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IV.

Kunnuntailioulun lopulla.

Opettaminen sunnuntaikoulussa oli loppu-
nut rukouksella, oppilaat nousiwat kaikki istui-
miltansa sanomaan Mhywäiset sekä kiitoksen
sanat rakkaalle opettajallensa; mutta opettaja
istui paikallansa ja näytti wiipywän sywissä
ajatuksissa. Wiimein iviittoi hän ulko-ilmaan
päin ikkunasta ja sanoi hartaalla sydämen lem-
peydellä: „Taiwas pilweilee, rakkaat lap-
set! kowin synkästi; ja minä pelkään,
ettette ainakaan kaikki pääse kotiperil-
lenne, ennenkuin rankka sadö teidät en-
nättää. Mitähän jos wielä wiipyisimme
ja antaisimme sade-ilman purkautua sekä
taiwaan selwetä? Onhan meillä niin
monta ihanaa ja kallista keskustelu-
ainetta Jumalan autuaaksi tekewäisessä
sanassa, josta emme wielä ole puhu-
neet, ja josta kuitenki woisi olla kaikille
meille niin suuri wirwoitus, turma ja
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lohdutus tämän ajallisen elämämme
myrskyin, wastoinkäymisten ja kowim-
painki kohtausten alla." „Wiiwytään,
wiiwytään!" huusiwat oppilaat yhteen ääneen,
„aina me sinua halusta niielestä kuulte-
lemme. Ia mitähän nyt aimot, rakas
opettaja, ottaa opettamisemme ja neu-
womisemme aineeksi?" ~Hywä, hywä,
lapsukaiseni," sanoi opettaja „Herra lisät-
köön teille yhä enemmin halua, huolta
ja ahkeruutta kuunnella mitä Herra
teille sanassansa sanoo, että aina tar-
kemmin oppisitte käsittämään sitä sanaa,
joka oikein opettaa woipi ja antaa teille
ijankaikkisen elämän. Kaikki täällä ku-
luu ja latoo: ruoho kuimuu pois ja
kukkainen lakastuu; mutta meidän Ju-
malamme sana pysyy ijankaikkisesti."

„Noh, mitäs sanotte lapset, jos tällä ker-
taa ottaisimme wastattawaksi tämän kysymyk-
sen: Alita tiedämme taiwaasta? Mitä on
Herra sanassansa sanonut ja ilmoittanut meille
taiwaasta? Luulisiinpä tämän kysymyk-
sen sywästi koskeman kaikkiin mailman
matkamiehiin, jotka eiwat ole waelluk-
sensa määrää uuohuttaneet eimätkä tah-
do matkalle uupua. Ia koskeehan se
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teihinki erittäin, koska lesus teistä on
sanonut: Sallikaat lasten tulla mi>mn tyköni
ja alkäät kieltäkö heitä, sillä senkaltaisten un
Jumalan waltaknuta."

„Noh, jospa minä nyt ensimäiseksi kysyisin
sinulta, Anna, koska siinä satut istumaan li-
kinuä minua, mitä sinä tiedät taiwaasta?
Mitä on Jumala sanassansa sanonut taiwaasta?"

Anna: „Taiwas on kirkas, loistama, ihana
ja autullllinen asuuto. Sillä niinhän siitä
sanoo Ilmestysraamatun 21: 11. Minä nii-
sin pyhän Jerusalemin astuman alas
Jumalan taiwaasta, jolla oli Jumalan
kirkkaus, ja sen walkeus oli kaikkein
kalliimman kiwen muotoinen, niinkuin
kirkas Jaspis."

„Oikein niin, lapseni!" lausui opettaja.
Ia nyt, Maria! sanoi hän, woitkos sinäkin
jotakin tähän lisätä taiwaan olosta ja tilasta?

Maria: „Taiwaassa ne kuulumat nuo su-
loiset laulut, joita ei korwamme täällä maan
päällä koskaan saa kuulla: Silla siellähän ne
seisomat ne pyhät, jotka lesuksen weren
kautta omat woitou saaneet, ja heillä
on käsissä Jumalan kanteleet. Ia »vei-
saamat Moseksen, Inmalan palwelian
wirtta, ja Karitsan wirttä, sanoen: suu-
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ret ja ihmeelliset omat sinun telos. Her-
ra Jumala kaikkiwaltias! oikiat ja toti-
set owat sinun ties, sinä pyhäin Ku-
ningas!"

Liisa: se on tuo ihana, raitis
ja muuttumaton olento; sillä siellä wuo-
taa puhtaan elämän meden wirta Ju-
malan istuimesta." Ilm. 22: 1.

Leena: „Ia siellä seisoo elämän puu."
Ilm. 22: 2.

Lotta: „Ia mikä ääretön walo ja kirkkaus
siellä lieneekään, koska sana sanoo: Ei se kau-
punki tarwitsr aurinkoa eikä kunta »valistamaan
hänessä; sillä Jumalan kirkkaus walistaa
hänessä ja hänen walkeutensa on Ka-
ritsa. Ia ne pakanat, jotka autuaaksi
tulemat, pitää hänen walkeudessansa
waeltllman, ja maan kuninkaat tuomat
heidän kunniansa ja ylistyksensä siihen.
Ia sen porttia ei suljeta päiwillä, sillä
ei siellä pidä yötä oleman." Ilm. 21:
23—25.

,Mwan niin, rakkaat lapset", sanoi opettaja
ja loi samalla silmänsä Min puoleen, jolta
äiti oli äsken kuollut, ja joka nyt ensi kerran
peijaisten jälkeen pikku sisarensa Ncctan kanssa
oli kouluun tullut sekä taampana istui kyynel-
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silmin murhe-puwussansa sisarensa wieressä.
„Eikö Elli osaa mitään taiwaasta sanoa, kun
istuu siellä sisarensa kanssa ja mannaan ajat-
telee äitiänsä, joka autuaallisessa uskossa erkani
täältä?" „Taiwaassa"sanoi Elli wapisewalla
äänellä, harmaassa on Jumala pyhkimä
pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä,
ja ei kuolemata pidä sillen oleman,
eikä itkna, eikä parkua, eikä kipua pidä
silleen oleman; sillä ne entiset poisme-
nimät." Ilm. 21: 4.

Reeta, katsoen opettajan silmiin, pani pie-
net kätensä ristiin ja sanoi: „en osaa wastata
raamatun sanoilla, maan kyllä minä tiedän ja
ymmärrän, kuinka autuaallista siellä mahtaa
olla, jossa emme enään tarwitse eritä toisis-
tamme;" ja kyynel-pisareet tippuiwat lapsen
mustan murhehameen helmaan.

Opettaja näytti symästi liikutetulta, maan

hän käänsi itsensä wielä poikain puoleen, ja
sanoi: „Noh, pojat, woitteko te nyt wielä tä-
hän lisätä jotakin, mitä Jumala sanoo meille
taiwaallisesta olosta?

Matti: Mikki jotka täällä omat lesusta
seuranneet, saamat siellä iloita lakkaamatta hä-
nen edessänsä, sillä niinhän Johanneksen il-
mestyskirjassa kuuluu: Minä näjin, ja
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katso, suuri joukko, jota ei yksi-
kään lukea tainuut, kaikista paka-
noista ja suku-kunuista, ja kan-
soista, ja kielistä, seisoman istui-
men edessä ja Karitsan edessä,
malleilla waatteilla puetetut, ja
palmut heidän käsissänsä. Ia he
huusiwat suurella äänellä, sanoen:
„„Autuus olkoon meidän Jumalal-
lemme, joka istuimella istuu, ja
Karitsalle!"" llm. 7: 9.

Pekka: „Ia sinne eiwät pääse jumalatto-
mat ja wäkimaltaiset; siinä on raja, jossa
jumalattoman täytyy lakata mäki-
mallastansa. Waan jotka paljon
waiwaa nähneet owat,neowat siel-
lä lewossa. Job. 3: 17. Sillä se on
oikein Jumalan edessä, sanoo Apos-
toli, niitä waimata, jotka teitä wäi-
waawat, mutta teille, jotka wai-
wataan, antaa lemon meidän kans-
samme, koska Herra les us taiwaas-
ta ilmestyy," 2 Thess. 1: 6, 7.

Antti: „Minpä johtuu mieleeni kaikkeiu
kalliin kohta koko taiwaan autuudessa, se Her -

ramme lesuksen autuas katseleminen
kaswosta kaswoihin, josta luemme näm.-„Iu-
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malan ja Karitsan istuin pitää
siellä, oleman ja hänen palweliansa
pitää häntä palweleman ja näkemän
hänen kasmonsa, ja hänen nimensä
pitää heidän otsissansa oleman."
Ilm. 22: 3, 4.

Paawo: „la, ja! Ei ole se wielä
ilmestynyt miksi me tulemme; mut-
ta me tiedämme, koska se ilmestyn,
niin me hänen kaltaiseksensa tu-
lemme, sillä me saamme hänen nähdä,
niinkuin hän on." 1 loh. 3: 2.

Jussi: „Senpätähden sanookin Apostoli,
että nämät omat niitä, joita ei silmä ole
nähnyt, eikä korma ole kuullut, ei-
kä ihmisen sydämeen ole astunut,
joita Jumala on niille Valmista-
nut, jotka häntä rakastama t." 1 Kor.
2: 9.

„Hywa, hywä!" lausui opettaja, että niin-
kin paljo woitte muistella Jumalan sanasta,
mitä siinä sanotaan taimaan autuudesta. Mut-
ta mitäs te mustaisitte minulle, jos minä ky-
syisin teiltä wielä:

Mitenkä me luotsimme päästä taiwaaseu?
Muutamat lapsista alkoiwat näillä Her-

ran sanoilla: Ei astu kenkään ylöstai-
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waasen, maan joka taiwaasta astui
alas, ihmisen poika joka on tai-
maassa. loh. 3: 15. Toiset lisäsiwät nii-
hin nämät: Minä olen tie, totuus ja
elämä. Ei kenkään tule Isän tykö,
waan minun kauttani. loh. 14: 6. Toi-
set muistuttiwat wielä, kuinka Apostoli tästä
meitä neumoo: „Usko Herran lesuksen
Kristuksen päälle, niin sinä tulet
autuaaksi!" Ap. T. 16: 31.

„Onko usko meissä elämä joll'ei se osoit-
taudu rakkaudessa ja kuulijaisuudessa< Herraa
kohtaan", kysyi opettaja. „Ei," wastasimat
tyttöset, „Usko ei moi ilman rakkautta olla, eikä
rakkaus ilman kuulijaisuutta." Muistatteko
miten Pietari sanoo uskon ja rakkauden yhtey-
destä, kun hän puhuu siitä uskosta, jonkakautta
me kätketään autuuteen? kysyi opettaja.

Anna: „Hän sanoo uskoweljillensä Her-
rasta lesuksesta Kristuksesta: jota te rakas-
tatte, maikka ette häntä näe, jonka
päälle te myös uskotte, ehket te häntä
nyt näe niinte kuite n kin s a atte
iloita sanomattomalla ja lunni al-
sella ilolla ja käsitätte teidän us-
konne lopun, sieluin autuuden." 1
Piet. 1: 8, 9.
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„Noh nyt, pojat! johtuuko teidän muis-
toonne jotakin sanaa Läyetyskirjasta Hebrea-
laisille, josta nähdään kliuliaisuudcnkin kuulu-
ni a n uskoon lesuksen Kristuksen päälle?" Pekka:
„Ia koska hän täydelliseksi tuli, on
hä» kaikille niille, jotka hänelle
knulijcuset owat, syyijankaikkiseen au-
tuuteen." Hebr. 5: 9.

„Aiwan oikein": sanoi opettaja, ja tästäpä
nyt ymmärrättekin, rakkaat lapset, kuinka se
oikia ja autuaaksi tekemä usko ei ole paljas
tieto eli totena pitäminen ajatuksissa, waan sy-
dämellinen uskallus ja wahwa luottaminen syn-
teiu anteeksi saamisesta lesuksen Kristuksen
ansion tähden; taikka jos lyhyemmin tahdomme
sanoa, se on herätetyn ja synnin tunnolta ah-
distetun syntisen harras pakeneminen Jumalan
armoon Kristuksen lesuksen kautta. Synnin
tunnon, eikä wain majaan ja puuttuwaisen,
waan täyden ja totisen pitää siinä sydämessä
oleman, jossa eläwä usko woipi waikutetuksi
tulla ja menestyä. Tuo kaikki on Jumalan
pyhän Hengen työ armowälikappalten kautta,
josta sanotaan „ä!käät paaduttako sydämiänne!
Älkäät armoa hyljätkö! Nukoilkaat, walwo-
kaat!"
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„Kuinka taitawasti ja Jumalan totuuden
sanan mukaisesti oppi-isämme Lutheri tästä
neuwoo Toisen Uslonkappaleen selityksessä, kun
hän opettaa meitä tunnustamaan, että lesus
Kristus on meitä kadotettuja ja tuomittuja ih-
misiä lunastanut, ja kaikesta syuuistä, kuole-
masta ja perkeleen mallan alta wapahtanut ja
päästänyt pyhällä ja kalliilla werellänsii ja pii-
nallansa ja kuolemallansa ja siinä samassa
opettaa meitä tuntemaan sekä tunnustamaan
tätä lesusta Kristusta totiseksi Jumalaksi ja
totiseksi ihmiseksi, ettemme hänen sowintotyonsä
riittäwäisnydestä epäilisi, waan kaikissa mai-
woissa ja ahdistuksissa, synnin kiusauksissa sekä
kuolemauki hädässä, pitäisimme hänen herra-
namme, niinkuin hän meidän hywäksemme kaikki
tehnyt on, että me hänen omansa olisimme.
Niin rakkaat lapset! pyytäkciät tekin siihen en-
nättää ettette itsenne tuutemisessa ettekä Kris-
tuksen uskon kilwoittelemisessa puolinaisiksi ja
puuttuwaisiksi jäisi, waan käsittäisitte uskonne
lopun sieluin autuuden."

Näin puhutteli tämä opettaja oppilaitansa
wielä usiammillllki sanoilla sekä synti turmeluk-
sen että Kristuksen luuastukseu tuntemisesta
yhä tarkemmassa määrässä, eikä jättänyt yh-
täkään kohtaa tässä tähellisessä asiassa wah-
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loistamatta jollakin selwällä Jumalan sanan
todistuksella, johtuiwatko sitten sanat lapsille
muistiin waiko hänen itsensä täytyi heidät nii-
hin osoittaa, useimmittain niin että hän antoi
lasten awata raamattunsa, jotka heillä käsissä
oliwat, sekä siitä lukea kaikkein kuultawaksi,
mitä Herra itse sanoo.

Mntta ulkona oliwat sadepilwet jo purka-
neet sisustansa ja ihanan iltahetken kirkastami-
seksi rippui äärettömän kaunis wesikaari koko
taiwaslaen awarnudella. „Ai, ai, kuinka ihana
ja kauuis"! ihasteliwat lapset uoustessausa wie-
läkin istuimiltaan uusilla kiitoksilla jäähywäs-
tiusä sanomaan; mutta opettaja lausui: „niin
ihana on Jumalan armon todistus luouuon
mailmassa, jolla hän Noalle lupasi säästää
maata meden paisumisen kadotuksesta, kuinka
paljon ihanampi se hengen todistus jouka hän
lesuksessa Kristuksessa antaa meille sanassansa,
että me hänen kauttansa olemme päästetyt
kaikesta pahasta ja hänessä marjollaan ijan-
kaikkisen elämän perimiseen." „lesus olkoon
kanssanne matkalla!"

Näitä ja tllinkaltaisill kuulin minä erään
Sunnuntllikouluopettajan Ruotsin puolella pu-
huneen oppilaittensa kanssa koulunsa lopulla.
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eräänä sunnuntai-iltana. Milloinka woinemat
ja muistanewat snnnuntaikoulu-opettajat täällä-
kin, suomenpuolellamme, wirwoitella oppilait-
tensa sydämiä samankaltllisilla kanssapuheilla?

Toiwokaamme ja rukoilkaamme, että niin
tapahtuisi!

Oi! jospa Herra lisäisi ymmärrystä, tointa
ja taitoa tähän asiaan rakkaille Sunnuntaikou-
luopettajillemme tässä Kuopion maaseurakun-nassa, jolle Englantin raamat un-seura
niin jlllomilisellä hywäntahtoisuudella juuri tällä
ajalla on lahjoittanut tuhat wiisitoista
(1015) loko-raamattua, jaettawiksi, 15 jokaiselle
sunnuntaikoululle, että ainakin sitten kun Lut-
herin Wä haisen Katekismon Uudet
ehdotukset, warustetut raa-
matun historiaan sekä raamatun-
lauseilla", omat ennättäneet heille tutustua,
näitten ehdotusten nojalla uskaltaisiwat joskus
ryhtyä tainkaltaisiin opetuksiin!

Kuopiossa 5 p. Joulukuuta 1882.

S. G. Morg.





Hinta 10 p.

Näitä kertomuksia löytyy tilattawinn Kuopiossa Tuu-
miorowasti B«rg'i» luona.


