ellei kysymyksessä olewa aine asian walasemisekfi waadi näitten apulähteitten käyttämistä.
Kun kuwaa näytetään, on sangen tärkeätä katsoa,
että sitä oikein ymmärretään; ja siitä woipi tulla makuutetuksi tekemällä lapsille sopiwia kysymyksiä. Kun ainetta on
tarpeeksi walaistu, pitää kuwat pantaman pois, jota pikemmin sitä paremmin.
Puhuessamme hawainto-opetuksesta tulee meidän laumuutama
eräästä
kanssa yhteydessä olewasta
opetuksen osasta, nimittäin paikkoja, tapahtumia y. m. kuwailewista kuwaelmista, johon teksti woisi antaa aihetta.
Opettajan menestys riippuu paljon hänen esittclytnwastansa. Olkoon aine kuinka wiehättäwä tahansa, olkoot
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sen

sen

waikutus
selitykset kuinka oikeat tahansa, niin ei
kuitenkaan ole pysywäinen, jos esittelytapa on koneellista ja
jäykkää.
Jos päin wastoin esittelytapa on kuwailewaa ja eläwää, niin aine tulee miellyttäwäksi, huomio herätetyksi ja
waikutus pysywäiseksi. Hywin tunnettu kertomus saarnaajasta ja näyttelijästä sopinee tässä walaistukseksi. ,Mistä
tulee", sanoi saarnaaja, „cttä me, jotka esitämme ijankaikkisia totuuksia,
wähemmän tuloksia kuin te, jotka
tarinoita?"
„Te",
sanoi näyttelijä, „esitätte totuuesitätte
me
tarinana,
den
mutta
esitämme tarinan totuutena."
Sunnuntaikoulunopettajain tulee aina ahkeroida esittää totuutta niin wilkkaasti ja kuwailewaisesti, että henkilöt,
paikat tahi tapaukset, joita he kertowat, tulemat oppilaan
mielessä todellisiksi, niin todellisiksi, että he oivat näkemittään itse paikan ja miehen, kuuleminaan hänen sanojansa
ja tutustuminaan hänen tekoihinsa ja näin saamat suloisen,
elämän ja pysywäisen waikutuksen.
Helppoa olisi esittää useoita esimerkkejä kuwailewasta,
kertoelewasta esittelutawasta; raamatussakin on monta lannista esimerkkiä, joita opettaja helposti muistaa.
Otamme nyt huomioomme muutamia kertoelewan opetnstawan omaisuuksia.
Yfsityis-seikkojen tarkka esittäminen on
gen tärkeä. Lapset, etenkin pienet lapset, rakastamat yksttyis-seikkoja. Ne eiwat moi päästä supistuneen kertomuksen
perille niin hywin kuin jos aine selitetään ja joka seikka,
erittäin esitetäään,

se

saamme

san-
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Herra Abbot on kirjassaan, „Tie hywään", puhunut
niin hywin tästä asiasta, ett'emme woi olla siitä kertomatta

seuraawaa:

„Ottakaa tarkoin waari yksityis-seikoista tapauksia
kertoellessanne. Älkää kiirehtikö liiaksi, puhukaa selwästi ja
»vakaasti. Jos esim. täysi-ikäiselle jotakin kerrotte, niin
woisitte lyhykäisesti' sanoa: mies meni rannalle, astui wenheesen ja lykkäsi sen maalta weteen. Kuulijanne on warmaan

usein astunut wenheesen. Hän ymmärtää kertomuksen. Mutta jos puhutte lapselle, niin
warmaan miellyttää sitä
enemmin, jos sanotte: „mies meni rannalle ja löysi sieltä
wenheen. Wenheen etupuoli, jota sanotaan keulaksi, oli
maalla. Toinen pää oli wedessä. Aallot liikutteliwat sitä
hiljaa. Wenheessä oli paikoittain istuimia, ja istuimilla
kaksi airoa. Mies astui wenheen keulaan, otti airon ja lykkäsi sillä wenhcttä rannasta. Mutta kun hän seisoi keulalla ja painoi sitä hietaan, ei hän saanut wenettä paikasta
liikkumaan. Häu astui istuimien yli ja koetti mennä wenheen toiseen päähän, jota sanotaan peräksi. Samassa keikahti wene, ja istuimilla olewa «ro tuli kolisten perään
päin. Nyt koetti hän käwellä warowammin, ja päästyänsä
perään, otti hän taas airon ja työnsi sillä rantaa. Nyt
sai hän weneen liikkeelle. Keula irtautui hiljaa hiedasta,
ja minuutin kuluttua oli wene wedessä."
Toinen tämän opetustawan suhteen tärkeä muistutus

se

on: anna

heulilöjen, joitten elämästä ja teoista teriöt,

Pitää omituisuutensa ja puhua omassa nimessänsä. Kertomus warmaan wiehättää lapsia enemmän, jos ei opettaja
esim. sano näin: „Daniel ilmoitti kuninkaalle, että hänen
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oli lähettänyt enkelin leijonan suuta tukkimaan,
käyttää raamatun omia sanoja: „niin Daniel puhui
kuningas eläköön kauan. Minun
kuninkaan kanssa,
Jumalani on lähettänyt enkelinsä, joka jalopeurain kidat on
pitänyt kiinni, ett'ei he minulle mitään pahaa tehneet
ole."
Toinen tärkeä asia kertoelewassa opetustciwassa on
sanojen walitseminen.
Kun opetamme lapsia, etenkin pieniä lapsia, niin meidän tulee käyttää heidän käsityskantaansa soweltuwia sanoja ja kertoa kaikki todenmukaisesti.
Ajatelkaamme opettajan puhuwau lapsille Kristuksen
kuolemasta ja tahtowcm
johdosta esittää, kuinka paljon
rakastanut
on
ja kuinka heidän tulee Häntä
Hän
heitä
rakastaa. Muutamat opettajat tekisiwät ehkä näin:
„Waikka lesus oli siweä ja hywä, oliwat juutalaiset
kuitenkin lujasti päättäneet tappaa Hänet. Muutamat heistä seurasiwat Häntä Getsemanen yrttitarhaan, ottiwat Hänet
kiinni, wciwät Hänet Pilatuksen eteen ja waatiwat Hänen
ristinnaulitsemistansa. Pilatus suostui heidän pyyntöönsä,
sotamiehet ottiwat ja ristinnaulitsiwat Hänet. Jos Hän
olisi tahtonut, olisi Hän woinut astua alas ristiltä ja pelastaa henkensä; mutta Hän kärsi ja kuoli mielellään rakkau-

Jumalansa

ivaan

sanoen:

sen

desta meihin, ett'emme hukkuisi, waan ijankaikkisen elämän

saisimme.
Tällä tawallci woisi tätä tapausta kertoa, mutta koettakaamme toistakin tapaa, ehkä on parempi.
Opettaja, saawutettucmsa oppilasten huomion, jatkaa
näin:

se
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„Lapset, näettekö suurta ihmisjoukkoa, joka käwelee
Jerusalemin kaduilla? Muutamilla on lyhtyjä tahi tulisoittoja käsissä. Toisilla on sauwoja tahi miekkoja. Katso,
joukon keskellä käyfti yksi, joka on siweän ja hywän, mutta
myös surullisen näköinen; kuka on hän? Hän on lesus.
Kansa, ylimmäisten pappien kiihottamana, oli juuritullut Getyrttitarhasta, missä Hänet otettiin kiinni. Nyt
Häntä wietiin korkean raadin eteen kuolemaan tuomitta-

semane»

waksi.

Kerrottuansa mitä ylimmäisen papin ynnä Pilatuksen
edessä tapahtui, josta emme nyt puhu, jat-

ja Herodeksen

kaa opettaja:
„Ia nyt lähtee kansa tuomiosalista. Rakas Wapahtajll käwelee sotamiesten keskellä. Katselkaa Häntä! Katselkaa, weripisarat tippumat Hänen kaswoiltansa. Miten ne
sinne tuliwat? Sotamiehet palmikoimat orjantappuraisen
kruunun ja paniwat
hänen päähänsä, Mataksensa Häntä. Ia mitä Hän kantaa hartioillansa, mikä Häntä painaa
melkein maahan? Se on suuri puinen risti, johon he
naulitsewat Hänet. Mutta kuulkaa mitä kansa korkealla ja
wihaisella äänellä sanoo? Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse
Häntä; niin
huutaa. Ia kutka wäijywät kowin Hänen

sen

henkeänsä?

se

Moni heistä on saanut itse nauttia Hänen hywyyttai
on nähnyt muitten sitä nauttiman ja kuitenkin he
tänsä
huutamat: ristiinnaulitse Häntä! Nyt he menewät kaupungin portin läpi ja kun lesus uupuu ristin alla, panemat
he
miehen olalle, joka sattumalta tulee tiellä heitä «aspakottamat häntä kantamaan sitä Golgata-kukkulalle,
ja
iaan

sen
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joka oli likellä Jerusalemin muureja. Tultuansa määrätylle
paikalle laskewat he ristin maahan, ottawat lesuksen ja ripustamat sille, naulitsewat Hänen jalkansa pitkään puuhun
ja kätensä puuhun, jota on kiinnitetty poikittain tämän puuu
ylipäähän. Sen tehtyänsä nostamat he ristin ja asettamat
sywään maa» läpeen. Siinä nyt riippuu Vapahtaja
wcrisenä ja kuolemana. Hänen julmat wihollisensa pilkkaamat Häntä ja käskewät Häntä astumaan alas ristiltä ja
pelastamaan henkensä.
Mutta oi ihmeellistä rakkautta; maikka hän olisi woinut pelastaa Henkensä, jos Hän olisi tahtonut, kärsi Hän
kuitenkin listin katkeran piinan. Hän riippui siinä tuimimman tuskan ja ahdistuksen alla kuusi pitkää tuntia ja sitte
Hän kuoli, jotta me saisimme ijankaiktisen elämän.

sen

Rakkaalle lausui Pojalleen:
„Metku wangit tuolla,
Jos et sä riennä awukseen,
Niin

täytyy kuolla.
synnin sttehet

heidän

Katkase
Ia perkeleenki kahlehet,
Wie kanssas elämähän!"
Ia poika, Isää totellen,

Tul' alas taiwahasta,
Maan päällä Hän sai miehuuden
Neitseestä puhtahasta,
Syntimme otti päällensä,
Sai niiden tähden kärsiä

Raskaimman rangaistuksen.
Ei kenkään, joka on mahankin lapsia opettanut, moi

108

wäittää, ett'ei jälkimmäinen esimerkki, waikka sitäkin woisi
paljon parantaa, ole edellistä parempi, kun raamatun tapaus on kerrottcnua ja aine lapsille walcustawa.
Sunnuutaikoulunopettajan, joka tahtoo taitawasti käyt»
tää tätä opetustapaa, täytyy ensin itsensä ahkeroida saada oikean käsityksen

aineestansa tahi

tapauksesta.

Hänen

tulee

hawainto-kykyänsä teroittaa ja tiedustella kaikkea, mikä woisi
»valaista ainetta.

Saatuansa itse oikean käsityksen aineesta ja kun kuwa
eläwäkst tullut hänelle, tulee hänen wasta kertoa siitä lapsille.
Hänen tulee kuitenkin olla warowainen sanojen walitsemisessa, hänen esityksensä tulee olla eläwä, häu ei saa olla
yksitoikkoinen eikä yksiääninen. Hänen tulee kaikin tawoin
näyttää olewansci itse harras aineesen, jos hän tahtoo hartautta oppilaisissa waikuttaa. Hänen tulee muistaa, että
seuraama koneopin-perussääntö soweltuu tässäkin; „ei mikään esine woi toista liikkeelle panna, ellei se itse ensin ole
on ikäänkuin

liikkeelle pantu."
Toinen hawainto-opetuksen tärkeä kohta on, saawuttaaksensa oikeata käsitystä ja eläwaä wnikutusta, käyttää
wertauskuwia, tarmotta, kertomuksia tahi wertauksill ajatuk-

sellisten totuuksien selittämiseksi.
Tämä opetustapa on suuresta

armosta sunnuntaikoulnnopettajille, joitten tulee opettaa raamatun, ihmisjärjelle
usein himmeitä, mutta nykyiselle ja tulemalle elämälle tärkeitä totuuksia.
Tässä opetustawassa on raamattu paras oppikirja
paras esikuwa.
ja suuri opettaja
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Monet raamatun tärkeät totuudet owat tällä tawalla
selitetyt. Jumala on äärettömässä wiisaudessaan ja hywyy-

dessään meidän heikkoutemme tähden tällä tawalla esittänyt
tärkeitä totuuksia, jotta me ymmärtäisimme niitä.
Kun hän esim. tahtoo opettaa meitä uskomaan
hänen lupauksiansa, niin tekee hän
kehoittamalla
meitä siihen, ja liittämällä siihen kertomuksen Abrahamista,
joka
warhain aamulla ja menee Monan wuorelle
uhraamaan Jumalan käskystä ainoan rakkaan poikansa.
Abraham käweli yhdessä poikansa kanssa, joka kantoi halot
selässänsä. Poika kysyy: „kussa on lammas polttouhriksi?"
Isä wastaa: „lumala on katsowa itsellensä lampaan, poikani." Isä teki alttarin, sitoi pojan siihen, ojensi kätensä
ja siwalsi weitsen. Mutta silloin Herran enkeli huusi hänelle taiwaasta: „Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi
poikaan, sillä nyt minä tiedän, että pelkäät Jumalaa etkä
ole säästänyt ainokaista poikaasi minun tähteni. „Kiitollisuudella ja ilolla syleilee isä poikaansa, niinkuin olisi hän
saanut hänet jälleen elämäksi. Hän uhraa oinaan poikansa
sijaan. Oppikaamme tästä kestämään koetuksen hetkinä ja
tekemään mitä Jumala käskee.
Jumala tahtoo teroittaa meihin kärsiwällisyyttä
tekee? Hän esittää meille miehen, jolla
ja kuinka hän
on rikkautta, kunniaa ja ystäwiä, mutta jolta kaikki äkkiä
otetaan. Mi sanansaattaja tulee toisen perään, tuoden
sydäntä särkewiä surusanomia tullessaan. Mi kertoo Arabialaisten ottaneen hänen härkänsa ja aasinsa; toinen
että tuli lankesi taiwaasta ja poltti lampaat ja palwelijat;
kolmas, että Kaldealaiset ottiwat kamelit; neljäs, että hänen

sen

nousee

sen

sanoo
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poikansa ja tyttärensä kuoliwat.

Mutta kowasti

koeteltu

sanallakaan murissut. Hän nousee, reftäsee «aatteensa, lankee maahan ja rukoilee: „alasti olen minä tullut
äitini kohdusta, alasti minä sinne jälleen menen. Herra
antoi ja Herra otti; Herran nimi olkoon kiitetty!"
Jonkun ajan kuluttua Jobin ruumiisen tuli pahoja
paisumia, hänen ystäwänsä antoiwat ylön hänet, ja hänen
oma waimonsa pilkkaa häntä; mutta hän wastaa: „jos
olemme hywää saaneet Jumalalta, emmekö ottaisi pahaakin
roastaan?" Näin Herra opettaa meille käisiwällisyyttä ja
nöyryyttä kaikissa elämän koetuksissa.
Tällainen on Jumalan opetustapa, seuratkaamme häJob

nen

ei

esimerkkiänsä!
Kristuksen elämä

ja opetustapa on tämän opetustawan

parhaampana esimerkkinä. Hän käytti kaikellaisia luonnon

esineitä ja inhimillisen elämän tapauksia walaistaksensa esiteltäwiä totuuksia. Hänen puheensa oli niin miellyttäwää,
että kansa kuunteli häntä mielellään.
Kuinka ihanasti hän esim. wertauksessa kylwäjästä
waikuiuksta ja mitä opetuksia
esittää cwankeliumin
on
meillä sentään
siitä.
Miten pontewasti hän opettaa meille welwollisuutta
anteeksi antaa lähimmäisellemme kuwailemalla palwelijaa,
jolle herransa antaa anteeksi hänen
welkansa, mutta
joka kuitenkin tarttui kanssapalwelijaansa, joka oli hänelle
pienen summan welkaa.
Miten ihanasti Jumalan hywyys katumaisia syntisiä

saarnan

suuren

kohtaan

on kuivailtu

tuhlaajapojasta

wermttoman

kauniissa wertauksessa

wertaus, jota emme woi ilokyynelittä
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ajatella. Kuinka eläwästi ja todellisesti on siinä ihmisen
turmeltu luonto kuwailtu, kuinka pontewasti ja sattuwasti
synnillisen elämän kurjuus esitelty; kuinka liikuttama on
kertomus tuhlaajapojan kärsimyksistä ja mielen maltista,
millä tyytywäisyydellä hän tekee päätöksensä ja toteuttaa

sen.

Millä ilolla hän palajaa isänsä huoneesen ja hänen
ilonsa tulee yhä suuremmaksi, kun anteeksi antawaincn isä
kiiruhtaa ryysyihin puettua poikaansa wastaan, syleilee häntä ja suutelee häntä.
Wielä yksi esimerkki.
Wapahtaja oli juuri teroittanut tätä käskyä: „sinun
pitää rakastaman lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", kun yksi
joka tahtoi tehdä itsensä »vanhurskaaksi, astui esiin ja kysyi
„kuka on lähimmäiseni?" lesus olisi woinut selittää tämän
käskyn tarkoitusta, Hän olisi woinut näyttää, että luonnon
laki waatii, niinkuin Jumalan lakikin, että meidän pitää,
hädän hetkinä auttaman lähimmäistämme niin paljon kuin
myöhäistä; mutta Hän ei niin tehnyt. Hän esittää kuulijoillensa miestä, joka kulkiessaan yksinäisellä ja määrällisellä tiellä tuli ryöwäritten käsiin, jotka ryöstiwät hänet ja
jättiwät puolikuolleeksi. Hän kertoi papin ja lemitan kulkeneen kärsimän miesparan ohitse armahtamatta tai auttamatta
häntä. Sitten hän puhui kuinka ylönkatsottu samarialainen,
nähtyänsä miehen makaaman weressään, hädän hetkenä auttoi häntä, teki mitä hän taisi helpottaaksensa hänen tuskaansa ja wahwistaaksensa hänen woimiansa eikä jättänyt
häntä, ennenkuin hän oli wienyt hänet turmapaikkaan. Sa-
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nalla sanottu: hän teki kaikkea auttaaksensa häntä, ei ainoastaan kerraksi, waan eteenkin päin.
Tämän wertauksen kautta lesus selitti totuuden, jonka hän tahtoi luulijoittensa sydämmiin teroittaa ja wastasi
kysymykseen: „kuka on lähimmäiseni?" niin todistamalla ja
woinut muuta kuin pysywäisespontewalla tawalla, ett'ei
ti waikuttaa jokaiseen, joka oli totuutta rakastavaa.
Hän, Jumalan lähettämä opettaja, tiesi kyllä, miten
Hän woisi woittllll ihmisten huomiota ja walmistaa heitä
ottamaan taiwaallisia opetuksia wastaan. Päästäksensä tämän hywän tarkoituksen perille käytti Hän hawainto-opetusta, täten antaen meille esimerkin, jota meidän tulee noudattaa.
Jotta tämä pieni esitelmä olisi niin käytännöllinen
kuin mahdollista ja kysymyksessä olewa aine tulisi todella walaistuksi, tahdomme antaa muutamia esimerkkiä, kuinka opettaja woisi edulla käyttää hawainto-opetusta sunnuntaikou-

se

lussa.

1. Raamatun totuutta taidamme wälistä raamatun
tapauksella paraiten walaista. Otaksu että opettaja
tahtoo esim. teroittaa tätä totuutta: „Sinä Jumala näet
minun." Tämän totuuden walasemiseksi on paras käyttää
kertomusta Achanin synnistä, josta luemme Josuan kirjassa:
„Klltselkaa", sanoisi hän, „tuota miestä, joka kantaa
kalliin Vabelin hameen ja kultaisen kielen majaansa. Hän
kaiwaa aarteensa maahan keskellä majaansa. Hän on warnm, ettei kukaan hänen perheestänsä ilmoita kelienkään mitä
hän oli tehnyt, mutt'ei hän muistakaan että Jumala näkee
hänet ja waatii häntä kerran tilinteolle. Jonkun aikaa
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menoonsa.

kaikki menee tawallista
Achan tulee »vakuutetuksi
ett'ei kukaan
tietää hänen synnistänsä.
Mutta mitä tapahtuu? Warhain eräänä aamuna
kansa kutsutaan kokoon ja tutkinto ftidetään pahantekijän il-

saa

misaamiseksi. Ensin saadaan selwä mihin sukukuntaan hän
kuuluu, sitten tulee ilmi mihin perheesen hän kuuluu. Hän
»vapisee ajatellessaan tulemansa tunnetuksi. Tuhansien läsnäollessa hänet otetaan kiinni, Hänen täytyy tunnustaa rikoksensa, josta hän saa laissa määrätyn rangaistuksen.
Jos ainetta tällä tawoin «alaistaan, niin esitettäwä
totuus tulee lasten mieliin hywin teroitetuksi.
2. Totuutta taidetaan sattuwasti »valaista mittaamalla johonkuhun Juutalaisten laitokseen. Jos esim.
tahdomme esittää miten pakenemalla Wapahtajan tykö pääsemme synnin rangaistuksesta, niin soweltuu siihen kertomus
»vapaakaupungista. Opettaja täydentäköön lasten ijän
ja tehityskcmnan mukaan seuraamaa suunuitelmaa:
Mies on »vahingoissa surmannut toisen, juoksee ruununmies ajaa takaa

mies

katselee taaksensa

näkee

takaa-ajajansa
heittää nutun päältään juoksee kiireemmästi, tulee ristikkotielle
kysyy itseksensä: mitä tietä me-

nen?
tienwiisari näyttää »vapaakaupunkiin hän rientää
eteenpäin, ollen uupumaisillansa
hän kuulee takaa-ajajan
askeleita
näkee kaupungin kaukaa
näkee awonaisen
portin
ponnistaa »viimeisiä »voimiansa ja pääsee, milt'ei
hengettömänä, pakopaikkaan
heittäytyy kaupungin portin
sisäpuolelle, »väsyneenä, mutta
pelastuneena."
3. Raamatun totuutta taidamme »välistä paraiten »valaista »viittaamalla jotakin luonnon esinettä. Kylwä-
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jä, joka kylwää siementänsä, nisut ja ohdakkeet, wiikuuapuu,
sinapin siemen, kauniit kedon kukkaiset ja linnut, joita taiwaallincn isämme ruokkii, owat muutamia esimerkkejä, joita
Wapahtaja käyttää, esiteltäwien totuuksien walaisemiseksi:
Sunnuntaikoulunopettlljll, „tee sinäkin niin!" Ei meidän tarwitse pelätä, että luonnon esineitten warasto pian
loppuu, sillä niitä on loppumatta. Ajattelema opettaja
woipi niitä aina löytää ja käyttää totuuden hywäksi. Luonnontieteen ja joka tieteen tulokset walasewat raamatun to-

tuuksia,

Kun tutkimme raamattua, niin tutkikaamme myös
luonnon kirjaa, jotta jälkimmäisestä saisimme selityksiä edel-

liseen !
Kuule muutamia esimerkkejä:

jalopeura, joka kulkee

ympäri ja etsii saalistansa, wiaton karitsa, kawala käärme,
muurahainen, joka suwella kokoo ruokausa, mehiläinen, joka
imee hunajaa kukkaisista, ja joka surisee liikkeellä ollessaan,
wacm un hiljaa työtä tehdessään, hämähäkki ihmeellisellä
werkollaan, päiwän-kukka ylöspäin käännetyllä kuwulla, siemen, joka itää, kaswaa ja hedelmää antaa, kukka, joka aamulla puhkee ja illalla lakastuu, auriuko, joka loistaa niin
hywille kuin pahoillekin, sade, joka saattaa heikon taimen itämään ja kaswamaan, kaste, joka lankee runsaammin kuumina päiwinä hedelmällisimmälle maalle: nämät ja monet muut
luonnon esineet on Jumala antanut meidän kciytettäwäksemme. Onnellinen
opettaja, joka ymmärtää käyttää niitä
hywäkseen, joka antaa nii.ten johdattaa ei ainoastaan itseänsä waan lapsiansakin Jumalan, oikean isämme tykö.

se
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sanan

4. Jumalan
totuuksia taidetaan walaista jokapätwäisen elämän tapauksilla.
Vapahtajamme itse käytti opetuksensa walasemisekst
wertausta kadonneesta lampaasta, kadonneesta penningistä,
tuhlaajapojasta ja häistä. Muutamat ihmiset menewät
mailmcm läpi silmät peitettyinä. He eiwät ympärillänsä
olewista tapauksista ota itsellensä eikä muille opetuksia. Toiset taas kyllä huomaamat jokapäiwäisen elämän tapauksia,
waan eiwät ota niistä waaiia oikealla ajalla.
Sunnuntaikoulunopettajan tulisi ei ainoastaan pitää
silmänsä auki tahi, kuten eräs ranskalainen kirjailija
„sunnuntaikoulu-lasisilmät päässänsä", waan myös lyijykynänsä ja muistikirjansa Ninassansa, kirjoittaaksensa sattumia
tapauksia, joita hän woisi käyttää opetuksessa.
Herran sanojen: „ei kenkään taida palwella kahta herraa" walasemiseksi käytti eräs opettaja
kertomuskäwelewän
„Kerran",
häu,
„näin
ta.
sanoi
kaksi henkilöä
kadulla, pieni koira juoksi heidän jäljessänsä. Hetken käweliyänsä, tuliwat he kadun kulmaan, ja ottiwat siinä jäähywäiset toisiltaan, lähtien kumpikin tietänsä. Silloin kohta
näin kenenkä oma koira oli. Se ei woinut molempia
rata,
juoksi oman herransa jälkeen. Niin, nuoret ystäwäni, on teidänkin laitanne. Ette woi olla yht'aikaa Kristuksen ja perkeleen palwelijoita Teidän täytyy seurata toista tahi toista, ette woi enemmän kuin pieni koirakaan
rata molempia, sillä heillä uwat eri tiet.
Seuraawa kertomus walasee itseänsä uhraawaa
rakkautta.

sanoo

seuraamaa

se

seuseu-
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Kerran matkusti eräs herra waimonsa ja lapsensa
kanssa WenäWä. Heitä seurasi uskollinen palwelija. He
kulkiwat waunussa, jota neljä hewosta weti. Pimeä oii
tulemaisillaan. Heillä oli wielä pitkä matka kaupunkiinjossa he aikoiwat olla yötä. He kuuliwat susijoukon ulwontaa. He ajoiwat niin paljon kuin hewoset pääsiwät, mutta
se oli turhaa. Pedot lähestyiwät heitä yhä liiemmäksi ja
olisiwat pian saawuttaneet heidät ellei palwelija olisi pääs„

tänyt yhtä

hewoisista

ja jättänyt

sen

niille.

Sudet jäiwät

saalistansa syömään. Matkustajat kulkiwat eteenpäin, toiwoen pääsewänsä perille, ennenkuin heitä uudestaan ahdis
tettaisiin, waan he eiwät kauas ehtineet, kun werta himoo-

wat wihollisensa taas heitä kauheasti pelästyttiwät. Heidän täytyi jättää toinen hewonen pelastaaksensa itsensä.
Sudet lähestyiwät kolmannen kerran ja kolmas hewonen
jätettiin uhriksi. Nyt heille tuli hätä. Msi hewonen ol
waan jäljellä. Maikka he oliwat liki kaupunkia, oli kuitenkin epäilyksenalaista, pääsifiwätto he wiimeistä hewostansll
uhriksi panematta kaupunkiin. He kuunteliwat muutaman
tuskallisen hetken ja jopa kuuluikin wainoowien wihollisten
nlwomincn. Nyt kun hätä oli suurimmallansa päätti uskollinen palwelija heittää itsensä alas waunusta ja uhrata
henkensä, pelastaaksensa isäntänsä ja hänen perheensä. Pian
oli tehtäwäkin. Uskollinen palwelija ja rakas ystäwä
hyppäsi alas suft-joukkoon, joka seisahtui nielasemaan saalistansa, ja heidän tätä tehdessänsä onnistui matkustawaisille
päästä kaupunkiin niin kiitollisina, ett'ei sitä woi sanoilla
anoakaan.

se
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Ehtii hywiiu edestä jotu tohtisi tuoll». Mutta
Jumala ylistää rakkauttansa meitä lohtaan että losta me

welii fyntisct olimme, on Kristus meidän edestämme
kuollut.
Seuraawa kertomus

walasee lunastamisen

tarpeelli-

suutta, ennenkuin on myöhäistä.
Niagara-putouksen yläpuolella wirta kuljetti kerran weMuutamat rannettä, jossa mies makasi sywässa

unessa.

waaransa

nalla olewat henkilöt näkiwätz hänen
ja tieftwät
tulewan
niin
alas
ett'ei
pian
koskeen,
hänen
häntä woist pelastaa. He huusiwat minkä jaksoiwat, herättääksensä häntä
pelastamaan henkeänsä, mutta kaikki heidän ponnistuksensa
oli turhaa; hän ei herännyt. Msi, joka oli muita rohkeja rupesi soutamaan minkä
ampi, hyppäsi toiseen
jaksoi, saawuttaaksensa wenhettä, jossa makaawa oli. Lähestyessänsä häntä, huusi hän: herää! sinä olet waarassa! Hän onnistui; makaama heräsi, nousi, hieroi silm nsä, katseli ympärillensä ja näki itsekin waaran, josta ei
kukaan luullut hänen pelastuman. Suurella ponnistuksella
saatiin kuitenkin weneet liki toinen toistansa. Urhollinen ja
jalo pelastaja käski miestä tulemaan hänen wenheesensä,
ottamaan airon ja soutamaan niin paljon kuin jaksoi, jotta
oli
yhdistetyillä woimilla pelastaisiwat henkensä.
olewan
näkyi
wäkewämpi
wirta
tehtäwänsä,
heidän
heidän
ponnistuksiansa, mutta he paniwat kaikki woimansa liikkelle
ja ääsiwät wähitellen wirrasta. He wetiwat wielä muutaman terran ja rannalla seisomien riemuitessa he pääsiwät
onnellisesti maalle.

weneesen
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Niin myös Vitaa ilon oleman Jumalan enkeleillä
yhdestä syntisestä, jota itsensä parantaa.
5. Totuutta walasee wihdoin tarinat ja »verta-

ukset.

wertaukset owat sopiwat
ja kun tämän opetustawan kautta woipi antaa
opetuksia, ei ole epäiltäwa että sitä woipi edulla

Muutamat Wapahtajamme

esimerkiksi

siweellisiä

käyttää sunnuntaikoulu-opetuksessakin.
Otaksu että opettajan tulee selittää
»Jolla raitis ruumis on
Terweys kanss' hywä,
Mielell', kielell kiittäköön

seuraawa

wärssy;

Herraa armiast', pyhää
Öin ja päiwin weisatkoon
Riemulauluill' kiitosi',
Että talliin suonut on
Terweyden armost!"
Opettaja tahtoo tämän johdolla teroittaa kiitollisuutta eikä hän woi sitä paremmin tehdä kuin että hän, kuwailemalla lapsille ensin rikkaan miehen huonetta, osoittaa heille,
ett'ei tämäkään kaikessa ylullisyydessään ole onnellinen, jos
waiwallinen tauti hiwuttaa hänen woimiansa, estää häntä
hupaisesti elämästä ja katkeroittaa kaikkia hänen nantinnoitansa ja sitten köyhän työmiehen mökkiä maalla. Tällä on
wahwa ruumis, hän on wilkas ja reipas, waikka hänen
täytyy tehdä raskasta työtä, hän nauttii siitä wähastä kuin
hänellä on ja syö niukan ateriansa kiidollisuudella.
Kuuluisa John Vunyan on mestari yllämainitussa

opetustawassa.

Mainiossa

kirjassaan „Kristitynwaellus" hän
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opettaa sekä nuoria että heidän opettajiansa, kuinka heidän
tulee opettaa.
Tämä on aina ollut lapsille miellyttciwä kirja. Se
ei mitään kuwia kaipaa, sillä joka lause on taulu.
Siiuä on sunnuntaikoulunopettajillekin monta hywää
esimerkkiä raamatullisten totuuksien walasemiseksi. Niin esim.
Kristitty ahtaan portin tykönä sopii walasemaan Wapahtcijan kehoitusta:
ja teille awataan". Kristitty
selittäjän huoneessa kuwailee wallan sattuwasti, kuinka tarpeellista on tulla Jumalalta opetetuksi. Kristitty, joka kadottaa mietelmänsä, muistuttaa walppautta, sanalla
nottu: waeltajan joka askel walasee wallan sattuwasti, kuinka me alituisesti tarwitsemme taiwaallisen isän johdatusta.
Näytettyämme selityksien ja esimerkkien kautta mitä
hawainto-opetuksella ja
kanssa yhteydessä olewalla
walasewalla opetuksella ymmärretään, tahdomme nyt
tämän opetustawan eduis,ta,
lausua muutaman
sowelijaisundesta sunnuntaikoulussa ja Vaatimuksista,
joita waatii opettajalta.
1. Tätä opetustapaa warten on raamattu kaikista
kirjoista sopimin. Elämäkerrat ja kertomukset siiuä owat
hawaiunollisen esitystawan parhaat esimerkit. Ne liikuttawat lapsia enemmin, jos opettaja esittää niitä selkeästi, wilktaasti ja miellyttciwästi.
Saadaksemme oikean käsityksen ja taitaaksemme haikään
wainnollisella tawalla esittää raamatun sisältöä
ja niihin kaukaisiin maihin katsoen, joissa
kertomat tapaukset owat tapahtuneet, on tarpeellista tuntea minkälaiset

sa-

sen

sanan

sen

se

sen

sen
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näitten maitten tawat oliwat silloin kuin pyhä kirja kirjoitettiin.
Raamatussa on sitä paitse paljon kerrottu suunnitelmien kautta, joita tulee täydentää ja esittää niin ihanina
kuin ne owat, jotta siinä annetut opetukset tulisi perusteellisesti teroitetuksi. Jumalaa nimitetään isäksi, auringoksi,
kilweksi, kallioksi, linnaksi; hänen kansaansa werrataan palmupuuhun, sedriin, lampaasen, taikinaan ja suolaan. Taiwaassanotaan olewan eläwcin weden lähteitä, siiinä on kultaisia katuja ja harpunsoittajat soittamat harppujansa. Sen
asukkaat owat kuninkaita ja pappeja, puetetut walkoisiin
waatteihin, palmut heidän käsissänsä ja krnunu heidän
päässänsä. Näitä ja näitten kaltaisia Kuvauksia tulee tutkia ja tarkoin käyttää esitettäwien totuuksien walasemi-

sa

seksi-

samme.

2. Tämän

opetustawan eduista

sunnuntaikouluis-

a. Se kiinnittää oppilasten huomiota ja miellyttää
Emme
tarwitse kauas matkustaa huomataksemme, etheitä.
tä useimmissa meidän kouluissamme tätä opetustapaa ci

käytetä.

Katsele

tuota wäsynyttä opettajaa, joka istuu luokal-

lansa, katsoo kelloansa ja odottaa, saadaksensa pian sulkea

kirjansa ja lopettaa työnsä, tai katsele »välinpitämättömän

näköisiä oppilaista ja kysy minkä tähden he owat niin. Wastaus on tämä: tämän opettajan opetus ei ole woinut oppilasten huomiota eikä mieltymystä herättää. Ne owat lukeneet tekstin ja opettaja on koettanut sitä selittää, mutt'ei ole
onnistunut. Aine ei häntä itseänsä miellyttänyt tai koetti
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hän salata sitä oppilaisiltcmsa. No niin, hänen opetuksensa
ei ole onnistunut. Jos hän olisi malaissut ainettansa kuwalla tai miellyttämällä kertomuksella, niin hän olisi huo-

miota ja mieltymystä waikuttanut. Opettaja ja oppilaat
olisiwat onnelliset ja iloiset. Wieläpä he palaisiwat kotiinsa, luettu ja sowitettu totuus painettuna sywästi ja pysywäisesti heidän ymmärrykseensä ja sydämmeensä.
b. Se auttaa oppilasta ymmärtämään esitettäwän totuuden tarkoitusta ja tuntemaan
woimaa. Tämä kohta
on niin selwä ja
todistamiseksi on jo sanottu niin
paljon, että on turhaa puhua siitä enemmän. Tahdomme
walasemiseksi kertoa
„Opettajatar koetti tekstinsä johdolla näyttää pienelle
tytölle ett'ei tämä rakastanut Jumalaa niinkuin pitäisi. Tyttö ei sitä ymmärtänyt taikka ei hän tahtonut myöntää asian
niin oleman; no niin, kysymys jätettiin sikseen. Hän jatkoi
opettamistansa, hän puhui muista aineista muille oppilaiftlle, waan hetken kuluttua hän taas kääntyi tytön puoleen,
„Maria, kuinka kauan on isäsi ollut poissa?"
„Seitsemän kuukautta torstaina!" Miksi juuri torstaita
mainitsit?" »Siksi että hän matkusti torstaina ja sanoi
tulemansa kutiin yhdeksän kuukauden kuluttua."
»Kirjoittaako hän usein?"
..Äidille hän kirjoittaa joka wiikko, Saaralle ja minulle
kerran kuukaudessa. Meillä on seitsemän pitkää kirjettä, jotka isämme on lähettänyt."
»Tiedätkö koska saat kirjeen häneltä?"
„Tiedän kyllä, joka kuun wiimeisenä torstaina. Silloin Saara ja minä juoksemme lannetutkulalle katseinaan
6

se»

sen

sanoen:

sen

seuraaman:
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saamme

sen

odottaa
tulemista pari
tulee, riennämme postikonttoriin kirjettä
noutamaan ja s>!> saatuamme, juoksemme kotiin niin paljon
kuin jaksamme ja emuamme äitimme lukea kirjeen meille.
Oi, me tulemme niin iloisiksi!"
..Sinun puheestasi, Maria, minä knnlen, että sinä rakastat isääsi paljon,"
~Sen me teemme, ja kun isämme tulee kotiin, istumme häutä odottamassa puoliyöhön asti. Qi, juhlallinen on
hetki olewa meille.
.Maria, minä iloitsen kuullessani sinun rakastawan
isääsi; hän ansaitsee sinun rakkauttasi. Sinä olet wastannut kysymyksiini »vilpittömästi ja rehellisesti. Minulla on
wielci yksi kysymys tehtäwäuä, tahdotteko siihenkin wasta
malla tawalla?"
posti» tuloa, wälistä

tuntia, ja kun

se

se

sa-

..Tahdon kyllä."
~No niin, ymmärrätkö ett'et rakasta Inmcilna, niinkuin sinun pitäisi? Hän o» kirjoittanut sinulle monta kirjettä tässä kirjassa (osoittaen raamattua), mutta ethän sinä
lue näitä niin ahkerasti kuin maallisen isäsi lähettämiä kirjeitä. Hän sanoo tahtowansa ottaa sinua wastaan ja sulkea
sinut sylihinsci. Ei sinun tarwitse puoliyöhön asti odottaa
bäntä, sinä saat koska waan tahdot tawata häntä rnkonksessa. Sinä sanot, että isäsi on ollut pois seitsemän kuukautta
ja sinä kaipaat häntä; mutta Jumala on ollut sinnsta, rakas lapseni, kauemmin poissa. Toiwotko yhtä paljon häntä
tulemaan sinun luoksesi, ettäs näkisit hänen kaswojcmsa ja
tulisit hänen syliinsä suljetuksi? Tiedäthän ett'ei mikään
maallinen isä ole tehnyt niin paljon hywää sinulle kuin
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Jumala, min, Hän on tehnyt ja tekee sinulle enemmän
kuin kukaan ihminen woi tehdä.
Ia nyt, Maria, rakastatko häntä jälleen? Rakastatko taiwaallista isää niinkuin sinun pitäisi?
„En", sanoi tyttö, kyyneleet silmissä.
Tämä kertomus on todistuksena siihen, että walasewa
opetus auttaa oppilasta ymmärtämään ja tuntemaan totuutta, jota hänelle opetetaan,
on myöskin esimerkkinä, kuinka asiaa kysymyksillä ja wastauksilla walaistaan.
c. Tämän opetustawan toinen etu on se, että
auttaa oppilasta muistamaan totuutta, jota teksti sisältää.
Useimmat meistä woiwat omasta kokemuksesta todissiitä, mitä otaa tämän muistutuksen todeksi. Suuri
lemme kuulleet tai lukeneet, menee pois muistista, kun sitä
wastoin opetukset, joita sopimalla esimerkillä walaistaan, pysywät aina muistissamme.
T:ri Kewcr muistuttaa, että totuuden nuolten pitää
oleman ei ainoastaan teräwät ja tnltäwät, wacm niissä pitää oleman wä'ät, jott'ei ne tulisi pois sielusta, kun kerran
owat sinne tunkeuneet. Sellaisia wäkiä owat hywät, sattuwat kertomukset, »valaistukset ja esimerkit.
„walasewilla esimerkeillä on
Herra Blacket
etu, että ne teroittawat opettajan esitelmiä nuorukaisten
muistiin. Sitä ei woi kieltää, mutta muuten opettajan
sanat, lausuttakoon ne saarnastuolilla tai sunnuntaikoulussa,
unohtuwat. Wertans tai kertomus pysyy muistissa ja
kanssa yhdistetty totuus pysyy mielessä. Se
menee, niin sanoaksemme, sielun kammioihin ja siellä
pysyy siksi kuin sitä monen wuoden kuluttua käytetään.

se

se

osa

sanoo:

massa sen

se

sa-

se
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Opettaja tulee huomaamaan, että hänen antamat neusaawat kahdenkertaisen woiman, kun walasewa esimerkki
Hänen sydämmelliset waroituksensa woiwat tulsiitä
niinkuin akanat tuulessa, hänen neuwonpoispuhallctuiksi,
la
ja kehoituksensa unohdetuiksi, niin pian kuin ne owat lausutut, hänen parhaat lauseensa ja warmimmat todistuksensa
woiwat olla Vaikuttamatta, mutta anna joku kertomus
rata hänen kehuituksiansll tai anna hänen walasewan esimerkin kautta teroittaa neuwojcmsa ja kchoituksiansa, eikä hän
puhu turhaan."
Hawainto-opetus ja
kanssa yhdistetty walasewa
opetus teroittaa oppilasten huomiota sekä auttaa heitä ymmärtämään, tuntemaan ja muistamaan mitä heille opetetaan.
Se on siis suuresta armosta sunnuntaikoululle ja sitä pitäisi
aina täytettämän sunnuntaikouluissamme.
3. Tahdomme huomauttaa, mitä omaisuuksia tulee
olla itse opettajilla, jos he tahtowat edulla käyttää tätä

wonsa
seuraa.
sa

seu-

sen

opetustapaa.

a) Laweat tiedot. Ei woi salata, että tämä opetustapa waatii paljun lukemista ja laweata tutkimista, jotta
saataisiin paljon sopiwia ja walasewia esimerkkejä.
Raamatussa löytywien aineitten paljous ja näitten eri aineitten walasemiseksi tarwittawa tapahtuminen ja kuwien alituinen waihtelewaisuus pakottaa opettajaa menettelemään

sanoo

niinkuin Paawali
Timoteukselle: ~älä unohda lukemista!" Mutta sunnuntaikoulunopettajalla ei ole lukemiseen
paljon aitaa, hänen täytyy ottaa ajasta tarkoin waarin ja
walita sellaisia kirjoja, jotka walasewat raamattua.
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waatiwat tällaiset lauseet raamatussa:
mennä
leipäsi
„Hän meni katolle ru„anna
wesien yli."
koilemaan."
,Minä taistelin petojen kanssa Efesossa."
„He antawat lapsensa mennä tulen läpi."
„Kaikki
munta,
monta
niinkuin
juoksemat",
ja
jumalanpalkiistassa
welukset, häämenot, »vaateparret, aseet, peltokalut, rakennukset, y. m. Näitä aineita tulee opettajan tutkia ja walaista,
jos lasten pitää hyötymän ja oppiman niistä.
b) Toinen opettajan omaisuus on eläwä kuwastin.
Ennenkuin woimme antaa selwän ja luonnollisen walaistuksen paikasta, hengestä tai seikasta, täytyy meillä itsellämme olla oikea esineen käsitys ja tässä kuwastinwoimamme tulee aina kysymykseen.
„minä toiwon että raamatussa
Jakob Abbot
kerrotut tapaukset tulewat joka sunnuntaikoulunopettajalle niin
niistä oikean käsityksen."
kuwastetuiksi, että hän
Mielikuwitus on tarpeellinen jokaiselle, joka tahtoo
saada raamatun tapauksista oikean käsityksen, ja wieläkin
tarpeellisempi meille, joitten tulee muille esittää näitä tapa-

Walasemista

sanoo:
saa

uksia?

Älköön kenkään ajatelko

sitä wääräksi

että käyttää

mielikuwitusta tällä alalla. Eikö se ole Luojan antama?
Tosin sitä woi ja onkin useasti wäärin käytetty, mutta onko
tämä pätewä syy, ett'ci sitä saisi sunnuntaikoulunopetuksessa

käyttää?

Me olemme sitä paitse aina tämän awun tarpeesOlemme tuskin kuulleet puhuttaman jostakin tapauksesta, kun mielikuwitns
jo tuwailee meille, sekä henki-

sa.

sen
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se

löt että kaikki siihen kmiluwat yksityistilat. Eihän
olekaan wäärin waikuttaa toisessa ihmisessä mieli-kuwitusta,
kautta
jos waan kysymyksessä olewat tapaukset tulemat
paremmin tunnetuiksi.
Tai jos tahdomme sotakin periaatetta walaista, mikä
wahinko siitä on, jos käytämme ajateltua asiaa tai kuwaamme meidän tarkoituksellemme sopimaa tapausta, kun waan
sitä maltamme, jota ei woi uskoa, joka on luonnotonta tai
joka sotii historian todistusta wastaan.
Ahkeroitkcinmme siis käyttää mieli-kuwitusta, mutta
antakaamme järjellisen ymmärryksen sitä johtaa, niin, käyttäkäämme kaikki siclun-woimamme sopusoinnnlla Herramme ja
Mestarimme palwelukseen.
e) Toinen opettajalle tärkeä asia on hywä »valmistaminen.
Siinä ei ole kylliksi, että muistamme paljon kertomuksia ja kuwia, meidän tulee myöskin järjestää nämät
kertomukset ja esimerkit niin, että kukin tulee oikealle paikalo.
lensa; mntt'ci tämä woi walmistamatta tapahtua,
meidän täytyy edeltäpäin tutkia tekstiämme ja erottelemalla
wlllita sellaisia selityksiä, joita pidämme aineelle sopiwimpina.
Kaikki opetuksemme on sowitettawa lasten eri luonnon
ja kehityskannan mukaan. Älkäämme ajatelko että mikä
weltuu yhdelle luokalle,
soweltuu myöskin toiselle, waan
walitkacimme sellaisia selityksiä, jotka lapsille sopiwat.
Älköön myöskään kukaan opettaja liiaksi luottako
tuihin tietoihinsa, toiwoen sopiman kertomuksen ja walasewan
esimerkin tulewcm itsestänsä opetuksen kuluessa; joka niin

sen

s.

se

so-

saa-
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tekee, hän tulee taipeen hetkellä huomaamaan nojautuneensa

murenemaan ruokoou, joka ei moi pitää häntä pystyssä.

Lisättäwci on mielä, että käytännöllisyys on
huomioon opetuksen »valmistamisessa sekä walaseesimerkin Valitsemisessa ja käyttämisessä.
d)

otettawa

wan

Alkoon kenkään pitäkö tätä opetustapaa keinona, jolla
hän huwittaa lapsia tai miellyttämällä tawalla kuluttaa aikaa. Olkoon meidän pyrintömme sunnuntaikoulunopeitajina
teroittaa lasten mieliiu uskonnon Pyhiä totuuksia sekä saattaa heitä lunastuksen osallisuuteen.
Meidän ei pitäisi käyttämän walasewaa esimerkkiä
muulloin kuin taipuu maatiessä, s, o. tun sellainen aine
tulee esiin, joka wälttämättä waatii malciscmista, jos tahdotaan sitä käsittää. Meidän pitäisi myös sowittaman walascwa esimerkki kysymyksessä olemaan aineesen sekä tuleman
makuutetuiksi, että lapset omat todella oppineet mitä olemme

heille opettaneet.
Ottakaamme ennen kaikkea siitä waari, ett'cmme opeoppilaista pois Herrasta lesuksesta ja
autuuden tieltä. Kerran eräs maalari oli uhrannut paljon
aikaa taulun walmistamiseen, johon pyhän ehtoollisen asettaminen oli liimattuna. Kun taulu oli walmis, kutsui hän
muutamia taiteilijoita antamaan lausuntonsa taulusta. Toinen lausui toisensa jälkeen ajatuksensa taulusta, mihdoin tuli
armon. Katseltuansa
yksi, jonka lausunnolle hän pani
hetken mietiskellen taulua, sanoi tämä:
herättää
ja kaunein puoli tässä taide-teoksessa on tuo talkki, wiiwat
omat niin taitawasti wcdetyt ja maalaus on todella kaunis".
Maalari katseli wielä kerran taulua, otti penselinsä, kastoi

tuksellamme saata

snurcn
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sen

sa-

wäriin ja hiljaa mutta wakawasti tuhri kalkkia
noen: „olen suuresti erehtynyt, jos tuo on kaunihin kohta
taulussani; mestarini kaswot pitää oleman etewimmät; ei
mikään
wetää huomiota pois mestaristani." Tässä on
opetus sunnuntaikoulunopettajille. Olkoon opetuksemme kuinka
wetää
sattuwa ja onnistunut tahansa, niin ei mikään
oppilasten huomiota pois Herrasta lesuksesta, waan olkoot
selityksemme ja walaistuksemme sellaiset, että ne johtamat
heidän ajatuksensa ja sydämmensä Hänen tykönsä, joka on
tuhansista walittu" ja jonka ~weri puhdistaa kaikista synneistä".
Ahkeroitkaamme wihdoin walaista raamatun totuuksia
pyhällä moitteettomalla elämällä. Ia kun olemme parastamme tehneet teroittaessamme Jumalan
totuuksia lasten sydämmiin ja saattaessamme heitä tuntemaan, että raamattu on kcillihin kirja maailmassa, sunnuntaikoulu parahin
paikka maan päällä ja wiisauden tiet owat rauhan ja onnellisuuden tiet, niin rukoilkaamme taiwaallista Isää antamaan
siunauksensa työllemme ja oppilaisillemme.
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liirjestus ja lumnpitn

Hjärjestys ja kurinpito

snnnuntllikaulussa.

sunnuntaikouluissa yhtä tarpeclH'
muussakin koulussa. Se on pidettäwä woimassa
soweliaitten wälikappalten kautta. Helpompi on
z3z
pitää sunnuntaikoululapsia kurissa, Päiwän merkitys, ainct?

on

lincn kuin

ten laatu ja ajan lyhyys helpottawat kurin ja järjestyksen
pitämisen sunnuntaikoulussa. Tässä suhteessa on suuri
puute
sunnuntaikoulussa. Puutetta sanotaan johtajan syyksi, mutta
on useasti wallan wäärin. Ei kukaan
johtaja, olkoon hän kuinka taitciwa tahansa, woi pitää järjestystä koulussa, cll'ciwät opettajat auta häntä. Mutt'et
ole kylliksi että yksi tai toinen pitää järjestystä luokassaan,
jos wcian yksi heistä ei täytä wclwollisuuttansa tässä suhteessa, niin koko koulu
siitä kärsiä enemmän tai wähemmän. Sallikaa siis minun wiitata mistä snnnuntaikoulun
opettajan tulee ottaa waart taitaaksensa ylläpitää ulkonaista
kunnioitusta ja säädyllisyyttä, jota niitten on osottcmuncn,
jotka pyhimpiä asioita tutkiwat ja jota paitse koko heidän
työnsä tulee turhaksi.
I. Ole ajoissa paikallasi. Epäjärjestys on
usein wallan päällä koulua awattacssa. Koulun owia ei
pitäisi llwattaman ennenkuin joku opettaja on läsnä lapsia
hoitamassa. Jos ne saciwat olla yksin kouluhuonccssa enja
nenkuin koulu alkaa, niin epäjärjestys epäilemättä

monessa

se
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opettajat tulemat huomaamaan, ett'ei ole mitään helppoa
lapsien lewottomia mieliä ja saada heitä ottamaan laulua, rukousta ja racimatunlukemista huomioonsa.
Jos opettajat tulisiwat niin aikaisin kouluun, että he wiettnisiwät hetken hiljaisessa rukouksessa ja ystäwällisellä katsannolla tai kädenpuristuksella terwehtisiwät oppilaistansa,
niin
maiknttaisi woimallisesti heidän käytökseensä koko
opetuksen aikana.
11. Ole sellaisessa asennossa, että woit
nähdä ovpilastesi kaswot sekä opetuksen aikana,
että myöskin
alussa ja lopussa.
Silmäile jokaista oppilasta lewollisesti, ystäwällisesti
ja läpitunkewasti, ennenkuin alotat opetuksen.
Ahkeroitse tutkia heidän mielialaansa ja jos huomaat
että he owat lcwottomat ja hajamieliset, niin koeta lepyttää
heitä lewollisella ja nuhtelemalla katsannolla. Totta on

rauhoittaa

se

sen

lause: „woiman on ihmissilmässä?" Ihmisen lewollinen,
woimallinen katsanto on seisahuttcmut jalopeuran raiwokasta
juoksua. Vapahtajan lempeä katsanto saattoi Pietaria häpeämänn heikkouttansa, „hän meni ulos ja itki katkerasti."
Sinä woit paljaalla silmäyksclläsi johtaa koko luokan, ja
tämä on paras järjestyskeino. Mutta taitaaksesi tätä tehdä,
täytyy sinun istua tahi seisoa suoraua, eikä katsella tekstiä
eikä muistiinpanoja eikä selityksiä. Opettaja, joka tahtoo
oppilaistansa tarkkaamiksi, täytyy itse olla tarkka.
111. Olkoon koko käytöksesi sellainen, että
oppilaiset sinun esiintyessäsi huomaawat sinun
tahtoman opettaa ja johtaa heitä.
Ensimmäinen waikutus on aina woimallisiu ja pysy-
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wäisin. Älköön siis esiintymisesi milloinkaan olko huikentetai miten sinun
lewci, äläkä epäile mitä sinun tulee
tulee kaikkea johtaa. Ole ystäwällinen ja wakawci ja sinä
»voitat oppilasten kunnioitusta ja luottamusta. Opetukseksi
sitä »vastaaman aiwon ja tekee pysymän »vaikutuksen.
IV. Ahkeroitse opetuksen alussa saada oppilaista harrastamaan käsiteltäwää ainetta.
Tee muutamia »vilkkaita, johtamia muistutuksia wai-

sanoa

saa

knttaaksesi heissä mieli-halua ja wetääkscsi heidän huomiotansa llinecsen. Tämä on ainoa keino, jolla toiwommc woiwamine tehdä opetuksemme hedelmätci tuottamaksi. Et puhelemalla, et wacitimalla etkä pyytämällä saa heitä tarkkaamaisitsi. Siten »voit jotakin »vaikuttaa »vanhoissa ihmisissä,
»vaan lapsissa et »vaikuta »vähääkään. Uhkaukset tai lupaukset tekcwät heitä hetkeksi tarkkaalvaisiksi, mutta te e s kenteleminen ja »vastenmielisyys on sellaisen menettelyn
seurauksena.
Saatuasi heitä tarkkaamaisiksi, ahkeroitse saada heitä
yhä enemmän tarkkaawaisiksi, jotta heidän tarkkaawaisuutcnsa
o» paras opetuksen lopussa.

V. Tukahutll epäjärjestys kohta alussa.
Epäjärjestys on tarttuwamen, scmunnta siis kipinä
kaswaa suureksi tuleksi. „Mutta kuinka", kyennenkuin
syy opettaja, „se tapahtuu?" Minä »vastaan: totinen katsanto »välistä riittää pahan tukahuttlliniseksi, siihen riittää
lewottoman oppilaan nimen mainitseminen tai kysymyksen
ci ole
pikainen tekeminen tai hetken hiljaisuus ja jos
kylliksi, muuta kenenkään hawaitsematta lewoton oppilas
toiselle paikalle.
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Ole lewollinen, wakawa ja hellä nuhmailatonta oppilasta.
Tästä asiasta en woi paremmin lausua kuin tohtori
Spens luennossaan: „sunnuntaikoulunopettajan erehdys." Esi„muutamat opettajat
tän hänen sanojansa. Hän
owat kowin ankaria ja nuhtelewcnsia. Se on heidän erehdyksensä
erehdys, joka tekee heidän waikutukseusa lapsiin mitättömäksi. He eiwät ehkä itse huomaa olewausa
ankaria eikä nuhtelewaisia, mutta he tekewät sellaisen waikntuksen, kun he alituisesti nuristen nuhtelemat wälin yhtä,
wälin toista lasta. Olen joskus kuunnellut opetusta niin,
.'tt'ei opettaja ole minua huomannut ja olen mielipahakseni
nähnyt hänen rcpiwän yhtä kauluksesta, tuuppiman toista
ja lyöwan kolmatta kirjalla;
hän on tehnyt muutamissa
sekunneissa, aina lausuen: „ole hiljaa!", ,etkö woi istua hiljaa?" „katso täune!" j. n. e. Tällainen alituinen tuuppiminen ja nalkuttaminen, yhdistettynä suututtawien uuhteitten kanssa, »vaikuttaa wahingollisesti lasten mieliin ja tekee
koko opetuksen pian piinaksi opettajalle ja oppilaisille. Painakoon siis jokainen opettaja mieleensä, että sen, joka tahtoo toista johtaa, täytyy ensin näyttää taitamansa itseänsä
johtaa, taitamansa olla lewollinen ja malttaa mielensä.
Älköön kukaan luulko korkealla äänellä ja käskewällä tawalla
woittawansa arwoa ja kuuliaisuutta. Selwä ja teeskentelemätön puhe on kyllä riittäwä? Olkoon ääni hiljainen. Se
waikuttaa kunnioitusta ja tarkkaawaisuutta, jos
waan on
wakawa. Jos opettaja puhuu selwnsti, niin oppilaiset tekewät samoin. Jos hän itse puhuu hiljaa, niin oppilaisetkin
puhumat hiljaa.

VI.

dcllcssasi
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Näitten muistutusten walasemiseksi tahdon mainita
Englannin alkeiskoulussa tapahtunutta tapausta. Tapauksen
kertoja
„eiääuä päiwänä menin rehtori V:n kanssa
kouluun. Tultuamme sinne, oli siellä aika melu, yksi oli
toista pahempi huutamisessa ja koputtamisessa. Rehtori ei
huutanut: »hiljaa pojat!" waan meni perälle huoneesen,
katseli ympärillensä
lemfteällä äänellä: „pelkään
jonkun pojistani pnhuwan korkeammalla äänellä
kuin olisi tarpeellista". Hänen ei tarwinnut uudistaa
muistutustansa, kaikki oli silmänräpäyksessä hiljaa.
Ihmettelin minkä waikutuksen tuo lempeä menettely
teki ja ajattelin, minun pitää tekemän samoin.
Tultuani
päiwänä omaan kouluuni, oli
kuin
jyrinä
siellä samallaincn
rehtori V:n koulussa edellisenä
päiwänä, mutta minä en enää, niinkuin ennen olin tehnyt,
huutanut: „kuinka taidatte niin meluta täällä?" waan lausuin lempeästi: „pelkään jonkun pojan melunneen enemmän
kuin olisi tarwinnut." Pojat katseliwat minuun, muutamat
hymyiliwät, toiset punastuiwat ja kaikki näyttiwät ymmärtäneen minun muistutukseni tarkoitusta. En woi sanoa, ett'en
enää koskaan tarwinnut sitä uudistaa, mutta
woin reett'ei
wiikkoa
kunnes
kaikki
sanoa,
wiipynyt,
monta
hellisesti
oliwat
ja
nuhteet
muistutukset
koulussani tarpeettomat; silmäys, wälistä lyhyt seisahdus, oli kylliksi.
Ajatelkaa sunnunkaikoulunopettajat, tätä!
VII. Ole warowainen rangaistuksen uhkaamisessa ja jos uhkaat, niin älä jätä uhkaustasi
täyttämättä.
Apostolin waroitus: „pankaat pois uhkaukset" (Efcs.
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6: 9) on sangen tärkeä; ja waikka
oli lausuttu isännälle,
woipi sitä sowittaa sunnnntaikoulunopettajiinkin.
Jos opettajan, käytettyänsä kaikellaisia keinoja saattaaksensa tottelematonta poikaa tottelewaiseksi, täytyy
„ell'et paranna tapojasi, täytyy minun tehdä niin ja niin",
olkoon hän walmis tekemään uhkauksensa mnkaan. Tätä
ajatellessani muistuu mieleeni koulussani muutama wuosi
sitten tapahtunut tapaus.
Eräänä sunnnntai-ehtoona, ennenkuin koulu alkoi, kerrottiin minulle, että eräs opettaja oli ollut koko päiwcin oppilaisensa kanssa lehterillä. Koetin saada asiasta selwää,
niin Pian kuin mahdollista, ja huomasin kertomuksen olewan
osaksi wäärän.
Opettaja ja poika oliwat tosin jääneet
jälkeen
hetkeksi lehterille, mutt'ei koko päiwäkst. Poika oli ollut
wallaton
aikana. Opettaja katsoi parhaaksi käskeä
häntä jäämään muitten jälkeen. Kun hän ei tahtonut tunnustaa »vikaansa eikä pyytää sitä anteeksi, oli opettaja sanonut,
ett'ei hän pääsisi kotiin, ennenkuin hän oli tehnyt
Opettaja sanoi: „olin päättänyt pitää sanani, waikka olisin jäänyt
ilman päiwällistä". Hetken kuluttua tunnustikin poika nukansa.
Eräs toinen opettaja sanoi tottelemattomalle pojalle:
„los wiclci teet niin, panen sinut nurkkaan häpeemään".
Opettaja oli tuskin näin sanonut, ennenkuin poika taas
oli tottelematon. Opettaja käski häntä menemään nurkkaan
seisomaan, mutta poika ei totellut. Opettaja aikoi wiedä
häntä wäkisin nurkkaan, mutta hän tuli niin »voimattomaksi,
etl'ei opettaja saanut häntä pysymään pystyssä. Kuinka
häiritsewää tämä oli opetukselle woipi jokainen ajatella.
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Opettaja ci woinut tehdä mitään tottelemattomalle
pojalle, hänen waikutuksensa oppilaisiin oli heikontunut ja
hän oli tullut kelwottomakst opettamaan. Paljon parempi
olisi ollut, jos hän olisi kohdellut tottelematonta poikaa lempeydellä ja rakkaudella ja koettanut tällä tawallci saada häntä

tottelewaiseksi.
VIII.

Älä käytä ruumiillista rangaistusta

sunnuntaikoulussa.
Oli aika, jolloin luultiin lyömällä woitawan teroitaika on jo ohitse. Seltaa kristillisyyttä lapsiin, mutta
lainen menettely sotii sunnuntaikoulun periaatetta ja tarkoitusta wastaan. Meidän tchtäwämme suununtaikoulunopettajina on opettaa lapsille raamatun pyhiä totuuksia ja siten
johdattaa heitä lastcnystäwän lesuksen Kristuksen tykö ja
tätä tehdäksemme ei ruumiillinen rangaistus ole hyödyksi,
waan päin mastoin »vahingoksi. Mntta, kysyy joku nenwoton opettaja, mitä minun pitää tekemän sellaiselle lapselle,
jossa tähän asti esitetyt keinot ciwät näytä mitään waitnttawan? Minä wastaan:
IX. Käske häntä jäämään jälkeen muitten
poismentyä, ja kun olette kahden kesken, koeta hellyydellä
puhua hänen Mioistansa; lankea polwillesi hänen kanssansa
ja rukoile Jumalaa anteeksi antamaan hänen syntiänsä ja
pehmittämään hänen sydäntänsä. Moni pahankurinen poika,
joka kumppaniensa läsnäollessa on ollut häijy ja uppiniskainen, on tullut nöyryytetyksi ja tunnustanut wikansa, kun
häntä on tällä tawalla kohdeltu. Hänen sydämmensä on
pehminnyt kuultuansa kyynelillä kostutettuja rukouksia, joita
opettaja on pitänyt hänen edestänsä.
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Muistettawa on, että tällaisissa tilaisuuksissa Pitää
rukoiltaman
ci lasta wacm lapsen edestä. Sitä tulee
kohdella rakkaudella ja hellyydellä, toiwossa, että
wana sunnuntaina käyttää itsensä paremmin.
X. Tottelemattomien ja uppiniskaisten lasten kodissa pitää käytämän, ei kehoittamassa heidän
wanhempiansa rankascmaan heitä, waan
heitä
hellyydellä ja rakkaudella ohjaamaan lapsiansa paremmalle
tielle. Älä senkaltaisiin koteihin mene lasten päällekantajana, waan ystäwänä. Anna wanhempain ymmärtää, että
sydämmestäst toiwot heidän lapsensa ajallista ja ijcmkaikkistci
parasta ja että harras halusi on olla heille hyödyksi ja

se seuraa-

neuwomassa

awuksi.
Olin kerran erään köyhän lesken luona yllämainitussa

Hänellä oli kolme uppiniskaista poikaa kaswatettawcina. Hän sanoi niistä: „ne owat tosin häijyt ja
tottelemattomat, mntta kun illoilla
heidät ympärilleni
puhua ja rukoilla heidän kanssansa,
takan ääreen ja
woin wiedä heitä minne hywänsä". Sama woimci on kullakin isällä ja äidillä, jos he waan ymmärtäwät sitä käyttää. Huomauttakaamme rakkaudella ja osaa-ottciwaisuudella
sitä heille ja waikuttakacimme yhdessä heidän kanssansa käymällä lasten kodissa.
XI. Kun muut keinot eiwät auta, niin tulee uppiniskainen oppilas ilmoittaa johtajalle.
Huomautan erittäinkin: kun mitkään muut keinot eiwät auta. Muutamat opettajat crchtywät suuresti ja owat
liian hätäiset tässä suhteessa. Ne ajattelewat että pieninkin hciiraus on ilmoitettawa johtajalle eiwcitta mieti mitä
tarkoituksessa.

saan
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pahoja seurauksia sellaisesta menettelystä on. Saattaa oppilasta kerta toisen perään kaikkien huomion ja arwostelun
alaiseksi ei nöyryytä wcian paaduttaa häntä. Sitä paitse
ei opettaja, joka aina wetoaa ylemmäksi, woi lopuksi tehdä
mitään waikutusta oppilaisiinsa. Tästä asiasta Henry Alwallatonta oppilasta tottelewaiseksi, niin
„ell'et
lan
minä neuwon sinua wiemään hänet johtajan luokse, ett'ei hän
olisi mnita häiritsemässä". Tätä tehdessään tulee opettajan
tarkoin wälttää, ett'eiwät oppilaiset
sitä ajatusta hänestä,
ett'ei hän woi heille mitään, kun hän ci
oppilasta tottelemaan. Neuwoisin jokaista opettajaa, jonka täytyy tätä
keinoa käyttää, edeltäpäin
oppilciisille, mitä hän
aikoo tehdä. Sano heille: minun täytyy nyt jättää tämä
poika johtajan haltuun syystä että hän, huolimatta minun
neuwoistam ja waroituksistani, on tottelematon ja häiritsee
koulun järjestystä enkä ota häntä kouluun, ennenkuin hän
lupaa parantaa tapojaan. Tällä tawalla pysyt oppilasten
Wie sitte uppiniskainen oppilas johtajan luokse
ja
hänelle: „minun täytyy jättää tämä poika sinun
haltuusi, sillä ei hän huoli minun waroituksistani, wacm
häiritsee opetusta, en ota häntä kouluun ilman sinun käskyäsi."
Tahdon wiclä lisätä: tee tämä kaikki lewollisesti ja
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huomiota herättämättä sekä «ihastumatta. Asian walasemiseksi saan tässä mainita, että kerran tottelematon ja uppiniskainen poika tuotiin minun luokseni ollessani johtajana,
mutta kun huomasin opettajan ja oppilaisen olewan pahalla
tuulella, jopa suuttuneinakin, otin tuolin esiin ja sanoin pojalle: „istu wähän aikaa, puhelen sitte kanssasi." Minusta oli
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puhella pojan kanssa, niin kauan kuin hän oli suutuksissa, aunoin hänen istna, siksikuin hän tyyntyi. Jat-

turhaa

koin opetustani ja puolen tunnin kuluttua menin jälleen
hänen luoksensa ja kysyin häneltä lempeällä äänellä: „Mitä
sinä poikani teit, kun opettajasi täytyi tnoda sinut tänne?"

„En mitään", mastasi hän suuttuneena. „Huomcian", wastasin minä, „että olet wielä pahalla mielellä, puhelen kanssasi, knn opettaminen loppuu." Kun lapset oliwat menneet

hänen luoksensa ja tein saman kysymyksen, mutta
sain wastauksen: „ei mitään"'. „Olen makuutettu, poikani",
sanoin minä, „ett'ei opettajasi olisi jättänyt sinua miuuu
haltuuui, jos et olisi käyttänyt itseäsi huonosti; sano minulle mitä sinä teit?" Uppiniskainen poika ei wcistanuut.
Minä jatkoin: „saat, poikani, koko wiikon miettimisen
tulemana sunnuntaina sinun täytyy sanon minulle, oletko
pois menin

tänään tehnyt oikein tai määrin". Sanoin wielä kerran
samat sanat, jotta hän käsittäisi niitä oikein ja sitte sanoin':
„nyt, poikani, saat mennä kotiin."
Seuraamana sunnuntaina hän tnli luokseni surullisen
näköisenä ja kysymättä hän sanoi »vilpittömästi: „minci tein
paljon pahaa miime suunuutaina". Kuultuani tämän wilpittömän, lapsissa niin harwiuciisen, tnnnustnksen olin huudahtamaisillani: sinä olet jalo poika; mutta pidätin itseäni,
otin pojan kädestä kiinni ja talntin hänet opettajan luokse,
noen: „tämä poika on tunnustanut täyttäneensä itsensä pahasti
miime sunnuntaina, otatko häntä jälleen kouluun?" Opettaja, joka nyt oli paremmalla päällä kuin miime sunnnntaina,
wllstllsi: „aiman kernaasti otan hänet kouluun". Pojan
mentyä paikallensa taputti opettaja hänen päätänsä ja
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noi kaikkein kuullen: „toiwon ctt'et enää häiritse meitä,
waan olet kuuliainen ja tarkkaawainen". Tämän seurauksena
oli, ett'en enää koskaan tarwinnut waiwata itseäni tämän
posan kanssa, ja minusta teki hywän »vaikutuksen muihinkin oppilaisiin.
XII. Erityisissä tapauksissa täytyy oppilas erottaa koulusta.
Minä tiedän miten wastcnmielistä erottaminen on monesta suununtcnkouluuopettajcista, enkä minäkään sitä puolustaisi, ell'ei koko koulu kärsisi siitä »vahinkoa. Erottamisesta on ollut hywat seuraukset. Erotetut owat jonkun ajan
kuluttua tulleet tunnustamaan rikoksensa ja pyytäneet an
„kuuliaisuus" miltei tärkeimteeksi. Eräs pappi piti
pänä kaswatuksessa. Miuä pidän,
tunnustan, kuuliainiin
että
minä
armossa,
suudeu
teroittacckseni sitä
oppilaisiini, katson tarpeelliseksi käyttää kaikkia luwallisia keinoja. Toiwon kuitenkin, ett'ei erottamista tarwitsc usein
käyttää. Olen ollut kaksikymmentä wuotta johtajana, mutta
sangen Harmoin on erottaminen tullut kysymykseen. Tämän
ajan kuluessa on ainoastaan 15 poikaa erotettu.
Wälistä on hyödyllistä, että erottaminen tapahtuu
kaikkien läsnäollessa. Eräästä johtajasta kerrotaan, että
hän oli jnuri crottamaisillaan parantumatonta oppilasta,
mutta kun johtaja kyyneleet silmissä puhui koululle, mikä
surkea tehtäwä hauella tänäpänci oli, kun hänen täytyi erottaa yksi oppilas koulusta, min syyllinen oppilas rupesi itkemään, tunnusti pahoin tehneensä ja pyysi anteeksi. Tämä
waikutti koulussa hnwää. Sama oppilas ynnä neljä mnnta
muuttuiwat tosikristityiksi.
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Mutt'ei sunnuutaikoulunoftettaja ole täyttänyt wclwol-

lisnuksiansa sillä, että pitää hetken koulua; ei, hänen hyötynsä ja waikutukseusa koulussa riippuu paljon siitä, miten
hän käyttää itsensä lapsia kohtaan koulun ulkopuolella. yllämainittujen ohjeitten sowitteleminen tulee waikeaksi tai hel-

sen eri aseman mukaan, mikä opettajilla on oppilaisiinsa.
Sallikaa minun siis wiitata mistä opettajan tulee ottaa
waari ulkopuolella koulua, ollaksensa oppilciisillensa hyödyksi
poksi

ja

taitaaksensa vitää järjestystä.
I. Huomaa oppilaisesi, jos kohtaat heitä
missä hywänsä. Ell'ct sitä tee, sanowat he pian: „Opettajamme on ylpeä, ei hän waiwaa itseänsä edes terwehtimään meitä, kun tulee «asiaamme, waikka hän sunnuntaisin sanoo rakastawansa meitä; hän ajattelee toista ja
puhuu toista". Ei kenenkään pidä pelätä, että luonnoton
yhdenwertaisuus opettajan ja oppilasten wälillä olisi siitä
seurauksena, ei suiukaan; mutta ystäwällineu silmäys ja pään
nyytahdys tekisi hywän mielen oppilaiselle ja hän tulisi
huomaamaan opettajan rakastaman häntä, ei ainoastaan
sunnuntaina, waan arkipäiwinäkin. Tunnen erään opettajattaren, jonka oppilaisena oli köyhä tyttö, joka saadaksensa
elatusta käweli pitkin Lontoon katuja, myömässä kengännauhoja. Opettajatar ei koskaan kulkenut hänen ohitsensa
silmäilemättä häntä ystäwällisesti ja tyttö sanoi aina: „hyjonka jälkeen hän tciwalliwää päiwää, opettajatar!"
sesti huusi: „kengänmauhoja, kymmenen penniä pari!"
11. Tee mitä taidat oppilaisesi ajallisen hywän eduksi.
Sinä woit tehdä paljonkin tässä suhteessa ja siten
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heidän rakkauttansa ja luottamustansa. Jos he
owat esim. työn puutteessa, niin woit hankkia sitä heille tai
antaa puoltolauseesi heistä jollekulle ystäwällesi, joka ehkä
tarwitsee apuasi. Ia kaikissa tapauksissa woit olla heille
kumminkin osaa-ottawaisuudella ja hywillä neuapuna
woilla.
111. Käy oppilastesi kodissa, waikta
olisi
köyhäkin.
Siten tulet paremmin tutustumaan heidän jokapäiwäisiin oloihinsa ja käsittämään heidän kiusauksiansa ja mistä
sinuu tulee heitä waroittaa. Saatat myös siten olla siunauksena monelle onnet omalle kodille ja yhdistää sunnuntaikoulun ja kodin, joka on edellisen «vaikutukselle suureksi hyödyksi.
IV. Anna oppilaittesi käydä luonasi, jos
sinun sopii ottaa heitä »vastaan.
etu, että woit pitää yksityisiä, hengelliTästä on
kanssapuhcita
ja
siä
rukouksia heidän kanssansa. Siten osoitat suosiotasi heille, jota he pitäwät
Rakkauden ja suosion osoitukset tekemät aina hywän wniku-.
woittaa

se

se

suuressa armossa.

tuksen.
V. Koeta aina saada tilaisuutta yksityisiin
kanssapuheisiin heidän personallisesta suhtees-

tansa Jumalaan.
Ell'et woi wastamainitulla tawallci

saada siihen tilai-

suutta, koeta saada sitä jollakin muulla tawalla. Kehoita
esim. jotakuta oppilaisistast jäämään muitten jälkeen kouluuu
tahi wie hänet toiseen huoneesen tahi ajattele jotakin muuta
paraiten sopimaa tapaa.
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Sellaisilla yksityisillä keskusteluilla on suuri merkitys;
wahinko ivaan, että niitä niin harwoin käytetään.

saa-

VI. Kirjoita oppilaisillesi, kun et woi
pua kouluun tai kun he owat pois koulusta.
Eräs rakastettu ja etewä opettaja käytti tätä tapaa.
Kun hän ei woinut saapua kouluun, kirjoitti hän ei ainoastaan johtajalle, waan myös yhdelle oppilaalle, pyytäen häntä
ilmoittamaan muille voissa-olonsa syytä. Nämät kirjeet pija talletettiin huolellisesti. En tarwitse lidettiin
sätä, että tämä opettaja oli rakastettu ja waikutti paljon
lapsissa.
Jos joku oppilas on ollut kauan poissa koulusta ja
jos et ole tilaisuudessa häntä tawata, niin kirjoita hänelle,
ett'ei hän unhottaisi aikaa, jolloin he oliwat yhdessä; kehotta häntä lähettämään sinulle muutama riwi wastaukseksi
ja puhele näin hänen kanssansa, waikt'ei hän ole koulussa.
Kerran kirjoitin oppilaalle, joka oli jäänyt pois koulusta
syytä ilmoittamatta ja Pyysin häntä lähettämään minulle
muutaman riwin wastaukseksi. Tätä ei hän kuitenkaan tehnyt niinkuin olin odottanut. Seuraamana sunnuntaina istui
hän paikallansa koulussa. Kysyin häneltä: „miksi et kirjeeseni wastcmnut?" Hän wastasi: „Olin päättänyt tulla itse".
,Mtci sillä tarkoitat?" „Käyn taas koulussa ja olen siiwosti!" Hän pitikin lupauksensa.
Seuratkaamme tämän opettajan esimerkkiä?
VII. Kirjoita oppilasten nimi luetteloon
jn walwo heidän parastansa, kun he owat eronneet koulusta.
Lapset owat tawalliscsti wähän aikaa hoidettawinasi,

arwossa
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vaikutuksesi heihiu saattaa kuitenkin tulla pysymäiseksi.
ehkä olet ainoa, joka annat heille käsityksen kristinuskosta, eikä tämä käsitys heistä koskaau haihdu.
He pitämät mielessään totuuksia, joita olet heille teroittanut, ja maikk'ei he seuraisi niitä elämässään, niin ne
eiwät kuitenkaan aikaa woittaen jää hedelmättömiksi. Anna
heidän ymmärtää, että tahdot olla heidän ystäwänsä yhä
eteenkin päin, että tahdot auttaa heitä ja että ilmaiset heidän onnestansa ja menestyksestänsä. Kehoita heitä joskus
kirjoittamaan ja lnpaa wastata heidän kirjeisiinsä.
mutta
Sinä

Näitä keinoja woipi jokainen suununtaikoulunopettaja
käyttää ja jos hän täyttää niitä uskollisesti, niin ne tulemat oppilaisille suureksi hyödyksi ja siunaukseksi. Oi, jospa
kaikki opettajat tuutisiwat Mirkansa tärkeyttä ja toimittaisiwcit
minun antamieni osoituksien mukaan, niin eiwät wäsuisi
työhönsä eiwätkci niin usein »valittaisi: „olen turhaan työtä
tehnyt ja monniani ponnistanut." Niin, weljeni ja sisareni,
katselkaamme asiaa tässä matossa, niin emme työskentele
täyttääksemme wclwollisnnttammc, maan pidämme työmme
knnniana; sillä snnnuntaikoulunopettajan työ, oikein armosteltuna, on kunnia
kunnia, jonka rinnalla laitti maallinen kunnia on halpa.
Minnsta nähden, tulee taiteilijan pitää työnsä kunniana, kun hän maattecllensa maalaa jaloja aatteitansa ja
mielikumituksians.i. Mutta suurempi kunnia on olla
Herran kädessä ja johdattaa kuolematonta sielua tietämättömyydestä ja synnistä siihen onnelliseen ja ihanaan tilaan,
johon hän oli aiottu, kun Jumala sanoi:
ihminen omaksi kumaksemme."

sen

-

aseena
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Minusta kuwanweistäjän täytyy pitää toimensa kunniassa, kun hän luonnottomista marmorikappaleista tekee
kauniita, kaikkia wiehättäwiä kuuna, mutta paljon suurem-

massa

sen

työ pidettäwä, joka saattaa langenkunniassa on
neen syntisen „uudeksi luontokappaleeksi Kristuksessa lesuk-

sessa."
Onhan rakennus-herran työ suuriarwoista, kun hän
rasuunnittelee jonkun suuren rakennuksen suunnitelman
kennuksen, johon tuhannet kokoontumat kuulemaan soitannon
ihania säweliä, oikenden ankaraa tuomiota tai kaunopuheliaisuuden wiehattciwää puhetta. Tahi suunnittelee hän rakennusta korkeine holmineen, jonne ihmiset kokoontumat ylistämään ja rukoilemaa» ijankaikkista Jumalaa. Mutta yhä

sen

suuriarwoisempaa on
työ, joka lasten sydämmiin rakentemppelin, jonka pyltaa hengellisen Herran temppelin
wäät pysywät aina pystyssä ja jonka seinillä ei nähdä muinaismuistoja
temppelin, jossa eläwä Jumala
ja
jossa häntä hengessä ja totuudessa rukoillaan! Opettajat,
sellaiseen töyhön olemme kutsutut! Antakoon Jumala meidän ymmärtää
tarkoitusta ja tuntea
tärkeyttä ja
koko
elämämme
knnnia
uhratkaamme
kliseen toimittamiseen.
Sallikaa minun wihdoin kehoitta» teitä kaikkia
wuttamaan etewälle sunnuntaikoulu-opettajalle tarpeellisia ominaisuuksia. Naimistakaa itseänne rukouksella ja Jumalan
tutkimisella oikein toimttamaan tärkeätä työtänne.
Tntkikaa ja käyttäkää parcmnpia opetustapoja. Noudattakaa paraiinpia ohjesääntöjä lempeydellä ja sävyisyydellä:
sanalla sanottu, olkoou henkenne, rnuminne ja sielunne kiinnitetty työhön, jonka mestarinne on teille uskonut! Ia kun

asuu

sen

sanan

sen

sen

saa-
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saamme

toiwoa onnea ja menestystä työlniin teemme, niin
lemme. „Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle
elämän kruunun annan", lausuu suuri Mestari meille jokaitoiselle. Jos hänen kehoitustansa seuraamme, niin
woa woiton palmua ja woittajan kruunua! Mutt'ei Herra
ainoastaan waadi uskollisuutta meiltä, waan Hän luftaa
myös auttaa meitä ja olla meitä läsnä. „Katso, minä olen
teitä läsnä joka päiwä mailman loppuun asti", on wakuupanna täydellitus, johon jokainen uskollinen opettaja
Menkää
ystäwäni,
siis,
luottamuksensa.
Herran nimessä
edessänne olemille, kristityille sopimille teille. Nohwaiskaa
mielenne, älkää peljätkö, sillä Israelin pyhä on teidän kansauttamassa ja johtamassa teitä!

saamme

saa

sen

sanne

SunnuntlliKouwlwsiettllM KairaK«luKs«t.
Kirj. Aug. Palm.
I.

Miiaksi

MW

puhuminen- (Puhua

missä woisi kysellä.)

w°ipi helposti eksyä.
Emme usko että ne, jotka tekewät itsensä syypäitsi
„oman kielen kuulemisen halusta, waau
tähän, tetewät
tietämättömyydestä. Ei kuitenkaan mikään heikonnu opetusta eikä wahiugoita sitä kuin juur tämä.

Tähän hairahdukseen

sen

?
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Olemme katsomassa jotakin sunnuntaikoulua. Opettaja
istuu pöydän päässä. Hänen suustansa tulwailee sana-tulwa loppumatta. Hän puhuu niin korkealla äänellä, että
muut luokat tulewat häirityiksi. Hänen omat poikansa eiwät kuule mitä hän
Mfi oppilas ei istu
on
on köyryssä. Neljä poialespäm
ja
Pää
selkä
kaa heiluttaa jalkojansa, eipä olisi hauskaa istua wastapäätä heitä Uksi nyvistelee lakkiansa, pudottaa
maahan,
tekee
tuuppia
kumppaniansa,
joka
faadaksensa sitä nostaessa
kaatuu
toisten
päälle.
samoin. Hän
Nyt alkaa uusi leikki. Opettaja ottaa poikaa niskasta ja rawistaa häntä aika lailla. Sitte hän käy toisella
kädellä kiinni toiseen. Hänen äänensä on jo muuttunut,
on kowin karhea, mutt'ei
näy auttaman. Kuule mitä
et woi koskaan istua hiljaa
poika-weitikka
„sinä
hän
etkä kuulla mitä minä
Sinä häiritset koko luokkaa.
Mitä hyötyä sinulla on opetuksestani? Mitä olen sanonut?
Hän muuttaa wallattoma» liiemmäksi itseänsä ja jatkaa esi-

sanoo.

suorana.

se

sen

sanoo:

telmäänsä.

Menetellä tällä tawalla ei suinkaan ole

seurattawaa.

se

se
sanon.

softiwaa

eikä

Menemme toiseen luokkaan, missä lapset näkywät oleman tar kciawaisempill. Lapset istumat ympyrässä. Ne istumat h ljaisina. Opettaja ei, niinkuin äskeinen, näytä kaunopuheilaisuuttansa. Hän opettaa aiwan toisella tawalla.
Hän puhuu wähän lapsille. Hän kysyy waan. Lasten täytyy itse ajatella. Se tekee opetuksen miellyttäwäksi ja wie-

hättäwätfi.
I ka

kysymys oli lyhyt, yksinkertainen, selwä, määri-
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telty ja ajatusta herättämä. Suunnattomia kysymyksiä ei
tehty. lola kysymys seurasi yhtä jaksoa. Pojat nätyiwät
wastaawan kilwassa. Opettaja antoi heille
tehtawän.
Tekstissä oli puhe Hores wuoresta. Hän käski poikia
mitä siellä oli tapahtunut. Msi poika nostaa
osoitteeksi että hän oli walmis wastaamaan. Jo
nostaa.
kaksi
Ia wielä kaksi. Nyt yksi sai wastata.
Hän
..Horeb tai Sinai wuorella Mooses näki penpalawan lakkaamatta." Toinen
«tällä wuorella
antoi
lain
taulut."
Kolmas wastasi:
Jumala
Moosekselle
..Aron ja israelin kansa asettiwat tänne kultaisen wasikan."
Ia neljäs: ..siellä Jumala käski Israelin kansaa menemään
Kanaan maalle." Wiides wihdoin: sinne profeetta Elias
pelosta pakeni uhrattuansa Karmelilla."
Koko opetus oli niin miellyttäwää ja
sowitteleminen niin wiehättäwää, ett'eiwät pojat itawöinneet kellon soittamista eikä tunnin loppumista.
Toisesta luokasta pojat ryntääwät ulos, iloiten että
tuskahinen tunti oli loppunut. Tämä kertomus ei suinkaan
ole liioiteltu, waan päin wastoin. Käy waan muutamassa
koulussa, tutki tarkoin ja mieti, niin huomaat, josko
on
totta. Tätä juuri kirjoittaessamme tuli erään koulun johtaja luoksemme. Kysyttyämme mikä oli sunnuntaikoulunopettajan pahin hairahdus, ivastasi hän kohta: ..liiaksi puhuminen lapsille."
Englantilainen kirjailin
..parempi on antaa
lasten istua haukottelemassa,
ja tukistamassa
toinen toistansa, kuin että opettaja istuu pitämässä selkka-

seuraaman

sanomaan
sormensa
sanoo:
saan

sanoo:

„

sen

se

sanoo:

nauramassa
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puheita. Eihän kenkään tarwitse näin luotella. Se opettaja erehtyy suuresti, joka luulee welwollisuudekseen pitää
tuntia. Täysi-ikäiset eiwät jaksa
puhetta kolme ueliäs
niin kauan kuunnella. Lapsille ei
ensinkään sowellu.
Onhan autuaallisempi antaa kuin ottaa sja luullaksemme
muutamat opettajat seuraawat tätä perus-aatetta), mutta
säästämättä owat nämät antimet annettawat. Opettajan
ja oppilasten tulee työskennellä yhtä aikaa. Opettaja ei

osa

saa

se

tyhjentää itseänsä alituisella sana-tulwcilla. Tyhjäksi
hän olisi sywä kui» kaiwo. Nuorten kärhän
simystä hän koettelee, waikka hänellä olisi Krysostomon
kaunopuheliaisuus. Niinkuin kalastaja heittää siimaansa,
tulee, waikka

se

ulos ajatuksensa ja wetää
on mitään tarttunut. Älköön
aina
waan antakoon oppipuhe-innossaan
esiintykö,
itse
hän
Älköön
että hän
esiintyä.
tyytykö,
laisensa
hän siihen
beille mitä hän ajattelee, waan koettakoon tutkia heidän ajatukstansa. Lyhyesti sanottu: „opettaja puhukoon niin wähän
kuin mahdollista, mutta oppilaat niin paljon kuin mahdollista".
11. Hetken »vaikutukseen luottaminen eli Valmistamisen laiminlyöminen.
Muutamat luottamat näihin Herran sanoihin: teille
annetaan silla hetkellä, mitä teidän pitää puhuman", mutta
eiwät ajattele minkä yhteydessä nämät lausuttiin, silloin oli
puhe päämiesten ja kuningasten eteen wiemisestä. Huolimattomuus, liiallinen itseensä luottamus, »välinpitämättömyys
on usein syynä tähän hairahdukseen, Olkoon syy mikä tahansa, »väärälle uralle wiepi.

niin

hänenkin tulee heittää
nähdäksensä jos siihen

jälleen

sanoo

„

se
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Opettaja, joka ei wiikon alla walmista itseänsä, rupee
walmistamaan wähää ennenkuin hän menee konluun
sillä jotakin hänen täytyy tekstistä tuntea, kumminkin
alkua ja loppua
ja näin hän myöhästyy taikka silmäilee
hän sitä wasta koulussa, jolloin lapset saawat tehdä mitä
tahtowat muita häiritäksensä.
Opettaja ei ole wiikon alla Jumalan
runsaasta
aitasta koonnut anvokasta aarretta. Hänellä ei ole oppilaisille mitään annettaman. Mitä hänellä on sanottawaa,
owat lapset kuulleet niin usein, että he woisiwat
hänelle. Mitä hän sanoo, ei ole järjestetty eikä mietitty,
esitys on epäselwää ja sekanaista, lapset eiwät siitä hyödy.
Opetus ei ole kokonainen.
Ell'ei opettaja ole wallan weltto, niin hänen omatuntonsa soimaa häntä. Hän tulee synkkämielisenä kouluun.
Lapset huomaamat
ja päättelemät: „täncipänä ei ole
Niin
käykin, joka on itseensä tyytymähauskaa koulussa."
tön, ei hän woi muihinkaan tyytyä. Lapset tulemat Välinpitämättömiksi ja tarkkaamattomiksi.
Hänen opetuksensa on liian yleinen. Hän aloitan
tekstiä, mutta kääntyy pian muihin aineisiin. Kun waiken
teksti m. testamentista oli läpikäyty, kysyi eräs opettaja
toiselta: „eikö sinusta tämänpäiwäinen teksti ollnt waikea?''
„Ei, miksikä niin?" wastasi hän. „Menin kohta uuteen
testamenttiin."
Se on selwää, ett'ei walmistamaton opettaja woi
tekstissä löytywiä opetuksia antaa eikä hänellä niitä selittääksensä ja teroittaaksensa ole sopiwia kuwia, wertauksia ja
kertomuksin. Sanalla sanottu: „himmeesti sanottu on him-

sen

sanan

sanoa sen

sen
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meesti ajateltu" ja päin wastoin. Himmeys tuskitta» tuuliaa ja lapsia, wieläpä tarkoittaa niitä koulusta. Eräs johtaja kysyi opeitajakotouksessll kuinka pitkän walmisKA ajan
opettajat tarwitsewat. 3>kst wastasi: koko päiwän; toinen:
kaksi päiwää; kolmas: koko wiikon j. n. e. Wihdoin yksi
wastasi: „johtajana ollessani malmisiin itseäni, mutta nyt
opettajana en sitä tee syystä, ett'en ehdi kaikkia ajatuksiani
ja aatteitani esittää ennenkuin tunti on loppunut". Hän
luotti kokemukseensa ja puheliaisuuteensa. Nyt johtaja huomasi mikä oli syynä siihen, että yksi poika toisen perään
meni pois koulusta. Wähän ajan kuluttua oli koulu, jossa
hän opetti, tyhjä oppilaisista. Warjelkoon Jumala meitä
luottamasta itsehemme niin paljon, että pitäisimme »raamattujen tutkimisen" tarpeettomana.
111. Opetuksen epämääräinen suunnitteleminen.
Eräs opettaja luki lapsille pitkän luwun, jossa olisi
ollut kuudeksi seitsemäksi kerraksi kylliksi ainetta. „No niin",
ajatellaan, „totta kaiketi hänellä oli jotakin hywää ja opettawnista sanottamaa lapsille". Päin wastoin. Teksti oli
niin pitkä, että
läpikäyminen oli hänestä turhaa. Tämä
opettaja oli äidin wertainen, joka näyttää lapsillensa, kuinka
paljon ruoknwaroja hänellä on ruoka-kamarissa, mutt'ei anna
palaakaan heille.
Lopetettuaan lukunsa mainittu opettaja antoi joka laplukea ulkoa wärssyn, jonka kukin oli saanut walita ja
oppia. Ne eiwät olleet missään yhteydessä toinen toisensa
kanssa, waan oliwat otetut yksi yhdestä, toinen toisesta
paikasta. Opettaja ei edeltäpäin tiennyt mistä kukin oli

sen

sen
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märssynsä ottanut jll kuitenkin hän yritti selittää jokaista;
minkälainen selitys oli, ymmärtää jokainen. Kaikista puhuttiin, mutt'ei mistään perinpohjin. Lapset eiwät mitään oppineet, eikä hywää waikutusta saawutettu. Sellainen opettaja on fariseusten kaltainen, jotka luuliwat tulemansa kuulluiksi monien sanojensa tähden, tahi äidin kaltainen, joka
panee paljon ruokaa lapsiensa syötäwäksi huolimatta, onko
hyödyksi tai ei?
Tällaisen mcnettelemisen seurauksena on se, että lapset
tulemat tarkkaamattomiksi ja lewottomikst. Ei sowi enää
tällä tawalla jatkaa. Jo alkaa kuulua nuhteita. Lapset
tyhmistywät, katselemat kelloa ja odottamat loppua emmekä

se

sitä ihmettele.
Olemme itse kokeneet kuinka wäsyttäwää pitkän esitelmän kuuleminen on, etenkin jos
on tuima, yksitoikkoinen
ja katkonainen. Opettajan tulee myös katsoa missä suhteessa teksti on edelliseen ja jälkimmäiseen tekstiin. Hän
niin sanoaksemme
ei
toisella kerralla repiä alas,
mitä toisella kerralla rakensi. Tätä wälttääksensä hänen tulee määritellä opetustansa.
Hän ottakoon ajasta waarin.
Kun aika on niin lyhyt, täytyy hänen työskennellä
paljon edeltäpäin taitaaksensa lyhyessä ajassa antaa lapsille
hyödyllistä oppia.
rahasumman,
Jos yhellä kädellä otan wastaan
mutta toisella Miskaan
pois, mitä hyötyä minulla siitä
ou? „Ei mitään" mastaa lukija; aiwan oikein! Niin on
tässäkin laita. Kun lapset opettajan esittely-tawan tai ajan
»venyttämisen kautta tulemat wäsyneiksi, tarkkaamattomiksi ja

se

saa

sen

suuren
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lewottomitsi, unhottawat he ei ainoastaan mitä nyt owat
oppineet, waan entisenkin opin; ja kenenkä on syy?
Opettaja katsokoon siis.'
että hänellä on jotakin todella hywää ja hyödyllistä opetettawaa lapsille;
että hän, katsoen ajan lyhyyteen, antaa heille mikä on parasta, ja
että hän antaa
niin että lapset käsittäwat ja
opftiwat

sen

sen.

Kuinka

Kylmiä

Mslläim.

että henkilöt, jotka näweitäwät läpiä helmiin, sowittawat niitä irtanaisina puukappaleihin. Sitte
kostuttamat he niitä wedellä, joka wähitellen tnnkee
puuhun, kunnes se turpoo niin paljon, että joka helmi siinä

pysyy.

Näin heikkoa kappaletta ei woisi särkemättä pidellä
Mutta tällä yksinkertaisella tciwalla
ruuwi-penkissä.
missään
ne pysywät Vahingoittumatta paikoillansa, kunnes mestari
on tehnyt tehtäwänsä ja sitten, kun puu kuiwaa, irtaantuu
helmi. Eikö sunnuntaikoulunopettajilla ole tästä jotakin
opittawaa? Usein kysellään: kuinka taidamme pitää lapsia
sunnuntaina paikoillansa?" Sitä ei woi tehdä Väkipakolla
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se

särkisi heidän arkoja sielujansa, joita lumalaon an tanut hoidettawaksemme; mutta kostuttamalla heitä lesuksen
rakkaudella, joka kuohuu „elämän weden kaiwosta", taidamme
pidellä jokaista kallista sielua, kunnes siinä on toiwottn
waikutus tapahtunut.

Muutama

sana tarKKllllwllisuuäeu

saawuttamisB«tll.

Kirj.

Josua G. Fitch.

tarkoitan ajatuksen ja koko sielun kun
uittamista ainoaan esineesen määrätyllä ajalla:
on
meitä
ponnistus,
joka
pakottaa
jseuraamaan
tahdon
mitä kuulemme tai luemme niin, ett'emme harhaannu emmekä wäsy, waan pidämme mielessämme mitä kuulemme tai
luemme. „Tätä, juuri tätä", wäittää moni sunnuntaikoulun
opettaja, „tarwitsen, jospa waan tarkkaawaisuutta saawuttaistn, niin tulisin kelpo opettajaksi. Kuinka onnellinen silloin
olisin kuinka paljon pyrintöni menestyisi!"
Tällä tawalla ajatteleminen on luonnollista, mutta
minä tahdon näyttää teille, ett'ei tällainen ajatus ole oikea.
pitää ehtona hywäksi opettajaksi
Tarkkaawaisuutta ei
tulemiseen, waan pikemmin
seurauksena.
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Mutta tarkkaawaisuuden saawuttaminen, sellaisen, jota
lapsilta waadimme, on sangen waikea. Olemmehan usein
huomanneet, kuinka welwollisuus-tunteenkin wallitessa ajatuksen kiinnittäminen ainoaan asiaan aikaa woittacn tulee

waikeaksi.

Eilispäiwän tekojen muisto ja huomispäiwän tehtäwien ajatus tunkee meihin huolimatta ponnistuksistamme ja
johtaa huomiotamme pois esillä olewasta aineesta. Usein
katoo miellyttämän kirjan ajatusjuoksu; silmä on lehteen
kiinnitetty, mutta ajatukset eiwät
ja wälistä meidän
täytyy uudestaan lukea pitäen ponnistamalla ajatuksiamme
koossa. Te tiedätte kuinka usein tämä tapahtuu saarnaa,
esitelmää kuullessa tai kirjaa lukiessa. Niin, tapahtuu,
waikka wastustamme kiusausta. Kuinka paljon waikeampaa
eikö
ole pienille lapsille, jotka owat meitä heikompia ja
ewottomimpia, joitten siweellinen luonne ei ole wielä niin
kehittynyt eikä welwollisuuden tunne sellainen kuin ijäktaämmän.
Meidän tulee myöskin muistaa, ctt'ei lapsi pidä Jumalan
niin tärkeänä eikä mielisty siihen niin, kuin
pitäisi, ennenkuin Jumala joko wiisaan opetuksen taikka
muun keinon kautta »vaikuttaa siinä „elcimän sanan" jcmoomista.
Lapset owat luonnostaan utelijatta, kun maallisista ja
näkywäisistä kappaleista on kysymys. Halulla he kuulewat
puhuttaman auringosta, kuusta ja tähdistä, niin myös kantaisten maitten tawoista, petoeläimistä, kaloista linnuista
y. m., mutta kun Jumalan luonto ja omaisnudet sekä kristinopin kappaleet tulemat kysymykseen, niin huomaa heti,
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se

aine miellytä heitä. Saadaksemme heitä ottamaan
paremmin huomioonsa, on tarpeellista käyttää näkywäisiä
kuwia.
Minusta on näitten kahden asianhaaran tunteminen
jo alusta alkaen tarpeellinen; ensiksi että tarkkaawaisuus on
jokaiselle wnikea ja toiseksi, että lapsia erittäinkin on waikea saada ottamaan «aaria hengellisistä asioista. Otettuamme nämät kaksi asianhaaraa huomioomme, saatamme paremmin käyttää hywäksemme nemuoja, joita tarkkaamaisuuden
itämiseksi meille annetaan. Waikeuden
poistaminen on aina helpompi, kun tietää
löytymän ja
poistamisen olewan tarpeellista.
Jos tahdomme jotakin hywää waikuttaa sunnuntaikoulussa, on tarkkaawaisuus tarpeellinen, waikka
saawuttaminen olisi waikeakin.
Puheleminen lapsille, joitten silmät ja ajatukset liikkumat kaikellaisissa esineissä, ci mitääu hyödytä.
Ei wäh äin e n tarkkaawaisuus riitä, jos tahdomme
opetuksellamme hyödyttää, jos totuuksien, joita rakastamme,
pitää tunkeuman heidän sielmhinsa ja oleman heidän tulewcm mielipiteensä ja elämänsä johtamina aatteina. Aineet,
joita tutkimme, eiwät ole ainoastaan hetken aikaa muistettamia ja sitten uuohtcttawia, wnan ne owat niin tärkeitä,
ett'ei niilä
koskaan unohtaa. Jos siis lapset tahtomat
niistä hyötyä täksi jn tulemaksi elämäksi on heidän sekä,
ymmärtäminen että mnistaminen ne jn
wuokst on täytarpeellinen.
dellinen tarktaawaisuns
Tahdon näyttää kuinka
on saawutettawa ja woimassa pibettäwä.
Antakaa minun ensin sanoa, miten sitä ci saawuleta.
ett'ci
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Ette waatimalla ettekä pyytämällä sitä saawuta; ettekä
esittämällä aineen tärkeyttä, päiwan juhlallisuutta, opettajan
hywyyttä tai tutkittawien totuuksien ylewyyttä ja ihanuutta
sitä saawuta. Wanhojen suhteen woist onnistua, mutt'ei
lapsien suhteen.
Uhkaukset tai lupaukset woiwat saattaa heitä olemaan
hetken tarkkaawaisia, mutta teeskentcleminen ja wastenmielisyys on sellaisen menettelyn seurauksena. Lapsen täytyy tuntea että itse aine waatii tarkkaawaisuutta ettekä te waadi
aineelle tarkkaawaisuutta. Todellista tarkkaawaisuutta ette
saawuta, ell'ei teillä ole jotakin sanottawaa, joka ansaitsee
kuulemista, ja ell'ette sitä puhu lasta wiehättäwällä latvalla.
Taitaaksensa tätä tehdä tulee opettajan tarkoin ja hywin walmistaa ainettansa.
Tarpeetonta ehkä lienee muistuttaa opettajia, että heiwalmistaa itseänsä; toiwon useampain tässä kohtulee
dän
den täyttäwän welwollisuutensa. Mutta epäilen, josko kaikki
pitäwät walmistamista wallan tärkeänä asiana. Opettajain
tulisi walmistaa itsensä niin tarkoin, ett'eiwät olisi epä-tiedossa mitä heidän tulee opettaa.
Aineen yleinen käsitteleminen ei ole kylliksi. Heidän
tulee erityis-kohtiakin oikein ja tarkoin esitellä. Heidän tulee hywin walmistaa itsensä, jotta he tietäisiwät enemmän
kuin opettamiseen on »välttämätöntä.
Opettaja ei edeltäpäin tiedä mikä kysymys tekstin johdosta tulee tehtäwäksi. Hän ei tiedä mitä lapset saattamat
kysyä tahi wäittää; sentähden hänen täytyy hywin walmistaa itseänsä. Hänen tulee tutkia tekstiä kaikin puolin, en-

se

157
nenkuin hän alkaa opetusta. Hänen tulee tiedustella kaikkea, mikä woisi tekstiä »valaista ja opetusta hyödyttää.
Meidän tulee tutkia aineemme eri suuntia, käsittääksuhdetta muihin aineisiin. Jos opettaja lukee
painettuja tai muistoon pantuja selityksi, niin ei hän onnistu' tarkkaawaisuuden saawuttamisessa eikä aineen selwäkst
tekemistä. Jos tahdotte antaa lapsille jotakin, täytyy teillä
itsellänne olla toista »vertaa enemmän, sillä minulla on kokemus, että hywinkin tutkittu aine ei aina opetettaessa tule
täydellisesti käsitellyksi. Kun tietowarat loftftuwat, alkaa
sopertaminen ja epätietoisuus. Lapset huomaawat pian opetNeuwoni
tajan heikkoja tietoja. Opetus menettää
on siis: etsi kaikkia walaisewia tietoja, ennenkuin alat opettaa. Wertaa tekstiä edelliseen ja jälkimmäiseen tekstiin,
nähdäksesi missä suhteessa ne owat toisiinsa. Etsi yhtä
taiset paikat ja selitä raamatulla raamattua. Näin saat
monipuolisen tiedon aineestasi ja opetuksesi tulee eläwäksi
ja »voimalliseksi.
Mutta kirjoista ylsin ei saada tarpeksi »valmistusta.
ei ole riittäwä
Kirja-tieto on tosin arwokas, mutta
sunnuntaikoulunopettajalle. Hänen tulee »valmistaa itseänsä
luonnossa ja lutukamarissa. Hänen tulee ottaa »vaari jokapäiwäisistä tapauksista huomatakseen, josko hänellä on niistä
jotakin oppimista. Jos hänellä on tarkka, silmä ja rakastama sydän, niin tämä ala epäilemättä antaa hänelle monia
ilosta ja surnsta,
opetuksia lapsuudesta,
»vaaroista
ja tarpeista ja sille erittäinkin soweltmvasta opetustcnvastci.
Pelkään ett'emme kaikki tarkoin mieti tätä asiaa emmekä
»vuoksi hyödytä lapsia niin paljon kuin pitäisi. Ei ole yh-
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tään elämän tapausta, el myötäkäymistä eikä onnistumatonta yritystä, ei »vahinkoa eikä siunausta, joka ei anna
meille hyödyllistä opetusta, jos waan ymmärrämme ottaa
sitä wastaan.
Kysykäämme siis itseltämme: „käytänkö näin jokapäiwäista kokemusta? Otanko waarm
waroituksista ja
opetuksista ja hyödytänkö sillä sunnuntaikoulun opetusta niinkuin woisin?" Ellemme näin tee, menetämme monet hywät
opetukset emmekä saawuta tarkkaawatsuutta.
Hywän opetuksen ensimmäinen ehto on se, että
wastaa oppilasten todellista kokemusta ja tarwetta. Taitaaksemme tätä ehtoa täyttää, täytyy meidän oppia tuntemaan holdettawina olewien lasten erilaisia »vaaroja, kiusauksia ja heikkouksia. Otin kerran erään lapsen kanssani kirkkoon, tultuamme pois lausui
„en ymmärtänyt sitä pappia,
ei hän puhu niinkuin opettajani." Jos puheenne ei ole
tapaista, jos
luonnollista, waan teeskentelyä tai
selityksenne owat kuiwia ja epäkäytännöllisiä, jos puheenne
ei ole sowitettu lasten käsityskannan mukaan, niin opetukei miellytä heitä.
päätöksen,
Siitä, mitä sanottu on,
tehdä
taiettä tekstin tarkka ja monipuolinen tunteminen selä
tawa sowittcuninen lasten käsityksen mukaan on hywä keino
tarkkaavaisuuden--aawuttamiseksi. Mutta saawutettucnnme näin
tarkkaavaisuutta, mitenkä taidamme sitä säilyttää?
Tarkkaawaisuuden säilyttämiseksi on tarpeellista antaa
kestää täyttä tuntiakaan
lapsille joutohettiä. Opetus ei
yhti mittaa. Lapsen ruumis waatii liikkeellä olemista. Kun ruumiin »vaatimukset tulewat täytetyiksi, min
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työskentelee wilkkaammasti. Älkäämme siis waiwatko
lapsia opettamalla heitä monta tuntia yhtä mittaa.
Kysymyksiä tehdessä on »välttämätöntä antaa lasten
wastata wuoroa. Jos opettaja kyselee samoja oppilaita
taikka waan muutamia oppilaita, niin muut tulewat weltoiksi
ja wälinpitämättömiksi.
Kuuru-lukemista on hywä käyttää miellytyksen ja
tarkkaawaisuuden säilyttämiseksi. Se edistää paljon sisäluwun taitoa. Ihdessä työskenteleminen on aina hauskaa
lapsista. Tällä tawoin opettaja woi hywin helposti pitää
kaikkia lapsia tarkkaavaisina.
Kuuru-lukemista woi käyttää niinkin, että opettaja
lukee ensin lauseen harwaa, sitten hän lukee
toisten
lasten kanssa yhtä aikaa. Sen jälkeen hän antaa jonkun
lapsen lukea
lauseen. Hyödyllistä on myös sisäluwun opetuksessa käyttää sitä tapaa, että opettaja lukiessaan
jättää pois jonkun sanan, jota lapset saawat
Jos opettajan silmä ja korwa on tarkka, niin lastenkin täytyy olla tarkknawaiset. Mutta jos hän ei woi silmäillä kaikkia lapsia, waan muutamat saawat salaisesti olla
wallattomia, niin hän ei myöskään woi tarkkaawaisuutta
säilyttää eikä hän ole onnistunut opettaja, olkoot hänen tietonsa kuinka hywät tahansa ja hänen halunsa tehdä hywcici
kuinka suuri tahansa.
Jokaisen hywän opettajan silmä pitää oleman niin
tarkka, että hän ensi silmäyksessä näkee koko luokan päästä
päähän. Hänen täytyy huomata koska epäjärjestys alkaa
ja tnkahuttcia
kohta alussa. Hänen tulee ottaa waan
ett'ei pieninkään epäjärjestys
waltna oppilaisissa.
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nämät kysymykset:
näenkö kaikkia oppilaista koulussani? Näenkö kohta joka
lapsen pienimmän liikunnon tai kuiskauksen? Tietäwätkö
kaikki lapset minun opettaessani huomaaman kaikki mitä tapahtuu? Olenko »välinpitämätön, kun lapset eiwät ole
tarkkaawaista? Eikö pieninkin epäjärjestys waiwaa minua
taikka olenko siihen jo tottunut? Onko sanalla sanottu tapani se, ett'en opetusta jatka, ennenkuin kaikki owat tarkkaawaista?" Opettajat, ajatelkaa näitä kysymyksiä. Jos tähän
asti olette näissä asioissa olleet wälinpitämättömät, älkää
enää olko, jos tahdotte opetuksenne menestymistä. Etewän
reipas käyopettajan ominaisuudet owat muitten
täntö, tarkka kuuleminen ja näkeminen, taito huomata tarkkaamatonta poikaa ja tehdä hänelle kysymys, antaa hänen
lukea lauseen tai nousta ylös, ennenkuin muut ennättäwät
noudattaa hänen huonoa esimerkkiänsä. Welttoon, wälinpitämättömään opettajaan eiwät lapset mielisty ciwätkä pysy
kauan tarkkaawaisina.
Tähän asti annetut neuwot owat mekanillista syystä,
ett'ei opetuksen sisältö ole ollut kysymyksessä. Ennenkuin
aineen käsitteleminen otetaan tutkittawakst, tahdon wielä huomauttaa kaksi perusaatetta. Ensiksi opettajan tulee asettaa
Vaatimuksensa ja kohtelemisensa lapsien omituisen luonteen,
ruumiillisen heikkouden, niitten lewottomuuden ja waihtelewaisuuden tarpeen mukaan. Toiseksi joka lapselle pitää aina
oleman jotakin tehtäwänä. Alituinen työskenteleminen estää
tarkkaamattomuuttll. Jos noudatatte näitä perusaatteita,
niin keksitte muitakin keinoja tarkkaawaisuuden säilyttämi-
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Likinaisessä yhteydessä mekanillisten opetustapojen kanson yksi, jonka toimeenpaneminen waatii jotakin tietoa.
Tarkoitan kertomuksen käyttämistä tekemällä tarkkoja ja
perusteellisia kysymyksiä ei ainoastaan joka tunnin, waan

sa

myös jokaisen oppi-jakson lopussa. Mieltymyksen ylläpitämiseksi tämä on sangen tärkeää. Lapset eiwät suinkaan
pane mieleensä, mitä heille opetetaan, jos he waan tietämät,
ett'eiwät tarwitse sitä muistaa. Opettajan tulisi jakaa teksja joka
lopussa
tinsä kahteen tai kolmeen eri
uudestaan kysellä mitä on läpikäyty. Kun oppilaiset tottumat tähän, seuraamat he opetusta suuremmalla tarkkaawaisuudella. Kun opettaja silloin tällöin muistuttaa heitä,
että he tulewaisuudessa hywin tarwitsewat niitä opetuksia,
joita heille annetaan, niin sekin pitää heitä tarkkaawaisina.
Hywien ja sopimien kumien ja selityksien käyttäminen
on hywä keino »vaikuttamaan mieltymystä ja tarkkaawaisuutta. Tietojen ja muitten hywien ominaisuuksien ohessa
on kertoelma-taito tarpeellinen opettajalle. Kertoelma-taidolla tarkoitetaan taitoa kertoa esineitä ja tapauksia niin
hawainnolliscsti, että lapset saamat niistä todellisen kuwatuksen- Meidän tulee muistaa, että lapsilla on hymä kuwatus-woima. Se kehkeytyy pikemmin kuin päättämys-taito,
jonka wuoksi
tyydyttäminen on ensi sijassa tarpeellinen.
pitäisi järjestämän opetustansa
opettajan
muJokaisen
kaan ja taitaman tyydyttää lapsen luonnollista mielitekoa
kertoelmiin. Tahtoisin tietää, kuka meistä taitaa hawainnollisesti puhua jonkun kertomuksen taikka kertoa jonkun asian,
jonka hän oli nähnyt? Ei kenkään ole kelwollinen opettaja,
ennenkuin hän taitaa
tehdä; eikä wetoomisella lapsen jär-
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keen, omaantuntoon ja tunteisiin ole sitä woimaa, kuin sillä
woisi olla, jos emme samassa tyydyttäisi kuwatus-woimaa.
Tarwinneeko minun muistuttaa teille, että tämä perusaatc
yscin esiintyy Jumalan sanassa; Raamatun kirjoittajat ja
etenkin suuri opettaja, muistaen aina ihmisen heikkoutta,
opettiwat ei »välittömästi ymmärrykselle, waan wälillisesti
aistien ja kuwatuksen awulla. Herramme wertaukset ja kumaukset auttawai meitä käsittämään suuria totuuksia jasywiä
opetuksia, joita emme muuten käsittäisi. Opettaja, joka
kuwautsia hywin käyttää, waikuttaa tarktaawaisuutta ja on
muita etewämpi. Olemmehan kaikki nähneet kuinka lasten
silmät kiilsiwät ja kuinka he opettajaa silmäiliwcit, kun hän
kuwaili jonkun tapauksen tai kertoi sattuwasti jankun kertomuksen. Waikka kaikki tuunemme miten wiehättäwäa kertoelewa opetus on, niin emme ehkä ole antaneet sille sitä arwoa
kuin tulisi antaa. Tutkikaamme pari esimerkkiä. Kun psalmeja luemme: „Herra Jumala on aurinko ja kilpi", niin
puustiedämme ja joka lapsi tietää, ett'ei näitä sanoja
waan
niitä
vitää
selitettämän,
ymmärtää,
tawillisesti
ensin
ennenkuin niitä ymmärretään. Sanomme itseksemme: „mitä
tämä merkitsee? Aurinko on walon ja ilon lähde, kilpi
jelee sotilasta sodassa. Niin Jumalan lasnci-010 ja suosio
tekee ihmisen iloiseksi ja onnelliseksi sekä warjelee häntä waaroista."
Tässä lausuttu totuus tulee paremmin mieleemme
ole meille
teroitetuksi, kun ei
sanottu, waan meidän täytyy itseämme waiwata kumauksen selittämisellä ja
johtopäätöksen tekemisellä. Ainahan sille pannaan suurempi
arwo, minkä itse toimimme, kuin sille, minkä muut antawat
lahjaksi tahi pakosta. Kuka ei meistä ole tullut enemmin
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Wapahtajan hellyydestä ja armahtawaisuudesta,
wertausta hywästä paimenesta? Kun luemme:
„Hcrran nimi on wahwa linna, wanhurskas juoksee sinne ja
tulee waijclluksi;" tai: ..Jerusalemin ympäri on Wuoria, niin
on Herra kansansa ympäri;" ..niinkuin peura himoitsee tuoretta wettä, niin minun sieluni himoitsee sinua. Jumala",
taikka kun Ilmestyskirjasta luemme ihanan kertomuksen
..kaupungista, joka ei tarwitse aurinkoa eikä kuuta walascmaan, sillä Jumalan kirkkaus «alistaa hänessä ja hänen
walkeutensa on karitsa", eikö näissä sanoissa lausuttu totuus
ja
esitysmuotokin miellytä meitä?
Vertauksissa ja kertomuksissa annettuja opetuksia opimme mielellämmin ja perusteellisemmasti syystä, että
niitä walillisesti ja näyttää aluksi siltä kuin ne eiwät meille
kuuluisikaan. Jos ennen aikoja tyrkytämme lapsille ankaraa siweysoppia tahi jos
heille, että toiwomme
opin, jonka heille annamme, olewan suureksi hyödyksi heille,
niin
on heistä saarnaamista eiwcitta tahdo mielellään
kuulla meitä. Mutta jos teroitettawa totuus tai elämänohje luonnollisella tawalla esiintyy aineesta, jos johtopäätöksenä ilmaantuu kertomuksesta, niin sillä on warmaan hywä waikutus. Jos Nathan, saatuansa käskyn mennä nuhtelemaan Dawidia, olisi mennyt
„sinä
olet
synnin tehnyt, minä olen tullut nuhtelemaan sinua", niin David olisi warmaan puolustanut itseänsä jollakin tawalla. Hän olisi paaduttanut omaa-tuntoansa eikä
nuhde olisi mitään waikuttanut. Mutta profeetta alkoikin
kertomaan näin hänelle: „kaksi miestä oli kaupungissa, toinen
rikas ja toinen köyhä." Te tiedätte miten kertomusta jat-
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lettiin, kunnes «Davidin wiha julmistui suuresti sitä miestä wastaan" ja hän sanoi: „niin totta luin Herra elää, se
mies, sola sen teli, on kuoleman lapsi." Hän ei wielä tun-

tenut itseänsä syypääksi, ennenkuin hän sai kuulla nämät
mies". Miksi
läpi sydämmen tunkewat sanat: „sinä olet
Nathanin menetys-tapa oli niin waikuttawa? Siksi että
Dawid mielihalulla kuuli kertomusta aawistamatta
kuuluman hänelle. Hän.punnitsi asian puolueettomasti ja teki
koskewan häntä itoikean johtopäätöksen, huomaamatta
eikö
tällä tawalla
paljon
pysywäisempi
Kuinka
seänsä.
wutettu waikutus ollut kuin jos profeetta olisi waan ylipää» tutkinut mikä Davidin seikassa oli oikeaa taikka määrää. Samallaisia esimerkkiä meillä on Herramme Vertauksissa. Kertomuksillaan ja kumauksillaan hän sekä herätti
kuulijoitten huomiota että saattoi heitä ajattelemaan tärkeitä
totuuksia ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Huomaamatta
saatu opetus kantaa enimmät hedelmät ja tunkee sywimmälle
sydämmeemme. Tästä syystä otetaan Välillisestä, kertomuksten ja kumauksien kautta annetusta, opetuksesta enemmän
maana, kuin mälittömästä, opettawaisesta opetuksesta.
Mutta marinaan monikin teistä on walmis mustaamaan: „niin, tiedän kyllä, että kertomuksilla ja Vertauksilla
walaistu opetus miellyttää lapsia paljon enemmän kuin tuima puheleminen, mutta kumien ja esimerkkien »valitseminen
ja käyttäminen on sangen waikea asia. Minulla ei ole siiSitä paitse tämä
hen kykyä enkä tiedä kuinka
luoma älyn-woima, joka keksii wertauksia ja kumauksia, on
erityinen lahja. Se on pikemmin runoilijan kuin opettajan
ominaisuus. Minun täytyy ilman sitä tulla toimeen."
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Tällainen esteleminen,
myönnän, on kyllä toden
peräinen, mutta tahtoisin kuitenkin wähän kehoittaa sitä,
ta näin puhuu. Minusta kaikki woiwat, jos maan koettamat, tässä suhteessa edistyä. Koettaamme tarkoin muistaa
asioita, joita olemme nähneet, ja kertokaamme niitä. Kun
olemme sotakin lukeneet tahi tapauksen nähneet, kirjoittakaamme siitä omilla sanoillamme. Ottakaamme waari semmoisista kumista ja walasewista esimerkeistä, jotka herättämät
huomiotamme, ja muistakaamme niitä tarkoin, jotta woisimme niitä käyttää opettaessa. Kun opetamme jonkun kertomuksen raamatusta, tutkikaamme tarkoin kaikkia siihen kuulumia seikkoja, jotta koko tapaus tulee hawainnolliseksi.
Muistakaamme aina tehdä opetuksemme elämäksi ja walasewaksi. Jos näin teemme, niin edistymme aina enemmin
tässä suhteessa. Jokainen, joka sydämmestänsä työskentelee,
moi tulla etewäksi opettajaksi, waikt'ei hän olisi runoilija ja
waikt'ei hänellä olisi erityisiä luonnon lahjoja. Jos menette meren rannalle ja kuulette loiskumien aaltojen kohinata,
taikka jos menette wuorelle ja näette siellä kauniin, kesäauringon walaseman, maiseman, säilyttäkää niitten waikutus
ja koettakaa, woitteko muille kuwailla tätä näkyä. Jos teillä
Ateenassa, niin olettakaa oleon tekstinä Paamalin
manne apostolin kanssa Mars-kukkulalla Minerwa- ja Theseus-temppelien läheisyydessä, ntelijas ja tiedonhaluinen ihmisjoukko ympärillänne setä alttari salaperäisellä kirjoituksella:
..tuntemattomalle jumalalle" näkymissä, ja Piraeus-lahti siintämän» kaukana.
Toinen, parhaimmillekin opettajille tarpeellinen, muttaus on tämä: malttakaa »vanhalla uralla käymistä ja yksi-

saarna
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so-
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opetuksessanne. Satutte ehkä näkemään opetusta, joka on teistä paras. Mutta älkää luulko
olewan pätewän syyn tehdäksenne
sunnuntaina
malla tawalla. Erilaiset aineet waatiwat waihtelewaisuutta.
Mieltymyksen säilyttämiseksi on waihtelewa opetustapa tar-

toikkoisuutta

seuraawana

sen

sa-

peellinen.
Toiwottawa on wieläkin että opetus muodostuisi joka
sunnuntaina semmoiseksi kokonaisuudeksi, että ulkoa oftittawat
raamatun lauseet ja weisattawat laulut olisiwat yhteydessä
tekstin kanssa. Joka eri oppi-jakso Jumalan sanasta olisi
täydellisesti ja perusteellisesti läpitaytäwä. Iksi kirja tahi
kertomus on tutkittawa järestyksessä. Meidän tulee ottaa
wllllii ett'emme haihduta lasten tarkkaawaisuutta hyppimällä
yhdestä aineesta toiseen tahi esittämällä monia opetuksia,
jotka eiwät ole keskinäisessä yhteydessä.
Paras keino tarkkaawaisuuden säilyttämiseksi on se,
ett'ette opettaessanne mene yhdestä aineesta toiseen, ennenkuin olette makuutetut, että kaikki owat käsittäneet mitä on
opetettu. Usein teemme suunnitelmia itsellemme ja kun emme ennätä näitä läpikäydä niin pian kuin luulimme, niin
kiirehdimme opetusta. Lapset tulewat tarkkaamattomiksi, wihdoin pari jaksaa seurata. Parempi on tehdä wähän ja
hywin, kuin tehdä 'paljon pintapuolisesti. Parempi on enhywin. Tehkäämme siis
nättää wähän ja osata
päätös, että termiämme hywin lapsiin mitä opetamme. Tutkikaamme
aine uudestaan, jos huomaamme että lapset
owat wälinpitämättömät tahi eiwät käsitä mitä opetetaan.
Moni opettaja luulee sen, minkä hän itse ymmärtää ja mikä on yhdelle tai kahdelle oppilaalle selwaä, olewcm kaikille

se

se
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se
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ole kaikki sillä tehty, että etcwat oppilaat oppimat, waan on kehnompien oppilaiden edistyminen myös silmällä pidettäwä.
Sallikaa minun wihdoin muistnttaa teille kolme yleistä, elämässä käytettäwää, totuutta, jotka owat yhteydessä
„tarkkaawaisuus:opin" kaussa. Ensimmäinen on: tarkkaawaisuus on tahdon woima. Se on sielun woimien waikutus ja on niin muodoin
mallassamme. Kaikki
woimm e, jos waan tahdomme, olla tarkkaawaiset. Tässä
seuiaa, että tarkkaawaisuus on kurin-pitoon kuuluwa. Se
opettaja saawuttaa suurimpaa tarkkaawaisuutta, joka woi enimmän waikuttaa ja jota suurimmassa
pidetään.
Löytyykö ketään, jota lapset wähemmän kuunioittawat? Huomaako joku, ett'ei hänen käskyänsä noudateta eikä hänen
tyytymättömästä silmäilyksestänsä pidetä wäliä? Jos niin
on laita, ole makuutettu tarkkaawaisuuden tahdon puuttuman ja opettajan käytöksessä, tarrassa tahi luonteessa oleman jotakin, joka ei kunnioitusta waikuta. Kysy itseltäsi,
onko käytöksesi sunnuntaikoulunopettajalle sopimaa, oletko
koskaan jotakin käskenyt, jota ei ole tehty, oletko ollut waromainen puheissasi, onko käytöksesi ollut säntillinen, totinen
ja matama. Lapset näkemät tarkasti, kuka pitää heidän parhywää järjestystä koulussaan
haastansa huolta, kuka
pitää. Se saawuttaa suurempaa tarkkaawaisuutta, joka woi
hywää järjestystä pitää.
Emme saa unohtaa että tarkkaawaisuus on tottumus
ja on samojen sääntöjen alainen kuin muukin tottumus. Nämät säännöt omat yksinkertaiset ja helpot käsittää. Mitä
tänään teemme on helpompi huomena tehdä. Mitä tänään
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laiminlyömme on waikeampi huomenna tehdä ja ylihuomenna
wielä waikeampi. Joka päiwä ominaisuutemme edistyy tahi heikontuu. Emme ole muuttumattomia, joka päiwä luonteemme, joko tahdomme tahi emme, parantuu tahi pahentuu.
Joka kerta lun waaiinottamatta kuulemme esitelmää tai luemme kirjaa, totumme tarkkaamattomiksi, emme koskaan woi
selwästi ajatella emmekä oikeita johtopäätöksiä tehdä. Jos
ponnistamme woimiamme ja ajattelemme jotakin ainetta, niin
huomaamme, ett'emme seuraamalla kerralla tarwitse woimiamme niin paljon ponnistaa. Tottumuksesta riippuu tekeolla säännötön,
misemme ja jättämisemme. Jos poika
lukea niinsanoja määrin oikasematta niitä,
kuin hän itse tahtoo, wastata koska hän tahtoo, istua kun
hänen pitää seisoman, lukea läksynsä wäärin, niin hän ei ota
opetuksesta waaria. Kun totutaan tarkkaamattomiksi wähäpätöisissä asioissa, niin tullaan samanlaisiksi suuremmissakin

saa

saa sanoa

saa

asioissa.

Muistettawa on myös, että sunnuntaikoulunopettajien,
niinkuin muittenkin opettajien, tulee kehittää niitä oppilasten
ajatus- ja stelunwoimia, joita he tulewaisuudessa käyttämät.
Uskonnon opetus on tosin tärkeä, mutt'ei luonteen kehitys
siwu-seikllksi jäädä. Meidän täytyy sitäkin miettiä minkälaisia miehiä ja naisia lapsista tulee, kun ne tulewat täyole meistä yhden tekemää, mitenkä he
si-ikäisiksi. Eihän
käyttämät itseänsä tulewaisuudessa, tulewatko he pintapuolisiksi Halikoiksi tahi tarkoiksi ja säännöllisiksi ihmisiksi. Tämä
riippuu siitä, minkälaisiksi heitä on lapsuudessa opetettu.
Jos heitä jo silloin on totutettu tarkkaamiksi, niin he epäilemättä owat 'ellaisia koko elämänsä ajan. Jos he
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se
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tottumat tottelemiksi, niin heidän ajatuskykynäkin kehittyy.
Mutta jos he tottumat epäjärjestykseen, hätäisyytecn ja
tarkkaamattomuuteen, niin heistä ei ikänä tule kunnollisia

ihmisia.
Toiwon tämän esitelmän johtaneen meitä huomaamaan
tarkkaawaisuuden ja koko opetuksen menestymisen riippuman
siitä, josko meissä on myötä-tuntoisuus lapsiin, josko tunnemme heidän luontojansa ja sielunwoimiansa. Hywän
opettajan tulee sekä rakastaa lasta, että myöskin tuntea
luonnetta. Hänen tulee aina muistaa, että hänkin on ollut
heikko lapsi, ett'ei lapselle sowi kaikki mikä täysi-ikäiselle
pii. Hänen tulee joka päiwä rukoilla Jumalaa awaamaan
hänen sydäntänsä, jotta hän tuntisi lapsuuden heikkoutta.
Hän ottakoon waarin wapahtajan waroituksesta: „katsokaat,
ett'ette katso ylön yhtäkään näistä pienimmistä. „Opettaja
joka tämän tekee, et tarwitse mitään ohjeita taitaaksensa
oppilaitansa miellyttää. Tällainen opettaja saawuttaa tarkkaawaisuutta ja
saamutettuansa moi hän myös säi-
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Kristus

sunnuntaikoulun auettnjun estkuwa.
Kirj. William

Mlllli-opettajn ja

Gröser.

häncn oMlaiscnsa.

MUatkustamiuen kaukaisiin maihin

muinais-muistoja tutkimaa» ei nykyaikana, kun kulkunemvot owat niin pikaiset
ja mukawat, ole niin wciikeaa kuin entisinä aikoina.
Oppineet tutkijat oleskelewat mielellään jonkun ajan jossakin
laumoista mainehikkaassa
Tässä suhteessa Krei-

maassa.

kanmaa ja Egypti, Assyria ja Palestina owat kuuluisimpia.
Harmaat, murentuneet rauniot näyttämät mitä ihmis-äly on
woinut matkaan saada. Nämcit ihmis-älyn waillinaiset tuotteet eiwcit kuitenkaan ole werrattawat niihin täydellisiin
mestari-teoksiin, joita taiwaan ja maan luoja on tehnyt.
Luonnon temppeli» rakentaminen, sepä wasta on jotakin jaloa työtä. Niinkuin muinais-muistojen tutkija Niniwen ja
Babylonin raunioista saapi käsityksen, minkälaiset wanhan
ajan suurien knnpunkien palatsit ja temppelit oliwat, niin
luonnontutkijakin käsittää ihmeellisen wiisauden ilmestymän
koko lnumakunnllssa.
Kaswicntutkijll näkee luonnollisen järjestön kaswikunnassa, hän näkee mikä sukulaisuus on tammen ja sata-kau-
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non, palmun ja alppien lumikllklln wälillä. Tähän järjestöön werraten kaikki ihmisten tekemät järjestöt owat waan
jäljittelemisen kokeita.
Kun luemme Wapahtajamme puheita neljän ewankelistan kirjoissa, niin meissä
tämmöisiä kysymyksiä:
niin
eikö meillä niissä ole
Jumalasta,
nämät kertomukset
ja
Jumaluus-opin
täydellistä kaswatuksen
järjestöä? Kun
kaswientutkijll huomaa jumalallisten ajatusten söpusuuntaa
kukissa ja puissa, eikö opettajakin woisi pitää Wapahtajamme puheita opetuksensa todellisina perusteina? Eikö Hänen
siwecllinen ja uskonnollinen opetustapansa sowellu parhaaksi

nousee

malliksi kristitylle opettajalle?
Tällaiset kysymykset owat

epäilemätttä sangen tärkeät
oikealle opettajalle. Parempaa esikuwaa opettajana ja ihmisenä tuin Wapahtajamme on emme löydä mistään. Ei kenkään ole paremmin kuin Hän esittänyt siweellistä ja hengellisiä totuuksia. Hän puhui yksinkertaisesti. Puheissaan ei
Hän ilmaissut yli-luonnollisia, sywiä salaisuuksia. Jos Hän
tehnyt, niin olisiwatpa kaikki wiisaat ja oppineet
olisi
kokoontuneet Hänen ympärillensä.

sen

Tuntien Hellimmällä myötätuntoisuudella ihmiskunnan
suurimpia tarpeita, tuli Hän tänne opettamaan meitä, minkä
kautta ja miten näitä tarpeita tyydytettäisiin.

Anna minun tutkimiseni walmistukseksi osoittaa muutamia yhdystohtia Wapahtajamme tehtäwässä ja Hänen
seuraajittensa, erittäinkin opettajien tehtäwässä, huomauttaen
yhtäläisyyttä lesuksen Kristuksen ja kristityn opettajan wälillä. Huomatkaamme siis:
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1. Opetuksen yhtäläisyyttä.
Kansci, jonka tykö Kristus ensin tuli, sai ennen muita kansiweellisiä ja hengellisiä totuuksia erityisen ilmoituksen kautta. Emme tarwitse kauan katsella pyhää historiaa, ennen-

soja tietää

kuin näemme hengellisen walkeuden Israelissa pimeyden peittämäksi. Oli tosin muutamia, semmoisia miehiä ja naisia kuin
Simeon ja Hanna, joitten sydämmissä walkeus malasi niinkuin auringon säteet wuorten huipuilla, mutta heidän ympärillänsä wallitsi tietämättömyyden pimeys. Jumalan lain
selittäjät oliwat „sokeat ja sokeain taluttajat", eripuraiset,
totuudesta eksyneet, ylpiät tarinoitten kertojat, jotka ylönkatsoiwat alempaa kansaa, joka oli tietämättömyydessä heidän uskottomuutensa ja huolimattomuutensa tähden; heidän
oppinsa oli ankaraa »vaatimista, jota eiwät itsekään täyttäneet. Herralla oli syytä nuhdella heitä näin: „te kyykäärmeitten siliät, kuinka te wältätte helwetin kadotuksen?" Sellaisten johtajien johtamasta kansasta woi Vapahtaja sanoa,
että
oli lauman kaltainen, jolla ei ollut paimenta. Millä kannalla tämän kansan tiedot oliwat huomaamme Vapahtajan omista opetuslapsista. Kuinka puuttuwainen oli heidän oppinsa! Kuinka hitaasti he edistyiwät opissaan!
Kuinka paljon Herran kärsiwällisyys tuli koetelluksi! Ei ihme, että Hän kerran kysyi heiltä: ..ettekö wtelä ymmärrä ?"
Tietämättömyys on lasten opettajan ensimmäinen este. Hänen tulee alati, jos hän tahtoo opetuksellensa menes-

se
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tystä, wälttäa oppilastensa sielun-woimien liikaa waiwaamista. Tämä warowaisuus on eritttäin tarpeellinen, kun
opetus on hengellistä laatua. Lapsien suhteen on wielä
teeskentelemätöntä yksinkertainyt tarpeellista käyttää
alituista toistamiseen sanomista,
tapaa
suutta,
totuuden ilmoittamisessa kuin suuri mestari käytti opeymtuslastensa suhteen. Tietämättömyys ja sitä
märryksen heikkous ilmaantuu monella eri tawalla; ottakaamme tämän walnsemiseksi muutamia esimerkkejä.
Hengellisiä totuuksia ymmärrämme helpoimmin wertauksien kautta. Mutta hengellisessä lapsuuden heikkoudessa tehdään usein
erehdys, että kurvausta ei eroteta siitä, mitä
kautta tahdotaan selittää ja totuuden werhoa pidetään
totuutena. Jokainen opettaja tietää tämän erehdyksen yleiseksi. Hän tietää mihin wääriin käsityksiin on antanut
aihetta. Eräs seitscmänwuotinen tyttö kysyi kerran sairaana ollessaan, „woisiko hän pumpuli-hameescn puettnna mennä taiwacisen." Määrä käsitys oli syynä tähän kysymykseen.
Hengellisten totuuksien ymmärtäminen on waikeaa ei ainoastaan lapsille, waan täysi-ikäisillekin. Sentähden uskonnon
opetus onkin waikeaa. Niin oli Wapahtajan aikanakin. Kun
Hän sanoi olewansa „elämän leipä", niin Hänen kuulijansa
tekiwät näin lapsellisen kysymyksen: „kuinka tämä taitaa antaa meille lihansa syötäwäksi?"
Hän puhui «elämän »vedestä," „Herrci, eipä
ole
milläs
ammennat ja lähde
sinulla
on sywä", sanoi waimo, joka ei hengellisestä wedestä tietänyt mitään. Hänen opetuslapsensa kutsuiwat Häntä ruoalle»
Hän sanoi: ..minulla on ruokaa syödäkseni, jota ette tiedä."
He sanomat keskenänsä: ..lieneekö jotu hänelle syötäwätä
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tuonut?" Kun lesus waroitti heitä kawahtamaan fariseusten
hapatusta, niin he ajatteliwat Hänen tarkoittaneen, ett'eiwät
he ottaneet leipää myötänsä. Wäittthän eräs oppinut mestari Israelissa uuden syntymisen oppia »vastaan näin yksintaitaa ihminen wanhana syntyä?" Eiwät
kertaisesti:
sadduceukset käsittäneet hengellisiä asioita paremmin kuin fariseuksetkaan. Jos niin olisi laita ollut, niin eiwät he olisi
niin yksinkertaisesti »väittäneet «aimosta, jolla eläessään
oli ollut seitsemän miestä. Koko luutaan kansa oli niin
»vaipunut hengelliseen pimeyteen, ett'ei
käsittänyt Messiwaltakunnan
oleman
erotetun maallisesta kunniasta.
aksen
ei
kuin
ymmärtänyt
niitä,
Se
Jumalan hengen omat.
Kun tämän kansan uskonnon käsitys oli niin alhaisiweellisyyskin
sella kannalla, niin ei ihme ollut, että
oli huonolla kannalla. Kirkon historia todistaa näin olewan laidan, missä uskonto on muuttunut ulkonaisten
niain koneelliseksi waarinottamiseksi. Wapahtajan aikana Jumalisuus oli ihmistapojen ja sääntöjen noudattamista. Jumalan lakia pidettiin tosin puustawin jälkeen, mutt'ei
hengellisestä tarkoituksesta pidetty mitään lukua, kun ei sitä
ymmärretty. Kansan keskuudessa oli tämä taru yleinen,
että jos kaksi tulee taiwaaseen, niin täytyi toisen niistä olla
kirjanoppinut ja toisen fariseus. Miten tosikristillisyyttä
halweksittiin huomaamme Wapahtajamme omista sanoista:
minä teille: ellei teidän »vanhurs..totisesti, totisesti
kautenne ole paljon enämpi kuin kirjanoppineitten ja fariseusten, niin ette tule taiwaan »valtakuntaan."
Eiwätkö lapset hengellisessä suhteessa ole kehittymättömällä kannalla? Eikö heidän siweellisyytensä ole usein pi-
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lattu? Eikö heidän omatuntonsa ole wälistä wallan paatunut? Opettajalla on paljon waiwaa semmoisista lapsista,
joissa pahat tawat ja taipumukset owat wääristelleet käsitykoikeasta ja wääiästä.
esteenä siweelliselle ja
Wähätietoisuus on
hengelliselle kehittymiselle. Se waikuttaa itserakkautta, joka
on
haittana kaswatustyölle. Kun oppilas luulee
kaikki jo tietämänsä, niin hänellä ei ole edistymisen halua. Niin oli niittenkin laita, jotka kokoontuiwat Natsarealaisen opettajan ympärille. Mielen muuttamisesta ja sisällisestä parannuksesta eiwät he pitäneet lukua. Tosin suuret
syntiset, jotka tunsiwat hirweän rikoksensa, tuliwat
parantajan luokse ja tuliwa parannetuiksi. Mutta suurempi
luutaan kansasta kuulteli Hänen oppiansa waan niin
kauan, kuin
uneksui Hänen tulleen mahtciwaci maallista
»valtakuntaa perustamaan. He tahtoiwat tehdä Hänet kuninkaaksensa, mutta kun eiwät päässeet toiweittensa perille, muuttui heidän hosianna-huutonsa kiroukseksi. Kysymys: „mitä
muuta todistusta me tarwitsemme?" todistaa kylliksi minkälainen Wapahtajan aikuinen kansa oli? «Jumala on isämnäin he kerskailime; me olemme Abrahamin siemen"
wat. ..Kuinka siis sinä sanot: teidän pitää wapaiksi tulenäin he tietämättömyydessään kysyiwcit.
man?"
Tietämättömyys on lasten opettajallekin
esteenä kristinuskoa opettaessa. Nuoret ajattelewat pintapuolisesti ja owat tyytywäiset itseensä, kun he owat jotakin
oppineet. Se sielu, joka ei oikein käsitä Jumalan
lakia, kysyy ihmetellen: ..mitä rikoksia olen tehnyt, mitä
syntiä olen tehnyt?" Lapsi, joka eräänä sunnuntaina
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olewani kiltti tyttö, kun olen
tänään ollut kolme kertaa kirkossa", luwailee selwästt ylpeätä
fariseusta, joka taiwaalliselle mestarille luki ansio-luettelonsa,
kahdesti wiikossa minä paastoon ja annan kymmenykset kaikista, kuin minulla on." Hengellinen sokeus ja
«alistuksen puute oli tässä syynä itseensä tyytymiseen, joka
ei tunne tarwitsewansa sisällistä «astauudesta syntymistä.
luutaan kansan laita ei suinkaan siweellisessä eikä hengellisessä suhteessa ollut hywä, mutta kristillisen totuuden
oli kuitenkin paremmin »valmistunut
wastaanottamiseen
kuin pakanakansat, aiwan samaten kuin rikkaruoholla peitetty
pelto on parempi kyntää ja kylwää kuin koroa kallio. Jumalan ihmeellinen wiisaus ilmestyi siinä, että Messias ilmaantui stweellisten ja hengellisten totuuksien ilmituojana
ensin omalle kansallensa, Israelille, ja sttte ivasta pakanoille.
Samaten kristitty opettaja nykyaikana huomaa
lapsen
ulewan taipuwaisen ottamaan opetusta wastaan, joka on
saanut jonkunlaista alkuopetusta, waikka olisi »vaillinaistakin.

sanoi äidillensä: „toiwon, äiti,

sanoen:

„
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2.

Yhtäläisyyttä opettajan ja Wapahtajan
tehtäwän wälillä.

Vapahtajamme tuli opettamaan, esimerkeillä walasemaan ja siwistyttämään. Hän opetti kuulijoillensa uskon

opetustansa esikaswatti
stwistytti
merkeillä. Hän
tai
opetuslapsiansa niin
että he käytöksellänsä kunnioittiwat hänen opetustansa. Miten Hän tämän tehtäwänsä suoritti, ei meidän kynämme kykene kylliksi kertomaan. Tahdomme waan tutkia ja ihmeja

welwollisuuksien asioita. Hän walast
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tellä täydellistä esikuwaa, joka meillä hänessä on. Aikomuksemme on seurata tämän esikmucm pääjohtoa. Kolme
yllämainittua kohtaa näyttää mikä yhtäläisyys on Kristuksen
ja sunnuntaikoulunopettajcm wälillä. Nuorten, kehkcymättomäin luontojen kehittäminen siweellisyyteen, tosi-kristillisyyden
»vaatimusten esittäminen ja niitten täyttäminen, - tämä on kristillisen kaswattajan tehtäwä. Wertaellessaan itseänsä täydelliseen esikuwaan, huomaa hän kuinka
paljon puutteita hänellä on, mutta hän ahkeroitsee joka päiwä
tullaksensa tämän esikuwan kaltaiseksi. Monet meistä ehkä
tuntemat ja ihmettelewat niitä kristillisiä työmiehiä, jotka
owat wallan silmin-nähtäwästi yhtäläiset esikuwan kanssa
ja itse toiwomme muitten huomaaman meidän alituista edistymistämme jumalallisen tiedon, hywyyden ja kaswattawan mallin mukaan, joka on meille annettu
malliopettajan opetuskirjassa.
Kolmas waarinotettawa kohta on:

suuren

3. Yhtäläisyys

esitettäwässä totuudessa

Muistettawa on, ett'ei Wapahtajamme ollut ensimmäinen, joka juutalaisille julisti taiwaallista totuutta. Heillä
oli, kuten tiedämme, tapain-laki ja kirkko-laki, joka oli aiottu
kristillisen siweysopin ja jumaluusopin perustukseksi. Juma-

lan olento ja ominaisuudet sekä hänen suhteensa ihmisiin
luojana, ylläpitäjänä ja lain antajana oli heille jo ennen
tietty ja tunnettu. Kristus tuli selittämään entisiä totuuksia
ja ilmoittamaan uusia. Pääkohdat Hänen esittämässä ope-

tuksessaan

woidaan lyhykäisesti yhdistää

seuraamiksi:
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den

Siweellisen lain mahdin, hengellisyyden ja oiwallisuu-

esittäminen.
Ihmisen opettaminen hänen suhteestansa tähän lakiin.

lunastustyön selittäminen, sekä wihdoin
taritun armon wnstannottamiseen.
Kristillisyyden siweys-oppi sisältyy ensimmäiseen ,päakohaan. Siweellisen lain opettaminen on tarpeellista yhtä
hywin nykyajan nuorille kuin juutalaisillekin. Se selwiäa siitä,
mitä on sanottu. Rohkenen
wakaumukseni olewan,
että käytännöllinen kristillisyys olisi nykyaikoina paremmalla
kannalla, jos Kristuksen esittämää siweys-oppia enemmin
opetettaisiin. Jumalan lain hengellisen tarkoituksen wailliwinainen selittäminen pidettiin wanhoina aikoina
kana. Hywä olisi, jos sellainen mielipide wieläkin wallitsisi.
todistawat
Ihmisen järki, omatunto ja Jumalan
ansyntiseksi.
rangaistuksen
on
hänen
Senkaltaisena hän
opetti
Wapcchtajamme
syntisyydestä,
arsainnut.
ihmisen
ja
wälikappatarpeellisuudesta
moituksen
uudistuksen
sekä
lelsta, jotka auttciwat ihmistä synnin rangaistuksesta. Sen
todistaa muun
lesuksen kanssa-puhe Nikodemuksen
mainittu
ei ollutkaan mikään ihmiskunkanssa. Wiimekst
nan heittiö, ei uskoton, ei pakana eikä ulkokullattu, joka
piti lakia pintapuolisesti, waan opistansa, siveellisyydestänsä
ja jumalisuudestansa hywäkst tunnettu mies. Hänelle Vapahtaja sanoi suoraan, että sisällinen muutos, uusi-syntyminen, on tarpeellinen jokaiselle, joka tahtoo päästä taiwaan
waltaknntaan, sillä ijankaikkinen elämä ei ole ansaittu tawara, waan lahja, Jumalan rakkauden lahja, joka otetaan
uskolla wastaan. Joka ei usko Jumalan poikaan, joka

Jumalallisen

kehittäminen

sanoa

suurena

sana

muassa
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tuli maailmaan syntisiä wapahtamaan, hän on kirottu. Uskottomuus estää ihmistä tulemasta pimeydestä walkeuteen.
Tämä oli tuon merkillisen kcmssapuheen lyhyt sisällys. Eiwätkö kristinopin ensimmäiset alkeet ja kokemus myöskin todista pahuuden ja synnin juuren oleman lapsenkin sydämmessä. Lyhyt katsahdus elämään koulussa todistaa, että
luulo lapsen wiattomuudesta on wäärä ja näyttää, että nuorikin sydän on turmeltu. Paljon wiehättciwciä, suloista ja
rakastettawaa woi löytyä, mutt'ei simeellisyys kuitenkaan ole
kehuttamalla kannalla kaikissa lapsissa. Tämän totuuden
muistaminen on opettajalle tärkeä, sillä
waroittaa häntä
poistamaan estettä, jotka owat olleet monen hywän kaswatus-järjestön haittana, ja johdattaa häntä ottamaan maarin
Wapahtajan sanoista mestarille Israelissa". Niin pian tuin
nuori sydän käsittää Jumalan lain tarkoitusta, niin
tuntee rikkoneensa tätä lakia ja kun
tuntee, niin on toiwottawa, että
jossakin määrin woi tuutea ja itsehensä
sowittaa Jumalan armahtamisen ja pelastamisen suunnitusta.
Ia sentahden pyydän hartaasti sunnuntaikoulun-opettajia uskollisesti ja selwästi esittämään näitä ijäisesti pysywiä totuuksia. Myönnän kuitenkin jumalallisen armon wastauudesta
synnyttämän työn woiwan alkaa, ennenkuin sydän ymmärtää
ja käsittää lain vaatimuksia tahi omaa suhdettnnsa siihen.
Lausullksemme muutaman
»viimeisestä yhdyskohdasta, tahdomme nyt

se

se

se sen

se

sanan

Wertailla edessä olewaa tarkoitusta.
Wapahtajan opetuksen tarkoitus oli kahtalainen. Hän
makuutti kuulijoitansa oppinsa totuudesta ja taiwutti heitä
4,
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ottamaan wastaan ja itseensä sowittamaan sitä. Tarkoitus,
kuin apostoli
jonka perille Hän toiwoi pääsewänsä oli
Paawalinkin, joka niin paljon puhui ja opetti ihmiskunnan

sama

siweellisestä uudistamisesta, ihmisen muodostumisesta Jumakaltaiseksi ja ihmiselämän muuttumisesta luojan
tahdon mutaiseksi.
Ia tämä, juuri tämä, on kristillisen opettajankin tarkoitus. Hän ahkeroitsee saada hengelliselle totuudelle sijaa
lan kuwan

ei ainoastaan oppilasten ymmärryksessä, waan myös sydämmessä. Hän »vakuuttaa ja taiwuttaa. Sydän ei ota mas-taan mitä ei ymmärrys käsitä. Opettaja, joka waan makuuttaa eikä taiwuta oppilaittensa omiatuntoja eikä sydämmiä,
kaswattaa heistä ehkä suuria ajattelijoita, mutt'ei hän sillä
tawalla woi saada heitä tosikristityiksi. Heillä on usko,
mutt'ei
waikuta rakkautta. Heidän uskonsa on, kuten raamattu sanoo, „kuollut."
Paljas tunteitten liikuttaminen ilman makuuttamista
waikuttaa taika-uskoa ja uskon-wimmaa, jolla tosin on juole muuta kuin tunteitten
malisuuden muoto, mutt'ei
muuttelemaa
ja
waihtelewaa
kuohahdusta. Tälle usein annetaan tämä kaunis nimi: hengellinen liike. Mutta
missä makuutus on kiihkon kanssa yhdistetty, siinä ymmärryksen woima wallitsee tunteita, tunteet taas waikuttawat
tahtoa ja tahto tekoa, siinä usko on tullut elämäksi, todelliseksi uskoksi eikä maan mieli-piteeksi tahi mielen-liikutukseksi.
Siinä usko kaswaa jalosti,
hedelmät näkymät pyhässä
Tämä
elämä
onkin
pyhä
tarkoitus, jonka
elämässä.
perille pääsemistä wartcn jokainen sunnuntaikoulunopettaja
työskennelköön.

se

se

sen

se

s
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Kristuksen upetutsen perusohjeet.
Totuuden sowittaminen kuulijoitten käsityskannan
11.

Sen liittäminen ennen tunnettuun.

telewmsuus.

Kertomus.

mukaan.

Waih-

Olen rohjennut wäittää, että meidän, ollessamme uskonnon opettajina, malttamattomasti tulee pitää Vapahtajaamme
ei ainoastaan malliopettajana, waan myös malli-ihmisenä.
Meillä on
tehtäwä kuin Hänelläkin. Meidän opeteltawinamme on oppilaista, jotka jumalisuuden suhteen owat
yhtä puuttuwaiset kuin ne, joita Hän ollessansa maan päällä
opetti. Tutkikaamme Hänen opetustapaansa, Hänen julkisia
esitelmiänsä ja yksityisiä puheitansa ja noudattakaamme ope-

sama

tuksessamme Hänen suunnitelmiansa.

Älköön kenkään luulko, ett'ei uskonnon opettajan tarnoudattaa
kaswatusopin sääntöjä eikä järjestöä. Onwitse
han Jumalakin luomisessa ja ylläpitämisessä noudattanut
tehnyt sanassansakin, sowittaen
sääntöjänsä. Hän on
määräyksiänsä ihmisen hengellisen ja siweellisen woiman mukaan. Vapahtajamme opetus todistaa tämän todeksi. Tutkikaamme muutamia Hänen ohjeitansa.

sen

1. Ohje totuuden sowtttamisesta kuulijoiden
käsityswoiman mukaan

Jumalallinen totuus

on

wähitellen ilmoitettu; sen huo-

jokainen pintapuolinenkin lukija ewankelistain kertomuksista. Selwä ero on Kristuksen aikaisempain ja myöhempäin julkisten esitelmäin wälillä. Wcrtaa esim. lesuksen
maa
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ja puhetta, jonka Hän piti Natsaretin synago14, 15 ja 16 lukuun; tahi wertaa Math. 13
luwussa kerrottua wertausta 20:nen luwnn ja scuraawien
lukujen kertomuksiin. Sisällön erotus on wallau silminnäh-

wuorisaarnaa
gassa loh.

täwä. Näitt on muuallakin raamatussa laita. Ei kuitenkaan mitään ristiriitaisuutta löydy, kuten Jumalan
kieltäjät wäittäwät, waan kaikki Wapahtajan puheet ja opit
owat sowitetut kuulijoitten käsityskannan mukaan. Vapahtajamme tiesi ihmisen siweellisyyden ja hengellisyyden samoin
kuin hänen ymmärryksensä ja nmmiinsakin
- kehittymän
wähitellen ja seutähden totuus oli sowitettawa siweellisen ja
hengellisen woimcin nuckaa». Jumalan pojan »viisaus
ei Hänen heikkontensa
ilmestyi siinäkin, että Hän teki
tehtäwänsä wähitellen. Raamattu todistaa
selwästi.
Markus, »heille
perästä
„Hcin puhui",
Wauahtaja
kuin he woiwat kuulla." „Mmulla on",
opetuslapsillensa, „wielä paljo sanomista, mutta ette woi
nyt ymmärtää sitä".
Sama totuus on lausuttu Hänen sanoissansa: „jolla
Tämä todistaa henon korwat kuulla, hän tuulkoon".
gellisen kaswamisen tapahtuman wähitellen; ei hengellisiä
totuuksia yhtä aikaa käsitetä. Niin ewankelistatkin wiittaawat aikaa, jolloin Wapahtaja sanoi opetuslastensa woiwcm
ottaa wastaan koko totuuden, joka tunkeutui heidän sydcimmeensä ja teki tyhjäksi heidän aineelliset toiweensa.
Kun Pietari oli tunnustcmnt opetuslasten käsittäneen
totuuden, että heidän mestarinsa oli Kristus, eläwän
Jumalan poika, niin „lesus rupesi siitä ajasta julistamaan

sanan

sanoo

sen

sen
sanan sen
sanoo
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opetuslapsillensa suurta kärsimistänsä,

kuolemaansa ja ylöskolmantena
päiwcinä".
nousemistansa
Niin ikään Wapahtajamme antoi Johannes Kastajan
walmistaa tietä hänelle, ennenkuin Hän itse rupesi
maan ewankeliumia Jumalan waltakunnasta.
Tutkikaamme nyt tarkemmin millä tawalla Vapahtaja
sowitti opetuksensa kuulijoittensa siweellisen ja hengellisen käsityskannan mukaan.
syntein anteeksi
Hän tuli ilmoittamaan hywää
pitää
ja
pelastuksesta.
Sinun
saamisesta
kutsuman Hänen
nimensä lesus, sillä hän wapahtaa kansansa heidän synneistänsä". Näin kuului lupaus, joka annettiin ennen Hänen
tulemistansa. „Katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit", näin Hänen edellä-tawijänsä ilmoitti lunastuksen tarpeellisuutta. Mutta Wapahtajamme tiesi armon
tarjoomisen turhaksi sellaisille, jotka eiwät tunteneet anteeksi

saarnaa-

sanomaa

„

saamista tarwitsewansa.

Sentähden Hän saarnasi kansalle

parannuksen tarpeellisuudesta, mutta Nikodemukselle, joka oli
edistyneempi opetuslapsi, Hän ilmoitti ewankeliumia täydel-

lisesti.

Oman kaupunkinsa synagogassa Hän todisti olewansa
sielun parantaja. Hänen parantawaiset ihmetyönsä todistiwat
Puhdistamalla temppeliä Hän
näytti juutalaisen jumalanpalweluksen tarwitsewan puhdistusta. Ajamalla pahan hengen riiwatusta miehestä Hän
näytti woiwansa woittaa perkeleen ihmisten sydämmissä.
Vuorisaarna, joka on pidettäwä Vapahtajamme aikaiopetuksen mallina, »vastustaa itsewanhurskaita mielipiteitä. Se alkaa opettamalla
melkein mahdottomalla

ruumiin ja

semman

samaa.
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onnellisuuden kertomuksella. Esitystawan tarkoitus on tarkkaamaisuuden ylläpitäminen ja sen sisällys näyttää kuinka suuresti
todellisen onnellisuuden olewan aineellisissa nautinnoissa. Herra näyttää lain tarkoittawan
ajatuksia, himoja ja haluja eikä ainoastaan tekoja. Hän
sowittaa lain käskyjä ja kieltoja elämän jokapäiwäistin maallisiin ja hengellisiin toimiin. Hänen siweysoppinsa oli niin
puhdas ett'ei kukaan woinut sitä wastaan wäittää, se oli
wapaa itsekkäisistä ennakko-luuloista ja hengellisestä kaawamuotoisuudesta, ett'ei se muuta woinut kuin herättää hänen
ne eksyiwät, jotka luuliwat

kuulijoittensa sydämmissä syntisyyden ja puutteen tunnetta.
Tällainen tunne pakotti Simon Pietaria huudahtamaan:
„H«ra, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen

ihminen!"

Emme saata kylliksi noudattaa Waftahtajan esimerkkiä
synnin tunnon herättämisessä nuorissa
tietysti sellaisissa
lapsissa jotka jo tuntewat olewansa siweellisen edeswastaukalaiset. Opettajan, joka haluaa opetuksellansa woittaa
sieluja Herralle eikä tyydy ulkonaiseen farisealaiseen tekopyhyyteen, täytyy tähdätä totuuden nuolia sydämmiiu. Hänen täytyy
sisällistä pahuutta paljastaa esittämällä jumalallisten käskyjen puhtautta, woimaa ja suurta arwoa, aina muistaen ihmistahdon »urjuutta, omantunnon turmelusta ja inhimillisiä bimoja. Hänen täytyy rakkauden hengellä kaikkia johtaa,

sen

ollen itse kuuliainen Herran tahdolle ja puhdas elämässään,
taitnaksensa muille teroittaa tätä totuutta: „teidän täytyy
wastci'uudesta syntyä."
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Totuuden yhdistäminen ennen tunnettuun.
Tämä on Kristuksen opetuksen toinen tunnusmerkki.
Ihdistyswoimcm kautta sielun eri ajatukset ja tunteet yhdistetään, niin että yksi syntyy toisesta. lokaftäiwäisessä puheessa sanotaankin: yksi ajatus toista herättää ja tämä
kolmatta. Täten ajatus harjaantuu ja kiirehtii nykyisyydestä
entisyyteen.
Tietoja hankkiessa on tämä sääntö sangen tärkeä,
sillä ennen oftitun muistaminen riippuu suuresti tästä yhdistyksestä, Waikea on muistaa totuuksia, jotka eiwät ole
yhteydessä muitten totuuksien kanssa.
Kun tarkastelemme Wapahiajamme aikaisempaa opetusta, niin emme woi olla huomaamatta yhtäläisyyttä tämän
ja Johannes Kastajan opetuksen wälillä. Hän panee ikäänkuin
painon edelläkäwijänsä sanoihin. Molemmat he saarnasiwat waroittain: tehkää parannus, sillä tai„jokainen puu, joka
waan waltakunta on lähestynyt;"
ei kanna hywiä hedelmiä, hakataan pois ja heitetään tuleen".
Morsiamen ja yljän kuwaus tarkoittaa seurakuntaa ja
päätä, wertaus nisuista ja ohdakkeista wiimmeistä tuomiota.
Johannes Kastaja käytti näitä kuwauksia, joita Kristuskin
käytti. Opetukset ihmisrakkaudesta, puhtaudesta, rauhan
tekemisestä ja tyytywäisyydestä, joita Johannes antoi lyhykäisesti, annettiin täydellisimpinä lesuksen wuorisaarnassa.
Ihdistys ilmaantuu Wapahtajan mittauksessa siweelliseen lakiin, jota Hän ei tullut päästämään eikä heikontamaan, waan täydellisesti täyttämään ja selittämään. Tässä
puheet ja wertaukset yhdistettiin juutalaisille jo ennen tun-

2.

suuremman

„

sen
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osa

nettuun. Suuri
Mateuksen »viidennestä luwusta sisältää
selityksiä lumcilan laista, jonka rabbinit wää:isiwät oman
»väärän mielensä jälkeen! „Te kuulitte sanotuksi wanhoille:
älä wanno »väärin, mutta pidä walas Herralle. Waan
minä
teille: älkäät ensinkään »vannoko". Wapahtajamme käytti mielellään tunnettuja puheenparsia ja wertauksia omien jalojen opetuksiensa walasemiseksi. Hän käytti
hywäkseen farisealaista »valheella ja totuudella sekoitettua
kansan-tarinaa, mutta Hän puhdisti
ohdakkeista jakylwi
sydcimmiin.
puhdisti
ja muutti halwan
nisut ihmisten
Hän
metallin hienoimmaksi ja puhtaimmaksi kullaksi. Näin Hän
teki teroittaaksensa jumalallista totuutta kuulijoittensa mieleen. Hän toi esiin »vanhaa ja uutta.
Ahkeroitkaamme olla täydellisen esikuwamme kaltaisia.
Ahkeroitkaamme yhdistää eilisen ja tämän päiwän opetuksia.
Ahdistakaamme uusia totuuksia »vanhojen kanssa niin lujilla
ja monilla siteillä, ett'eiwät oppilaat »voi niitä erottaa toinen toisistansa. Sitte wasta opetuksellamme on luja ja
hywä perustus.

sanon

sen

3.

Kertauksen sääntö.

Meidän tulee myöskin muistaa Wapahtajamme noudattaneen opetuksessaan kertauksen sääntöä. Profeettojen aikakautena kansa ei helposti käsittänyt eikä mielessään pitänyt
taiwaallista totuutta. Sen wuoksi oli tarpeellista antaa
heille alituisesti ohjeita ja sääntöjä. Kristuksen aikana ei
kansan laita ollut parempi. Sentähden Hän sanoi
asian uudestaan saadaksensa sitä käsittämään ja mielessään
pitämään Hänen esittämiänsä taiwaallisia totuuksia.

saman
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saamme

luottaa t:ri Doddrigeesen y. m. raamaJos
tun-selittäjiin, niin
pitää mannana, että suuri
kerrottiin
wuorisaarnasta
heti ensimmäisen kerran jälkeen
Seuraamat kohdat owat
yhtä suurelle kuulija-kunnalle.
Wapahtajamme opetuksessa useasti kerrotut. Esimerkiksi:
waroitus karttaa fariseusten hapatusta; opetus kukkasista ja
linnuista; kehoitus katsella kuinka Herra pitää Varpusista
huolta; anteeksi cmtawaisuuden tarpeellisuus ja waroitus pelätä Jumalaa enemmin kuin ihmisiä; profeetta Joonaan esimerkin waarin ottaminen; wertaus puusta, joka tunnetaan
hedelmistänsä ja sokeasta, joka sokeata taluttaa; walwowa
palwelija, hää-ateria ja ulkonainen pimeys; Wapahtajamme
kolme kertaa uudistettu ennustus kärsimyksestänsä; mieleen
teroitettawa lause: „joka tahtoo henkensä wapcihtaa, hän hukuttaa sen;" sekä usein kerrottu lause: „joka itseusä ylentää,
alennetaan ja joka itsensä alentaa, ylennetään". Näitä
paitse meidän tulee muistaa kaksi tilaisuutta, jolloin Wapahtajamme kehoitti kansaa oppimaan nöyryyttä pienistä lapsista sekä temppelin puhdistamista ja ihmis-joukkojen ruokkimista.
Tämä
menetystäpä sisältää kaksi
opetusta. Se muistuttaa meille ensiksi, että tärkeät totuudet
owat teroitettawat ja useasti kerrottawat, hywin muistaen,
että niitten sowittamincn, niitten todellinen arwo ja lasten
käsitys on huomioon otettawa. Sunmmtaikoulunopettajien
ei pidä lakata, waikka
heitä useasti wäsyttäisikin, ennenkuin wanhat totuudet owat lasten mieliin ja sydämmiin
ikäänkuin juurtuneet.

saamme

se

osa

se

se
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4.

Waihtelewaisuuden sääntö.

Kertauksen ohessa on waihtelewaisuuden saanto tarpeellinen. Samoja totuuksia woidaan samoilla sanoilla kertoa, mutta ajan pitkään ne wäsyttäwät, niistä ei oteta waaria eikä ne waikuta mitään, ell'ei niihin yhdistetä uusia totuuksia tahi kumminkin uusia puolia niistä.
Olet ehkä huomannut, minkä eri waikutuksen jama
taulu tekee eri-ikäisissä lapsissa. Pieni lapsi katselee taulua
kerta toisen perään samalla ihastuksella, tehden lapsellisia
muistutuksiansa ja antaen siten tietää, että hänestä on
yhtä suuriarwoinen kuin ennenkin. Suurempi lapsi ei pidä
„minct tunnen
jo, olen
siitä paljon lukua, ivaan
jo ennen nähnyt sen!" Mikä on tähän syynä? Luulen
syyksi, että nuoren lapsen ajatukset liikkuwat niin wilkajattele
kaasti, ett'ei
asiaa kauan. Mutta mikäli
muisto wahwistuu, sikäli ajatukset tulewat pysywiksi, kuwat,
kalistin ja muut leikki-kalut hylätään, kun eiwät enää huwita.
Tuskin meidän tarwitsee huomauttaa että Wapahtajamme opetus oli walhtelewainen. Erinomaisella taidolla
Hän ilmoitti uusia totuuksia kuulijoittcnsa käsityksen mukaan
ja kertoi ennen annettuja opetuksia seka esitti totuuksia eri
muodoissa. Hänen käsissänsä ei elämän leipä koskaan tullut mauttomaksi. Nöyryyttä Hän waati opetuslapsen erityisenä ominaisuutena. Hän teroitti sitä woimallisilla kehoituspuheillausa sekä wiittaamalla lasten nöyryyteen; esittämällä wertausta ylimmäisistä sijoista pidoissa; kertomalla
fariseuksesta ja publikanista sekä omalla esimerkillänsä, kun

se
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Hän pesi opetuslastensa jalat. Taiwaan waltakunnan laaHän kuwaili »vertauksella hapatuksesta ja sinapin siemenestä; lunastuksen ja autuuden tärkeys esitettiin wakaisella
kehoituksella ja kätketyn tawaran sekä kalliin päärlyn »vertauksilla; autuuden menettämisen waaran Hän ilmasi »viittaamalla galilealaisiin, joita Herodes surmasi. Kristittyjen
tua

maailmaan kuwaillaan „mciailman malkeuteeu", „maan
joka wuorella on". Wertaukset fiija
kunapuusta, häistä, suuresta ehtoollisesta ja »viinamäestä
tarkoittamat juutaan kansaa ewankeliumin ylönkatsojana.
Tulemisensa tarkoitusta Hän ilmoitti yksinkertaisilla sanoilla:
~niin on Jumala maailmaa j. n. e,; ihmisen poika tuli etsimään ja »vapahtamaan sitä kuin kadonnut oli. „Rukoilemisen ja anteeksi antamisen weltvollisuutta teroittiwat wertaukset leskestä ja »väärästä tuomarista. Uskollisuuden palkitseminen tulee ilmi »vertauksessa leiwiskästä, työmiehistä
wiinamäessä ja »viimeisestä tuomiosta. Wiime-mainitussa
»vertauksessa sekä »vertauksissa nisuista ja ohdakkeista ynnä
mereen heitetystä »verkosta puhutaan »vanhurskasten erottamisesta määristä. Tällainen oli Wapahtajan opetustapa.
Seuratkaamme sitä.

suhde

suolaan"

m. Kristus leitoelewanll opettajana,
Vertauksia

ja sananlaskuja.

Vertauksiin mittaaminen johtaa meitä tutkimaan kertoelmaa opetustapaa, jota Vapahtajamme aina käytti opettaessansa. Hän puhui »vertauksissa, »vertaamalla ja kertomalla Hän selitti hengellisiä totuuksia. Tällainen opetus-
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oli wanhoista ajoista asti tunnettu. Pyhä raamattu
sisältää paljon kuwauksia ja wertauksia. Totuus tulee wiehättäwämmäksi kuwauksien kautta, sitä woipi helpommin

tapa

se

käyttää, kun sitä esitetään sopimilla wertauksilla. Siten
myös wakaantuu meissä. Ei siis mikään ole wertaelewaa
opetustapaa parempi.
Tutkikaamme miten Vapahtaja käytti tätä opetustapaa. Ensin meidän tulee huomata aikaa, jolloin Hän rupesi tätä opetustapaa käyttämään. Ewankelistat kertomat,
että lesus määrättynä päiwänä, toisen ja kolmannen pääsijäis.juhlan aikana, sekä määrätyllä paikalla, Galilean meren
rannalla, rupesi puhumaan kansalle wertauksia ja kertomuksia
käyttäen. Sitä ennen ei Hän wertauksia käyttänyt. Wertauksilla puhuminen alkoi niin yht'äkkiä, että opetuslapset
kysyiwät: «miksi sinä puhut meille wertauksilla?"
Vapahtajamme wertaili näkywäisici esineitä ja hengellisiä totuukst, esimerkiksi: ..kntsokaat taiwaan lintuja;" wälistä Hän toi esiin poissa-olewia, tuttuja esineitä, niinkuin:
"jokaisen, kuin minulta nämät puheet kuulee ja ne tekee, wertaan minä toimclliseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi;" ..mihinkä wertaisin tätä sukukuntaa? Lapsiin, jotka
turulla istuwat" j. n. e. Lyhennettyjä wertauksia owat:
..tästedes sinä saat ihmisiä;" ..menkäät ahtaasta portista sisälle;" ..älköön
kätesi tietäkö, mitä oikia kätesi tekee;"
on
ruumiin
walkeus;"
..silmä
..hakeeko joku wiinamarjoja
orjantappuroista taikka Munia ohdakkeista?" ..ottakaat minun ikeeni teidän päällenne." Vertauksiksi saapi
näitäkin lauseita: ..wäkewä haarniskoittu warjelee hänen kotonsa; uudet ja wanhat leilit; uusi ja wanha waate j. n. e.

wasen

sanoa
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Wapahtajamme aikaisemmassa opetuksessa ei löytynyt
Opetuslapset ja kansa ymmärsiwät niitä
Niin ei ollut wertaus-ftuheitten laita. Opetuslapset eiwät ymmärtäneet niitä, ennenkuin Herra selitti niitä.
Kansa tosin kuunteli niitä, mutt'ei käsittänyt niitten henei ydintä
gellistä merkitystä. Kansa ihaili kuorta, kun
se, että
opetustawan
Kuwailewan
on
haittana
halunnut.
oppilas ei woi erottaa ulkonaista, näkywäistä, stsälliscstä,
hengellisestä. Tällainen wika oli niissä, joita Kristus opetti.
Sama wika on wielä nyt nuorisossa. Tätä poistaaksensa
Wapahtaja esitti
totuuden eri tawalla ja käytti mooliwat hetkellisiä, mutta kuwailijotka
wertauksia,
nellaisia
wat jotakin pysywäistä. Syyn, minkä wuotsi Hän puhui
niin paljon wertauksilla, ilmoittaa Hän näillä sanoilla: ..teille
on annettu tuta taiwcmn waltakunnan salaisuudet, waan ei
heille ole annettu. Sillä jolla on, hänelle pitää annettaman
ja hänellä pitää kyllä oleman: mutta siltä, jolla ei ole, pitää sekin otettaman pois, kuin hänellä on, Sentähden minä puhun heille wertauksilla, ett'eiwät he nähden näe, eiwätkä kuullen kuule, eiwät myös ymmärrä. Ia heissä täytetään Esaian ennustus" j. n. e. Tässä Herra
selwästi, että kansa ymmärsi paremmin wertauksilla annettua
sywemmin sydämmeensä.
opetusta. Se kätki

himmeitä lauseita.
helposti.

se

se

saman

sanoo

sen

Vapahtajamme

tahtoi

johdattaa opetuslapsiansa sy-

wempään totuuden tuntoon, kun muut eiwät ottaneet waaria
Hänen opetuksestansa. Niille, joilla oli, piti enemmän annettaman. Ken waan halusi, tuli

Häneltä opetetuksi. Hän
nuhteli wälinpitämättomiä kuulijoitansa. Eiwät laitti »vertaukset olleet himmeitä. Wertauksia sinapin siemenestä, hcipa-
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ja kalliista päärlystä ei tarwimmt paljon selittää.
Ne oliwat kaikki sangen miellyttäwiä, kauniita ja wiehättäwiä. Muistelkaamme waan »vertauksia kadonneesta lampaasta
hywästä paimenesta ja tuhlaaja-pojasta.
Ihmeellinen wiisaus, joka ilmaantui kaikessa Wapahtajamme opetuksessa, tuli myöskin ilmi wertauksien ja kuwauksien walitsemisessa. Hän ei wertauksiansa ottanut tuntemattomista, waan tutuista esineistä
usein läsnäolewista
tapauksistakin. Hän esitti wertauksiansa niin että' kaikki
ymmärsiwät niitä. Galileassa Hän pnhui kylwäjästä ja
niittäjästä, Samariassa Jaakobin wanhasta kaiwosta, Jerusalemissa temppelistä. Eikö meidän nuorisoa opettaessamme tule noudattaa Hänen esimerkkiänsä ja käyttää jokapäiwäisiä elämän tapauksia hengellisten totuuksien walase-

tuksesta

miscksi?

Katselkaamme

tarkemmin Wapahtajamme

wertauksien

kaswattawaa tarkoitusta. Huomatkaamme niitten lyhyyttä.
Pisin niistä on kaksikymmentä kaksi lyhyttä wärsyä, useat
waan wiisi ja kuusi wärsyä. Sunnuntaikoulunopettajan
tulee karttaa pitkien

ja wertauksien käyttämistä
ja tarkkaamattomuutta. Hänen

kertomuksien

wälttääksensä sekaannusta

tulee myös muistaa ajan lyhyyttä.
lesuksen wertauksien yksinkertaisuus ja todenperäisyys
on myös huomioon otettawa. Kaikissa esitellään tuttuja
asioita, kaikki on todellista, luonnollista.
Kaikki Wapahtajamme wertaukset tarkoittiwat yhtäläisyyttä; niissä on aina joku johtawa aate, joka teroittaa
jotakin erityistä totuutta. Niin kaikilla sunnuntaikoulunopcttajain kertomuksilla ja »vertauksilla tulee olla määrätty
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tarkoituksensa, jotta oppilas ymmärtäisi ja muistaisi totuutta,
jota hän niitten awulla tahtoo walaista.
Kuwat ja wertaukset owat sangen tärkeät apukeinot
siweellisyyden ja kristillisyyden opetuksessa. Olemme nähneet miten Herra niitä käytti tehdäksensä totuutta selwäffi
ja mieleen pantawaksi. Hän käytti niitä senkin wuoksi, että
totuudet, joita Hän ilmoitti, olisiwat waikuttawammat. Opetuksen walaisemiseksi käytettiin myös lyhyitä oppi-lauseita,
sananlaskuja ja epä wäitöksia. Mainitsemme esimerkiksi: „ci
kenkään taida palwella kahta herraa;" „jolla on korwat
kuulla, hän kuulkoon;" wiimmeiset rulewat ensimmäisiksi ja
ensimmäiset »viimeisiksi:" „monta owat kutsutut, mutta harwat «alitut;" „ei ole mitään peitetty, joka ei ilmi tule,
eikä ole salattu, kuin ei tiettömäksi tule". Sananlaskuja
oliwat esimerkiksi seuraamat: „jos sokea sokeata taluttaa,
niin he molemmat kuoppaan lankeewat;" „huokeampi on kamelin käydä neulan silmän läpitse, kuin rikkaan tulla Jumalan waltakuntlllln;" „jos suola tulee mauttomaksi, millä

sitte suolataan?"

Kristuksen lauseet

näkywät

usein sisältämän mahdottomuuksiakin. Esimerkiksi: „antakaat kuolleitten haudata kuol-

leitansa;" „jolla ei ole, pitää sekin otettaman pois, kuin

on;" „jos walkeus, joka sinussa on, on pimeys,
suuri on itse pimeys?" „joka löytää henkensä, hänen
hukuttaman, ja jota henkensä hukuttaa minun
tähteni, hänen pitää se löytämän;" „ellette ole olleet toisen
uskolliset, kuka teille antaa sen, kuin teidän omanne
on?" Perättömiltä näyttämät tällaiset lauseet: „en ole minä tullut rauhaa, mutta miekkaa lähettämään;" „minä tulin

hänellä

kuinka
pitää

sen
omassa

9
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sytyttämään tulta maan päälle;" „joka pitää minun sanani
hänen ei pidä kuolemata maistaman;" „ei kenkään astu
ylös taiwaascn waan ihmisen poika, joka astui alas taikinasta;" „maahan jaottakaat tämä temppeli ja kolmantena
päiwänä minä
jälleen rakennan/, Toiset taas näkyiwät
sangen
niinkuin: „iakastakaat wihollisianankaria,
olewan
teitä sadattawat;" „joka sinua
jotka
niitä,
ne;" ..siunatkaat
oikealle
niin
käännä
poskelle,
lyö
hänelle myös toinen;"
on
„jos sinun kätesi taikka jalkasi
sinulle pahennukseksi, niin
tulee
minun
pois;"
~jos
joku
tyköni ja ei wihaa
hakkaa
ja
ja
ja
lapsiansa
ja weljiänsä
isäänsä
äitiänsä emäntäänsä
omaa
päälliseksi
ja sisariansa ja
henkeänsä, ei taida olla
minun opetuslapseni".
Wapahtajamme ei itse ollut kaikkien sananlaskujen
selittäjänä; muutamat oliwat tutut
aikuisille juutalaisille ja illbbineille. Näitä ennen tunnettuja sananlaskuja
Hän käytti saattaaksensa kuulijoita paremmin muistamaan
uusia totuuksia. Hän oli tällä tawalla kansallinen woittaak-

sen

se

se

sen

sensa

kansaa.

Tämän kalttaisella opetustawalla on monellainen hyöSe on yleiseen huomioon otettllwa syystä että
laskut miellyttäwät kaikkia, wanhoja ja nuoria, siwistyneitä
ja stwistymättömiä.

sanan

ty.

Ottakaamme sunnuntaitoulunopettajina siitä waarin,
mitä

sanottu

on.

Sananlaskujen käyttäminen opetuksessa

»vaikuttaa tarkkaawaisuutta oppilaisissa, se antaa woimaa ja
menestystä sanoillemme. Älkäämme pitäkö jokapäiwäisten
sananlaskujen käyttämistä sopimattomana.
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IV. Kristus tyselewiinii opettajana.
Uutta testamenttia lukiessa, huomaa kysymyksien
esiintymän Wapcihtajamme puheissa ja esitelmissä.
Nuolien tawoin läpitunkemilla kysymyksillä Hän opetti
ystäwiänsä ja wastusti wihollisiansa. Hänen kysymyksensä oliwat ajatusta herättämiä. Ne saattoiwat kuulijoita miettimään fisällistä tilaansa. Nuorisaarnassa löytyy monta esimerkkiä, niinkuin: ~jos te rakastatte niitä,
jotka teitä rakastamat, mitä teidän siitä palkkaa on? Eiwätkö
publikan t myös niin tee?" ,Mkö henki enämpi ole kuin
ruoka? ja ruumis parempi kuiu waate?" ..Katsokaat kaimaan lintuja, ettekö te paljon enämpi ole kuin he?" Ia
wielä: ..eikö kaksi marpuista myydä yhteen ropoon?" „Luuletkos, etten minä woisi wielä rukoilla isääni lähettämään
minulle enemmän kuin kaksitoistakymmentä legiota enkeleitä?
Kuinka siis raamatut täytetään, että niin pitää tapahtuman?" Luuletteko, että nämät Galilealaiset oliwat syntiset
kaikkein Galilealaisten suhteen, että heidän senkalttaista täytyi kärsiä?" ..Jos ette Mooseksen kirjoituksia usko, kuinka
te minun sanani uskotte?"
Wapahtajamme teki kysymyksiä opettaessansa ja esitettyä totuutta sowittaessansa. Ottakaamme tähän muutamia esimerkkejä. Kun Pietari keskusteli lesuksen kanssa «erorahan maksamisesta, niin Herra kysyi: „mitäs luulet Simon? kuilta maan kuninkaat ottamat tullin eli weron? meiltä lapsiltansako taikka «vierailta? Pietari sanoi hänelle: niin

usein
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lapset owat wapaat." Tämä kysymys oli ajatusta herättätodisti Wapahtajan kuuliaisuutta juutalaisten
sillä
laille, mutta
osoitti myös Hänen kuninkaan poikana olewan
wapaa kaikista weroista. Huomaa myös wertausta kahdesta welkamiehestä. ..Sano siis", sanoi Kristus ylpeälle
fariseukselle, ..kumman näistä pitää häntä enämmän rakastaman?" Tiedämme minkä wastauksen hän antoi ja mikä sattuma sowittelemus siitä tehtiin. Toinen tämän wertainen
oli wertaus kahdesta pojasta. ..Kumpi näistä kahdesta teki
isänsä tahdon?" kysyi Herra ja likellä seisomat papit wastasiwat: ..ensimmäinen." Tästä tällainen sowitus: ..totisesti,
totisesti sanon minä teille: publikanit ja portot käywät teidän , edellänne Jumalan waltakuntaan." Näin ikään wertausta peltomiehistä sowitettiin: ..mitasta wiinamäen isäntä
on tekewä heille?" Vertauksessa laupiaasta samarialaisesta
ynnä muutamissa muissa Wapahtajamme wastaa kysymyksillä kysymyksiin. ..Mestari, mitä minun pitää tekemän, että perisin ijankaikkisen elämän?" Hän wastasi; mitä laissa
on kirjoitettu? Kuinkas luet?" Kysymykseen: ..kuka on lähimmäiseni?" wastasi Wapahtaja: ..kuka näistä kolmesta oli
sinun nähdäksesi hänen lähimmäisensä, joka ryöwärein käsiin
oli joutunut?" Toisella kerralla Häneltä kysyttiin: ..miksi
Johanneksen ja fariseusten opetuslapset paastoowat mutta
eiwät sinun opetuslapsesi paastoo?" johon Hän wastasi:
..kuinka hääjoukko taitaa paastota, niinkauan kuin ylkä on
mä,

se

se

heidän kanssansa?"

Wiisastelewia ja pahanilkisiä kysymyksiä oli tällaiset:
„mitä tämä näin pilkkaa puhuu? Kuka woi synnit antaa
anteeksi paitsi ainoata lumalata?" Tähän Wapahtaja
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wastasi:

„kumpi on kewiämpi,

sanoa:

synnit annetaan sinulle

anteeksi, taikka sanoa: nouse ja ota sinun wuoteesi ja käy?'
„Sano meille, sopiiko keisarille antaa weroa taikka
ei?"
näin kamalasti fariseukset ja herodianit kysyiwät,
on tämä kuwa ja päällekirjoitus?" kuului Herran
kysymys.
Samaten

Hän

muulloinkin

wastasi Hänelle

tehtyyn

ilkeään wäitteesen. Kun Häneltä kysyttiin millä woimalla
Hän teki ihmeitä, niin Hänkin kysyi: „kusta Johanneksen

kaste oli, taiwaastako taikka ihmisiltä?" Ia kun Hänen Vastustajansa koettiwat saada Häntä myöntämään sitä, mitä
laki kieltää, tukki Hän heidän suunsa, kysyen äkkiä: „mitä
teille näkyy Kristuksesta, kenenkä poika hän on? He scmoiwat Hänelle.- Davidin. Hän sanoi heille: kuinka siis David kutsuu hengessä Hänen herraksi?''
Miksi Wapahtaja käytti kyselewää opetustapaa? Hän
teki
on kiihottamaa ja herättämää. Hänen
syystä että
kuulijansa ymmarsiwät ja käsittiwät siten paremmin hengellitotuuden. He tuliwat
kautta herätetyiksi uneliaiajatuksensa
ja omatuntonsa tuli heräsuudestansa. Heidän
tetyksi. Heihin kylmettiin siemeniä, jotka tulewaisuudessa
kantoiwat hywiä hedelmiä. Tätä kaikki Wcipahtcijan kysymykset tarkoittiwat. Kysymykset, joitten tarkoitus oli tukkia
niitten
tahi saattaa häpeemään semmoisia jotka niitä tekiwät,
sclittiwcit taiwaallisia totuuksia, joitten waikutus olisi ollut
hywä ja woimallinen fariseuksissa ja saddukeuksissa, jos he
waan olisiwat ottaneet niitä ivastaan.
Kyseleminen tekee oppilaan omaksi opettajaksensa. Kuinka usein tämä tapahtuu, emme tarwitse huomauttaa. Tietä-

sen

sen

se

sen

suu
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mättömyydcssä tehty kysymys on usein totuuden ilmituojaajattelematon wäitös on totisen ja nöyrän tunnustuksen
alkuna. Totuus waikuttaa enemmän, kun itse
tamme
sitä. Sydämmemme ehkä,paatuu muitten nuhteista, mutta
kun
itse langettaa tuomiotamme, niin olemme wakuutetut syyllisyydestä. Tällä tawalla Herra johdatti opetuslapsiansa yhä enempään tietoon, saattaen heitä pitämään
aimossa oppia, jota Hän lewitti, waikka soti kansallisia
turha-luuloja wastaau.
Sunnuntaikoulunopettajina meidän tulee tarkoin tutkia miten paraiten taitaisimme olla
mestarin kaltaiopetustllwan
tämän
oppilaista
löytyy
Laiskoja
sia
suhteen.
kyllä sunnuntaikoulussakin ja sellaisia, jotka jokaftäiwäisiä
asioita pian käsittäwät, mutta eiwät hengellisiä totuuksia käsitä. Ei mikään opetustapa ole tässä suhteessa soweliaampi
kuin tämä. Ei mikään ole tätä keinoa parempi, kun oppilaat tulemat uneliaiksi ja tarkkaamattomiksi. Meidän täytyy
tehdä heille kysymyksiä, meidän tulee panna heidän ajatuswoimansa liikkeelle, ei kuitenkaan wäsyttämällä hengellisiä

nci;

sow

saamme

se

suuren

sielunwoimia.

Kysymyksemme tulee olla selwät ja tarkat, niinkuin
Wapllhtajan kysymykset. Niitten tulee olla astata koskemia,
ettei niihin moi antaa monta »vastausta eikä moi mitä mutkitella. Elleiwät oppilaat wastaa kowaa, omat kysymykset
uusittawat. Ellei opettaja itse ajattele, niin eiwät oppilaatkaan ajattele.
Kysymykset olkoot lyhyitä, niinkuin Wapahtajan kysymykset ja niin yksinkertaisia että kaikki ymmärtämät
niitä.
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V.

Kristuksen

tapa

sowittaa

Qikein mestarin tawalla Kristus

totuutta.

sowitti

totuuden kuu-

lijoittensll sydämmiin. Niitten kysymysten johdolla, joita jo
mainittiin, Hän sowitti totuuden niin sattuwasti ja selwästi
ettei kukaan woinut sitä wäärin käsittää. Huomatkaamme
wielä mitä ewankelista Markus kertoo opetuslasten ajattelemattomuudesta ja wäärinkäsittämisestä, kun he »varoitukseen
karttamaan fariseusten hapatusta sanoiwat: ~ei meillä ole
leipiä." He eiwät siis luottaneet Hänen woimaansa eikä
rakkauteensa, joka äsken oli muutamilla leiwillä ruokkinut
tuhansia ihmisiä. Huomatkaamme nyt millä nuhtelemilla
noilla Herra sowittaa totuutta: „kun minä wiisi leipää
mursin wiidclle tuhannelle, kuinka monta täysinäistä koria
te tähteitä korjasitte? He sanoiwat: kaksitoistakymmentä.
Niin myös kun minä ne seitsemän mursin neljälle tuhannelle, kuinka monta täysinäistä koria tähteitä te korjasitte?
He sanoiwat: seitsemän. Ia Hän sanoi heille: miksi ette
siis ymmärrä? „Ia kun lainoppinut kysyi: ,Ma on lähimmäiseni?" niin hänen täytyi kuulla ei ainoastaan nämät
sattuwat sanat: „tee se, niin saat elää", waan myös kuultuansa kertomusta laupiaasta samarialaisesta ottaa tämäkin
kehoitus wastaan: „mene ja tee samoin". Esitettyänsä »vertausta ahneudesta,
Hän: ,miin on jokaisen laita, joka itsellensä kokoo tawaroita, muttei ole rikas Jumalassa".
Puhuessaan walwomisesta, lausui Hän: ..olkaat te myös
walmiit, sillä millä hetkellä ette luulekaan tulee ihmisen

sa-

sanoo
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poika". Kysymykseen: ..Herra, wähäkös niitä on, kuin autuaiksi tulewat?" wastasi Hän: ..pyytäkäät ahtaasta portista
mennä sisälle, sillä monta on,
minä teille, jotka pyy'
täwät mennä sisälle ja eiwät taida". Emme wäsytä lukijoitamme useammalla esimerkillä. Tahdomme waan huomauttaa mitä sowituksia on tehty wertauksesta wiinamäen herrasta. „Mitäs wiinamäen herra on tekewa?" Kansa wastasi: „hän tulee ja hukkaa ne peltomiehet ja antaa wiinamäen muille".
Opetuksemme sunnuntaikoulussa tulee pysywäiseksi, jos
noudatamme Herran esimerkkiä pyhän totuuden sowittamiTutkikaamme tarkoin tätä opetustapaa ja ahkeroitkllamme olla wakawat ja lempeät, osaawat sekä totiset totuutta
sowittaessamme. Älkäämme säästäkö waiwojamme selittsessämme tekstiämme ja johtaessamme siitä' opetuksia, joihin
woi aihetta antaa, mutta tun personallinen sowittaminen
tulee kysymykseen, älkäämme olko pitkäpnheiset.
Ottakaamme wielä huomioon Wapahtajamme opetuktäydellisyys. Waikka Hän tuli »vastustamaan monia
suuria ja sywästi juurtuneita erhetyksiä, taikauksia, waärinkäsityksiä ja ennakko-luuloja, niin ei Hän kuitenkaan ollut
wääryyden ja walheen wastustaja ainoastaan. Tosin Hän
toi ilmi ihmiskunnan wäärät. periaatteet ja poisti teeskentelemisen ja eksytyksen naamion, missä ikinä löytyi, mutta
Hän tiesi myös mitä siten saawutettiin, ellei totuuden siunausta tuottamia siemeniä
sijaan kylwetty. Ihmiset tutuntemaan ei ainoasoppiaksensa
liwatkm Hänen luoksensa
ja
hywyyttä. Rabbiitotuutta
myös
taan wääryytta, waan

sanon

sessa.
se

sen

se

sen

nein selityksien rinnalle

Hän asetti

oman selityksensä,

särisen-
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laisten hurskaussääntöjen rinnalle yksinkertaisen jumalisuudO,
joka osottaa itsensä nöyryydessä, ulkonaisen siweyden rinnalle sydämmen kuuliaisuuden.
Sunri oli erotus Wapahjamme ja wiisaau Athenalaiopetuksen »välillä. Sokrates luuli sokeudessaan että kaikki
wäärät työt oliwat wäärän ajatustäwan seurauksia ja että
wäärä käsitys oli siweellisen paheen syynä. Ihminen oli,
niin sanoaksemme, itsestään liikkuwa kone, jonka käyminen
oli erhetyksien hämmentämci. Mutta jos näitä hämmennyksiä woitaisiin poistaa, niin kone käwisi säännöllisellä tawalla
ja täyttäisi kaikinpuolin mestarinsa tarkoitusta. Jos ihmitietämättämyys ja erhetys woitaisiin poistaa, niin kaikki

sen

sen

olisi hywin

totuuden walkeus walaisist

sumn

hänen

sieluansa,

kun waan eksytyksen
hälwenist; hän waeltaisi »valkeuden lapsena »valkeudessa. Mutta kallis Wapahtajcnnme se-,
litti (mitä Sokratesta tyhmemmätkin owat surukseen huomanneet), että ihmisen siweellinen luonto on tullut ei ainoastaan hämmennetyksi, waan kokonaan epäjärjestykseen, niin
ett'ei kukaan muu kuin luoja itse woinut sitä parantaa. Hän
opetti, ett'ei wäärä käsitys, waan paha tahto on synnin
syy. Hän näytti, että paha tahto esti ihmistä ymmärtämästä totuutta ja waikka hän ymmärtää sen, tekee
hänet
mukaan
työskentelemään.
Hän,
haluttomaksi
ihmiskunnan suuri, taiwaallinen parantaja, tuli wäärää poistamaan
ja totuutta tutuksi tekemään. Hän näyttää mikä on oikein
ja antaa tahtoa sekä woimaa
täyttämiseen. Jättiläis»
kädellä Sokrates kaatoi maahan erhetyksen epäjumalan kuwan, mutta kun
kaatui, ei hän »voinut ihmisille
totuuden
temppeliin. lesus tuli, sekä näyttietä
osottaa

se

sen

sen

se
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iMään missä

tuo kaikkiwaltiaan rakentajan kirkkaudella ympäröitty temppeli oli, että myöskin johdattamaan ihmistä
sinne ja opettamaan häntä uhraamaan siinä kuuliaisuuden ja
kiitoslaulujen uhria. Kiitos olkoon Jumalan, joka armostansa lähetti pelastajan ja parantajan hengellisessä suhteessa
auttamattomalle ihmiskunnalle. Koska aika oli täyetty,
kun wiisaus-tieteen riittämättömät warat oliwat tyhjät, esiintyi Jumalan wiisaus inhimillisessä muodossa. Hän tuli
poistamaan wääryyttä ja ilmituomaan totuutta. Hän tuli
nöyryyttämään ihmistä, paljastaen heidän Jumalattomuuttanwastustllmattomalla tawalla. Hän korotti heitä myös
tekemällä heitä totisesta wiisaudesta osallisiksi. Hän hajoitti
eksytyksen hiekalle rakentamista ja auttoi syntistä ijcmkaikkiselle
kalliolle. Synnin ja
aaltojen ajamana oli ihmis,
kunta haaksirikkoon tulleen aluksen kalttainen, mutta les ellä
epäilyksen pimeätä yötä ilmestyi sielujen suuri pelastaja
nallansa saattamaan myrskyistä merta tywenekst ja johtamaan haaksirikkoon joutunutta, nyt pelastettua alusta wanhurskauden ja rauhan rauhalliseen satamaan.

sa

surun

sa-

VI.

lesns efiluwanll.

Mielen ja sydämmen kaswattajana.
Loppusanat.
Kun puhumme lesuksesta pyhän elämän esikuwana,
niin mieleemme muistuu mikä hywä esimerkki Hän oli palapsellisen
halle kansalle, jonka
Hän eli ja opetti

seassa
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kuuliaisuuden esimerkki
sen totuuden säännöllinen noudattaja, minkä Hän ilmoitti. Opettajana Hän selitti Jumalan
lain niin hywin, ctt'et kukaan ole sitä niin tehnyt „Armo
wuoti Hänen huuliltansa". «Hänen oppinsa oli niinkmn
sade ja Hänen puheensa oli wirkistäwän aamukasteen kalttainen".
Emme tahdo ruweta kertomaan ihmiseksi tulleen Jumalan pojan erinomaista ihanuutta. Tästä on zo kylliksi kristikunnassa kirjoitettu. Katsella Häntä on uskowaisten ilo maan päällä ja autuaitten riemu taiwaassa. Rukoilkaamme armoa että woisimme oppimaisina ja kunnioittllwaifina tutkia Herramme lesuksen Kristuksen luonteen
kertomuksia hänen ollessansa opettajana maan päällä. Niistä
on usein huomautettu, mutta ei liiaksi usein. Kristuksella
oli laweat tiedot totuudessa sekä erinomainen taito esittää
sitä selwästi ja yksinkertaisesti. MW ihmeellinen yhdistys!
Melkein yhdeksäntoista wuosisataa on oppineen ja oppimattoman, wanhan ja nuoren, täytynyt istua Mestarin jalkojen
juuressa oppimassa Hänestä. Hänen oppinsa oli mitä paras
ja tärkein, mutta ylwästelito Hän
wuoksi? Rehellinen
Hän oli. Hän ei koskaan poikennut pois totuudesta. Maitta
tämä totuus oli pahalle sydämmelle polttawan raudan talttainen ja makaamaan omaantuntoon tunkeutui teräwän nuolen tawalla, niin Hän aina kohteli syntistä Hellimmällä
sääliwäisyydellä ja kärsiwällisellä myötätuntoisuudella. Ei mikään työ eikä waiwa woinut Hänen «alaisuuttansa lannis»
taa. Ei taitamattomuus, ei pahanilkisyys eikä Välinpitämättömyys woinut Hänen kärsiwällisyyttcinsä lopettaa Ei
kylmäkiskoisuus, ylenantaminen, pahuus, uskottomuus eikä

sen
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hylkiminen woinut Hänen

rakkauttansa »vähentää

eikä tyh-

jentää. Sellaiset oliwat siunatun Wapahtajan ominaisuudet ollessansa ihmiskunnan opettajana.
Niitten tuhansien joukossa, joilla oli onni saada kuulla
opettajan ääntä ja katsella Hänen elämätänsä, harivat halusiwat likempää ystäwyyttä ja jokapäiwäistä kanssakäymistä tämän hywän miehen kanssa. Niille, jotka ottiwat Hänen opetustansa nastaan, oli Hän ei ainoastaan
opettaja, waan myös kaswattaja. Joukkoja Hän opetti,
mutta kaswatti opetuslapsia. Ia waikssemme woi
että kaikki mitä Jumala on puhunut on ollut turhaa, näkyy kuitenkin pyhästä raamatusta että
suurimmassa
juutaan kansaa waikutti
kuin aamukaste. Se kesti
waan muutaman tunnin. Ne ihmiset, jotka ihmetellen katseliwat Hänen tekojansa ja töitänsä ja riemuiten pitiwät
ne
Häntä Israelin kuninkaana ja Jumalan walittuna
tunkemalla tunkeutuiwat katselemaan Häntä ristin puulle ripustettuna ja kuulemaan Hänen wiimeistä huutoansa:
nun Jumalani, minun Jumalani, miksi minun ylönannoit".
Hänen alennuksensa hetkinä antoiwat hänet ylön omat
kaswattamansa, joitten tuli mailmalle näyttää tämän kaswattamisen waikutusta, sittekuin he oliwat pyhän hengen
woimalla warustetut.
Tämän kaswattamisen waikutus tuli näkywiin, kun ne
ewankeliumia. Lähetetyt
kaksitoista rupesiwat
julistamaan taiwaan waltakuntaa oliwat he tietojen puolesta ja käytännöllisessä suhteessa siksi kaswatetut. Kun he

suuren

sa

samaa

se

sanoa
osas-

saarnaamaan

taisiwat tehdä ihmeitä, niin heidän uskonsa wahwistui.
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Auttamalla sairaita ja karsimaista oliwat he tilaisuudessa
näyttämään hywyyttänsä ja sääliwäisyyttänsä. Heidän piti
noudattaman Mestarin sanoja: ..lahjaksi olette saaneet, lah-

jaksi teidän tulee antaa". Heidän elämä-laatunsa opetti
heitä joka päiwä luottamaan Jumalaan ja kärsimään heitä
kohtaamia wastuksia. Tätä heidän tuli uskollisina palwelijoina tehdä, muistaen, ett'ciwät olleet suuremmat herraansa.
Heidän piti oppiman nöyryyttä ja itsensä hillitsemistä taitaaksensa rakkaudella ja lempeydellä mastustaa wihaa ja
wainoa. Heidän piti myös aina muistaman olemansa tekemisestänsä ja jättämisestänsä wastuun-alaiset ja tarwitsetiliä tehdä.
Seitsemänkymmenen lähettäminen oli myös Kristukkaswatus-työtä
määrässä. Wihattuja
juurtuneita
ennakko-luuloja ei ollut
marialaisia wastaan
wei opetuslapsia Sipuistaa;
kaswattaja
mutta suuri
helppo
kariin ja opetti omalla esimerkillänsä että autuuden ewanteliumi oli kuuluma ci ainoastaan yksityisille kansakunnille,
maan kaikille ihmisille. Samallaisen opetuksen Hän antoi
heille, kun Hän täytti heitä oppilaisinansa työskennellessään
Tyron ja Sidonin läheisyydessä. Tällä lamalla opetuslapset kaswatettiin ja opetettiin menemään kaikkeen mailmaan
ewankeliumia kaikille luoduille. Ensin he
nasiwat juutalaisille ja kastoiwat juutaan kansaa. Sittemmin he saiwat kastaa juutalaisia ja kreikkalaisia
orjia
ja wapaita.
Täten siunattu Wapahtajamme oli muntamain wcilittujen kaswattaja ja sitten niitten kautta lukemattomien,
wielä syntymättömien kaswattaja. Hywä olisi meille ja

wansn
sen

saarnaamaan

suuremmassa

sa-

saar-
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niille, jotka meitä kuulcwat, jos me tässä niinkuin muissakin

suhteissa olisimme Hänen kalttaisensa.

Sillä työmme on

turhaa, ellei opetuksestamme seuraa kristillisiä mielipiteitä ja
kristillistä elämää, clleiwät oppilaamme oikeasta makuutettuina pidä kristillisyyttä elämänä, waan oppiaineena yksinään. Tähän suuntaan meidän tulee työskennellä, uskoa
ja rukoilla.
Olemme nyt tutkineet niitä sanoja, joita ihmiskunnan suuri puhuja puhui; olemme tutkineet Hänen esitys- ja
opetustapaansa, Hänen todisteitansa, Hänen rakkautensa töitä,
joita Hän kiittämättömälle kansalle teki, ja wälikappaleita,
joitten kautta Hän kaswatti kalastajia tärkeään toimeen ja
teki heitä taitamiksi totuuden woimalla esiintymään ja maailmaa sillä woittamaan. Tässä kaikessa Hän oli täydellinen
esikuwa
nuhteeton esikuwa jokaiselle kristilliselle lasten
opettajalle. Näyttäköön tulewaisuus, ett'emme ole turhaan
näitä tutkineet!
Ia synkkinä hetkinä, toiwojen pettäessä, älköön kristillinen opettaja ruwetko toiwottomaksi, waan muistakoon
ett'el Jumalan
opettaminen ole koskaan kohta hedelmää kantanut. Täytyihän itse Mestarinkin näin walittaa:
..kuinka usein minä tahdoin koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoo poikansa siipeinsä ala, mutta ette tahtoneet!"
Korpi ei muuttunut wiljawainioksi, ennenkuin pyhä henki
oli wuodatettu. Ensimmäisena hcluntaina maailma ihmeeknäki, minkä työn taiwaallinen opettaja oli tehnyt

sanan

seen
se näki Hänen opetuksensa hedelmiä.

Suuri opettaja ei enää astuskele juutean polkuja eikä
Hänen lohduttamia sanojansa enää kuulla Galilean kummuilla.
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Ei

eikä Kapernaumissa nähdä Hänen aimahtawaisia
töitänsä. Ei Wuorien kaste enää tipu Hänen päällensä eikä
meren myrskyäwät aallot taiwu Hänen allansa. Mutta
Hänen nimensä säilyy miljooncun onnellisten sydämmissä.
Hänelle weisataan ylistystä lukemattomissa kodeissa, Hänen
kaikuu kaikkialla kristikunnassa, Hänen totuutensa on
koko siwistyneen maailman tuki ja turwa. Muinoin muutamat pienet lapset hosianna-huudolla terwehtiwät temppeliin
tulewata Messiasta, mutta nyt lukematon nuori joukko joka
sapattina weisaa kiitosta ja ylistystä Hänelle, joka tuli
»vapahtamaan koko maailmaa. Nämät weisaawat ikäänkuin
kuulussa niitten kanssa jotka jo owat pääsneet Herransa luo.
Jumalallisten opetuksien, taiwaallisten siemenien hedelmät
tulewat täydellisesti näkymiin wasta wiimeisenä päiwänä,
jolloin elämän kirjaan kirjoitettujen nimet tnlewat täysiluku siksi. Silloin Jumalan lasten kunnia ilmoitetaan ja Hän,
jolta ja jonka kautta laikki owat, saapi woittopalkkansa niissä, jotka Hän werellänsä lunasti.

Kaanaassa

sanansa
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Kertnmvs.
Mitä woin tehdä Herralle?

Mrään

sunnuntaikoulunoftettajan täytyi jättää Jumalan
sallimuksesta koulunsa, jossa hän oli monta wuotta
suurella menestyksellä työskennellyt. Hän muutti kaupunkiin, jossa hän oli tuntematon.
Sinne tultuansa hän huomasi, ettäMänen työnsä arki»
päiwinä oli sangen raskasta. Hän päätti senwuoksi olla
sunnuntaina kotona lepäämässä. Mutta kun sunnuntai tuli,
sai hän halun tehdä jotakin Herralle. Hän nousi yht'äkkiä
sohwalta, jossa hän lepäsi, puki päällensä, otti raamattunsa,
lukukirjansa ja kynänsä sekä meni erääsen sunnuntaikouluun,
jota pidettiin wcillan likellä. Tultuansa kouluun, huomasi
hän että opetus jo oli alkanut, mutta hän meni johtajan
luokse ja sanoi:
„Olen wieras, mutta olen ennen monta wuotta työskennellyt Sunnuntaikoulussa ja tulin nyt teiltä kysymään,
olisiko teillä minullenkin jotain työtä tänään?"

Hetkisen häntä katseltuansa johtaja sanoi: «tässä on
yksi luokka poikia, joitten opettaja tällä wiikolla muutti vois
ja olen ollut murheissani miten saisin heille sopiwan opet-
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tajan. Heidän opettajansa sanoi, ennenkuin hän lähti matkaan,

että kaikki pojat oliwat siiwoja, sehän on jotakin ja minä
tulen iloiseksi, jos te opetatte heitä tänään". „Sen minä
teen mielelläni", wastasi wicras.
Johtaja näytti hänelle paikan ja hän meni.
Sekanaisillll ajatuksilla uusi opettaja katseli poikiansa.
Hän oli tähän asti epäilyksellä kuullut lasten kääntymisestä
ja katsoi parhaaksi, ett'ei nuori kansa tunnusta Kristusta suullansa, ennenkuin on 18 tahi 20 wuoden ijässä.
Kuitenkin hänen ympärillänsä nyt oli tuskin kymmenenwuotisia poikia, jotka kysymykseen rakastuvatko he le-

se

susta j wastasiwat myöntämällä. Kanssapuheista heidän
kanssansa hän huomasi että he oliwat hywin kaswatetuita,
ymmärtäwäisiä poikia, jotka oliwat walmiit ..wastaamaan
toiwostansa" ja halukkaat pyhittämään elämänsä kalliin mestarinsa palwelukseen. Opettajasta oli parasta panna pois
entiset mielipiteensä ja ennakko-luulonsa sekä wiipymättä ryhtyä

toimeensa.

oli aina pitänyt' tarpeellisena wanhoille kristityille, että heillä oli joku erityinen waikutus-ala, mutta nyt
katsoi mahdolliseksi että lapsetkin woiwat jollakin tawatla

Hän

osottaa rakkauttansa Wapahtajaansa.
Päiwän teksti puhui hywistä

töistä ja hän onnistui
että
esityksessään niin hywin,
hän saawutti poikien tarkkaamieltymyksen.
Tosin he kaipasiwat entistä
waisuuden ja
pian, että wicraallakin oli
ymmärsiwät
opettajaansa, mutta
jonka
jotakin tärkeää sanottawana,
tähden he kuuliwat halulla hänen sanojansa.
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„Mitä woimme tehdä?" kysyi yksi heistä ja muut
yhdistyiwät: ..niin, mitä woimme tehdä?"
~Tähän kysymykseen", wirkkoi opettaja, ..teidsn tulee
itsenne wastata. Rukoilkaa Jumalaa neuwomaan teitä, mitä
tietää, niin
Hän tahtoo teitä tekemään ja kun saatte
Älkää
nöyryydessä.
unohtako että
ahkeroitkan sitä tehdä
olette poikia ettekä täysi-ikäisiä miehiä. Älkää esiintykö
naajina eli opettajina, sillä sellaisina ette onnistu, mutta
sellaista työtä, joka tallenne ja woimillenne soweluskollisesti, rakkaudella ja ahkeruudella,
tuu ja tehkää
niin teidän työnne tulee Jumalalle ja ihmisille otolliseksi.
Tehkää työnne uskollisesti, niin aikanaan tulette taitamiksi
ja hywiksi Herran wiinamäen työmichikst". Tarkkaawaisina
ja miettiwäistnä pojat kuunteliwcit mitä heille sanottiin ja
tärkeän asian miekotiin mennessään he tunsiwat
wiikon
ajalla.
tittäwäkst
Seuraamana sunnuntaina he oliwat kaikki paikoillansa
ja tiesiwät mitä heidän piti tekemän. .Minä rupeen kokoomaan rahaa lähetystoimclle", sanoi yksi. .Minä teen kaluja, joita myyn lastenkodon hywäksi", sanoi toinen. ..Minä lauleskelen kaduilla", sanoi kolmas. .Minä luen jollekulle sairaalle pojalle", sanoi neljäs.
Tästä päiwästä alkaen oli pieni nuorten työntekijöitten yhtiö perustettu, opettaja oli
esimies. Hänen
ainoa toiwonsa oli oppia ohjaamaan näitä poikia niin että
Woimme sanoa,
he aina olisiwat Herran palwelijat.
Muutama
että hän onnistui hywin tässä toimessa.
wuosi
on kulunut siitä kun tämä yhtiö perustettiin ja pojat, nyt

sen

saar-

se

saaneensa

sen

211

tulleina, owat innokkaita ja wakaita Herran palvelijoita. Muutamat heistä owat lähetys-saarnaajina pakanamailla ja toiset toimiwat kristillisessä seurakunnassa

miehiksi

kotomaassa-

Olkoon tämä meidänkin elin-asiamme:
«Mitä woin tehdä Herralle?"
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