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LAPSEN KALTOINKOHTELU                                         Väinö Hotti 

Virallinen asenne 

Lapset ja vanhukset ovat yhteiskunnan erikoisen huomion ja suojelun kohde. Näin 

virallisesti, mutta käytännössä saattaa olla suuria puutteita molemmissa ryhmissä. 

Oma päivä 

 

 

 

 

 

KIRKKO POLTTOPISTEESSÄ 

Kirkonhan tulisi olla kaikessa hyvässä esimerkin näyttäjä ja edelläkävijä. Kuinka 

kirkko on tässä asiassa näyttänyt vuosisatojen saatossa esimerkkiä? 

Raamatun ongelmakohtia 

Harmonisointikielto 

Raamatussa on näennäisesti ristiriitaisia kohtia. Lähdemme kuitenkin siitä, ettei 

Raamattu ole ja ettei se voi olla ristiriitainen kirja; emme vaan vielä ymmärrä 

kaikkea: "Herran sanat ovat selkeitä sanoja" (Ps. 12:7). Kuitenkin yksi 

raamatunkohta puhuu näin ja toinen aivan vastakkaisesti. Meidän ei tule yrittää 

loogisuuden nimissä väkisin muuttaa tällaisia kohtia eikä väkisin harmonisoida niitä, 

vaan molemmat kohdat tulee jättää voimaan.  

Lapsi ja perisynti 

Raamattu opettaa selkeästi, että perisynti on jo lapsen rasitteena.  

"Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään" (Job 14:4). 

"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt 

olisi puhdas?" (Job 25:4).  

"Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt" (Ps. 51:7).  

TOISAALTA itse Jeesus taas opettaa lapsen taivaskelpoisuutta: 

Vuonna 2020 Lapsen oikeuksien päivä katsotaan vihdoin vakiintuneeksi 

liputuspäiväksi Suomessa. Sisäministeriö on vuodesta 2013 lähtien suositellut 

kansalaisille yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivänä. Ilman 

lipunkuvaa lapsen oikeuksien päivä on ollut suomalaisessa kalenterissa 

vuodesta 2002. NETTI. 
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"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse 

taivasten valtakuntaan" (Matt. 18:3).  

"Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on 

Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan 

valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle" (Mark. 10:14-15). 

Priorisointipakko 

Tällaisissa tilanteissa meidän on pakko valita kahden vaihtoehdon välillä. Toinen 

vaihtoehto hyväksytään ja toinen hylätään. Tässä tapauksessa on valittava Vanhan ja 

Uuden Testamentin välillä, periaatteessa Vanhan Testamentin ja Jeesuksen välillä. 

Kirkon valinta 

Jostakin merkillisestä syystä kirkko (katolinen) on tehnyt valinnan Vanhan 

Testamentin hyväksi.  

Eksorkismi 

"Suomessa paholaisen poishäätäminen liittyi tavanomaisena toimenpiteenä 

luterilaiseen seurakuntaan liittymiseen eli kasteeseen, sillä suomalaisen piispan 

Mikael Agricolan kastekaava sisältää paholaisen häätömanauksen. Suomen 

evankelisluterilaiset luopuivat eksorkismista kasteessa vuonna 1886. Ortodoksisessa 

kirkossa eksorkismi kuuluu edelleen kasteeseen" (Wikipedia). 

EKSORKISMI osoittaa selvästi, että kirkko on tehnyt väärän valinnan – ja se on 

pitäytynyt väärään valintaansa satoja vuosia. Tämä on Uuden Testamentin vastainen 

- ja samalla myös järjen vastainen.  

Vuosisatainen draama 

Kirkon toimesta on pientä lasta vuosisatoja ”körmyytetty riivattuna”. Tämä draama 

saa jo riittää. Otetaan teologia Uudesta Testamentista ja – Jeesukselta! 

Kirkon valtapolitiikkaa 

Kirkon etu vaatii tätä teologiaa. Kirkon tulee ensin herättää ”tarve” lapsikasteeseen, 

siksi lapsesta tehdään ”riivattu”. Tämän jälkeen lapsi voidaan ”kaapata” kirkon 

jäseneksi kasteella. 

Entä totuus? 

”Sillä me emme voi mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta” (2. Kor.13:8). 
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Tällä ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa, vaan tämä on selvää populistista 

toimintaa! 

Martti Luther tuo esille aikansa ilmapiirin: 

”Nykyiset hengenmiehet… eivät närkästy mistään enemmän kuin siitä, että kirkon 

etuuksia, oikeuksia, valtuuksia ja mahtia loukataan. Siihen syypäät he heti… panevat 

pannaan ja julistavat harhaoppisiksi… Vaikka sinulla olisi sellaisia vikoja, että ne 

huutavat taivaaseen asti, olet kuitenkin hurskain kristitty, jos vain puolustat kirkon 

oikeuksia ja etuuksia” (Kares, Luther, ss.424,415). 

Hitlerin teologia 

"Suurella valheella on aina tietty uskottavuuden voima, koska kansakunnan suuri 

enemmistö on helpompi johtaa harhaan syvissä tunteen kerrostumissa kuin 

tietoisesti tai vapaaehtoisesti. Mieltensä primitiivisessä yksinkertaisuudessa heitä on 

helpompi huijata suurella kuin pienellä valheella, koska he itse turvautuvat pieniin 

valheisiin pienissä asioissa, mutta häpeäisivät käyttää suuren mittakaavan valheita. 

Heidän mieleensä ei koskaan tulisi tuottaa kolossaalisia epätotuuksia, eivätkä he 

koskaan uskoisi muiden voivan vääristää totuutta niin häikäilemättömästi” (Adolf 

Hitler / Taisteluni) NETTI. 

"Tee valhe suureksi ja tee siitä yksinkertainen, jatka sen toistamista, ja lopulta 

ihmiset uskovat siihen” (Hitler) NETTI. 

UUDESTISYNTYMINEN 

1) Aikuisteologian termi  

Tällä kohden tarkastelemme ensiksi uudestisyntymistermiä. Tämähän kuuluu 

samaan kategoriaan sanontojen etsikkoaika, vanhurskauttaminen, katumus, 

parannus, mielenmuutos, pyhitys jne. kanssa. Toisin sanoen: nämä ovat 

aikuistermejä ja kuuluvat aikuisteologiaan. Kaiken kaikkiaankin Raamattu on lähes 

kokonaan aikuisteologiaa.  

Tälle on luonnolliset syynsä. Lapset olivat Jeesuksen mukaan jo luonnostaan 

taivaskelpoisia. Toisaalta luotetaan siihen, että kun aikuiset saadaan uskon tielle, 

lapset seuraavat perässä. Uudestisyntyminen ei siis kuulu lainkaan lasten elämään 

vielä vähemmän vauvan teologiaan – sinne kuuluvat muut tekstit, termit ja dogmit.  

2) Jeesus ja aikuiset  

Jeesus yleensä puhutteli aikuisia.  
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Hän opetti heitä rakkaudella, säälivästi ja kärsivällisesti, mutta myös vaati heiltä 

elämän muutosta: 

 "Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä 

galilealaisista, joiden veren Pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin 

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ´Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät 

kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä 

teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne 

kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, 

luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa 

asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te 

kaikki hukutte`" (Luuk. 13:1-5). 

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut 

murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun 

hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä" 

(Joh. 8:44).  

"Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse 

taivasten valtakuntaan" (Matt. 18:3).  

Myös uudestisyntymisestä puhuttaessa kyseessä oli aikuinen, Nikodeemus: 

"Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten 

hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ´Rabbi, me tiedämme, 

että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä 

tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.` Jeesus vastasi ja 

sanoi hänelle: ´Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, 

ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa`" (Joh. 3:1-3).  

3) Jeesus ja lapset  

 

Puhuessaan lasten kanssa Jeesus ei esittänyt heidän suhteensa pienintäkään 

parannus-, muutos- tai uudestisyntymisvaatimusta. Jeesus suhtautui lapsiin 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa 

ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää 

kaikki kansat minun opetuslapsikseni, 

kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimeen ja opettamalla heitä 

pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 

teidän pitää” (Matt.28:18-20). 
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hyväksyvästi ilman vähäisintäkään kritiikkiä. Lapsi asetettiin vanhemmille esikuvaksi. 

Tätä taustaa vasten tuntuu oudolta luterilaisessa kirkossa joskus paljonkin 

pohdintaa herättänyt kysymys kastamattoman lapsen pelastumisesta. Minusta 

Jeesus asettuu sanoineen kaikella arvovallallaan vauvan taivasosuuden 

takuumieheksi. Sanoillaan Jeesus irrottaa lapsen aikuisteologian oravanpyörästä 

omaan kategoriaansa.  

Nyt siirrymme Raamatun lapsiteologiaan niin - jopa vauvateologiaan: 

Seuraava teksti on lasten täsmäteologiaa, se kohdistuu nimenomaan lapsiin. Se on 

varsin selkeää. Sitä ei tarvitse millään tavoin tulkita tai selittää. Kun vielä 

muistamme, että itse Jeesus Kristus ja Jumalan Poika on tekstin takana, osaamme 

ottaa sen oikealla vakavuudella; sitä ei ole tarvis miltään osin peukaloida! 

 "Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: ´Kuka on suurin 

taivasten valtakunnassa?` Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän 

keskellensä ja sanoi: ´Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten 

kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän 

lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden 

tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut`" (Matt. 18:1-5).  

Kun otamme lapsen vastaan, otamme samalla vastaan itsensä Jeesuksen. 

"Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset 

nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ´Sallikaa 

lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan 

valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa 

niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.` Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän 

päällensä ja siunasi heitä" (Mark. 10:13-16). 

Lapselle (eikä varsinkaan vauvalle) meidän ei tule saarnata parannusta, mutta sitäkin 

enemmän täysi - ikäisille. Jos lapsi sellaisenaan kelpasi Jeesukselle, niin saa kelvata 

meillekin! Lapsen ainut ongelma on viettelevät vanhemmat:  

"Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi 

parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin 

meren syvyyteen" (Matt. 18:6). 
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Mistä lapsen demonisoinnissa on kysymys? 

Siinä PROJISOIDAAN aikuisen jumalattomuus avuttomaan lapseen. Lapsi 

uudestisynnytetään aikuisen sijasta. Kansankirkon aikuinen jäsen pääsee 

parannuksen vaikeasta prosessista ”kuin koira veräjästä” – lapsen uhrin kautta! Kun 

ihminen on uudestisyntynyt ei enää tarvita kuin pieni ”pintasilaus”! 

Tässä lähdetään valheen tielle ja ”haukutaan väärää puuta”. 

UUDISTAMISEN PERIAATE – PALUU ALKUUN 

”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan alkuperäiseen, 

verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä käsin, missä ollaan 

menossa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä ´alkuperäinen`, tämä nykykirkon 

tilanteen mittapuu, niin se on luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi 

testamentti kuvaa…´anakainoosis` (Room.12:2…tarkoittaa uudistumista siten, että 

palataan alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan 

korjataan kulkua” (Perusta 6/90, Rimpiläinen). 

Linjan tarkistus lyöty laimin: 

 

 

”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et ruca, sen 

on alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper reformanda est” (Osmo Tiililä, 

Kristilliset kirkot ja mut yhteisöt, s.262). 

”Ystävä sä lapsien, Katso 

minuun pienehen, Minne 

käynkin maailmassa, Sinä 

ole hoitamassa, Onni täällä 

vaihtelee, Taivaan Isä 

suojelee” (Vvk.479:1). 

 

OSMO TIILILÄ  
3.3.1904 – 16.12.1972 
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PARANNUKSEN PAIKKA 

Tässä kirkon tulisi nöyrtyä parannukseen ja suorittaa selvä suunnanmuutos. 

Vuosisatoja jatkunut hairahdus tulisi tunnustaa ja pyytää anteeksi. Katolisen kirkon 

”rikosrekisteri” on tässä kohden mittava: ihmisiä on petetty satoja vuosia - ”Jumalan 

ja Raamatun nimissä ”. Kasteasiassa luterilainen kirkko on kulkenut Rooman 

valheellisia polkuja. ON AIKA TEHDÄ PARANNUS! 

VEIKKO VENNAMO pauhasi aikoinaan: ROSVOT KIIKKIIN!  Tänään tulisi kirkon 

areenalla suorittaa perusteellinen HERRAN HUONEEN PUHDISTUS! 

USKOVA LAPSI 

”Kaste on oikea, kunhan vain sana on veden ohella, vaikkei siihen usko liittyisikään. 

Minun uskoni näet ei perusta kastetta, vaan se vastaanottaa kasteen. Kaste siis ei 

muutu vääräksi, vaikkakaan sitä ei oikealla tavalla omisteta ja käytetä, koskapa se, 

niin kuin sanottu, ei ole sidottu meidän uskoomme, vaan sanaan… Sillä vaikka 

lapset, niin kuin sanottu, eivät uskoisikaan, mikä kuitenkaan ei pidä paikkaansa, 

niin kuin vast´ikään todistettiin, olisi kaste sittenkin oikea, eikä heitä kukaan saa 

mennä toistamiseen kastamaan” (Tunnustuskirjat, s.392). 

KEPULKONSTI 

USKOVIEN KASTE 

Vihdoinkin on syntynyt kasteasiassa sopu kansankirkon ja vapaiden suuntien välille: 

molemmilla on USKOVIEN KASTE! Vapaissa suunnissa kastetaan uskovia aikuisia ja 

kansankirkossa uskovia lapsia! Viimeinenkin este yhteydeltä on poistunut! Tämä on 

historiallista aikaa; ”Nyt se suuri päivä koitti!”  -  HALLELUJA! YLISTYS HERRALLE! 

Nyt yhteys on vain ”läpihuutojuttu”; kirkolliskokous koolle ja – juhlimaan! 

 

                                               

Lapsi siis uskoo, mutta se tehdään kasteessa Jumalan lapseksi!  RISTIRIITAISTA! 

 

”Uuden käskyn minä annan 

teille, että rakastatte toisi-

anne, niinkuin minä olen 

teitä rakastanut - että tekin 

niin rakastatte toisianne. 

Siitä kaikki tuntevat teidät 

minun opetuslapsikseni, jos 

teillä on keskinäinen rak-

kaus” (Joh.13:34,35). 

”Yhteen valon lapset 

liittää Yksi usko Jeesuk-

seen. Yhtä Jumalaa he 

kiittää Matkallansa tai-

vaaseen. Herra sinetillään 

heistä Ristin kansaa teh-

nyt on, Maailmasta, syn-

nin teistä Pyrkivät he 

erohon”(HLV 81:2). 


