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LAPSIKASTE JA PELASTUS l

Väinö Hotti
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Koulutus: Chicagon
yliopisto (1945), Helsingin
yliopisto (1939), Netti.
(nettikuva)

UURAS SAARNIVAARA

Tohtori Uuras Saarnivaara: Lapsikaste ja pelastus
luterilaisuudessa
Kaikki ihmiset tarvitsevat pelastusta sekä synnin syyllisyydestä ja tuomiosta että
sen vallasta ja orjuudesta. Raamattu sanoo: "Minä olen synnissä syntynyt ja äitini on
minut synnissä siittänyt" (Ps.51:7). "Luopuneita ovat jumalattomat äidin kohdusta
asti, eksyneitä valhettelijat hamasta äidin helmasta" (Ps.58:4). "Mikä lihasta on
syntynyt, on liha;...teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä" (Joh.3:6s.). "Lihan mieli
on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se
voikaan"(Rm 8:7). "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,...ei ketään, joka etsii
Jumalaa...Sillä kaikki ovat syntiä tehneet" (Rm 3:10s.23). "Mekin kaikki...olimme
luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin" (Ef 2:3). Kuitenkin "Jumala ...tahtoo,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden" (1 Tm 2:3s.). Sitä
varten Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan lunastamaan
ihmiset synnistä ja lain kirouksesta, "ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh.3:16). "Joka uskoo Poikaan, sillä on
iankaikkinen elämä; mutta joka ei usko/ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää
näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä" (Joh.3:36).
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Auttaakseen ihmisiä pelastuksen osallisuuteen Jumala on tehnyt heidän kanssaan
"liittoja". Niistä tärkeimmät ovat olleet Aabrahamin kanssa/kautta tehty (se oli
voimassa myös vanhan eli Siinain liiton aikana, Gl 3:16ss.) sekä uusi eli kristillinen
liitto. Niissä kummassakin vanhurskauttaminen/pelastus on tapahtunut/tapahtuu
uskon kautta Jumalan lupaukseen (Rm 4; Gl.3). Aabrahamin liiton merkki oli
ympärileikkaus. Uuden liiton merkki on kaste, jota Kl 2:11 sanoo "Kristuksen
ympärileikkaukseksi", so. liiton merkiksi, joka on tullut ympärileikkauksen tilalle.
Tämä oli Jumalan säätämä väline ihmisten saattamiseksi Aabrahamin liittoon, ja
kaste on Jumalan säätämä väline heidän saattamisekseen uuteen liittoon. Ne
vastaavat toisiaan/ovat yhtäläisiä kolmella tavalla:
1.Säännönmukaisesti kummassakin liitossa liiton merkki annetaan lapsuudessa (1
Ms 17:11s. Mt.19:14).
2.Kummassakin Jumalan tahdon ja teiden, Hänen Sanassaan osoitettujen,
opettamisen tulee seurata ymmärtävään ikään tultua (1 Ms 18:19; 5 Ms 4:9,jne. Mt 28:19s. Ef.6:4).
3.Kummassakin Pyhän Hengen vaikuttama sydämen ja elämän uudistus uskoon ja
kuuliaisuuteen on välttämätön, että liiton merkitys ja tarkoitus tulisi henkilön
elämässä todellisuudeksi (5 Ms 10:16; 30:6. -Jh 3:5; Tt 3:5).
Pelastuksen tie uudessa liitossa
Tämän tien osoittavat Jeesuksen sanat: "Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi"
(Mk 1:15). "...parannusta syntien anteeksisaamiseksi(tai: parannusta ja syntien
anteeksiantamusta) on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille" (Lk 24:47).
Pietari sanoi: "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin
pois" (Apt 3:19). "...jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen nimensä
kautta" (Apt 10:43). Parannuksessa on kaksi pääosaa: 1.Omantunnon herätys ja
synnintunto lain kautta, jonka Pyhä Henki tekee vaikuttavaksi. Siihen liittyy halu
saada ne anteeksi ja pelastua niiden vallasta ja orjuudesta (Jh 16:7ss. Rm 3:20;
7:7). 2. Syntien katuva tunnustaminen sekä armon ja anteeksiantamuksen
rukoileminen. "Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja
hylkää, se saa armon" (Snl 28:13). "Jos me tunnustamme syntimme, on Hän
uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa
meidät kaikesta vääryydestä" (1 Jh 1:9). Publikaani rukoili: "Jumala, ole minulle
syntiselle armollinen" (Lk 18:13; vrt. Daavidin rukous Ps 51:1-10).
Lainattujen Jeesuksen sanojen mukaan parannukseen nöyrtyvälle on julistettava
syntien anteeksiantamus Hänen nimessään. Hän sanoi myös: "Ottakaa Pyhä Henki.
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Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut" (Jh 20:23).
Jokaisella uskovalla on Pyhä Henki sydämessä asuvana, ja hänellä on tämä valtuutus
ja tehtävä. Tämän anteeksiantamuksen evankeliumin kautta - julistettiinpa sitä
sitten yleisessä saarnassa (kuten Apt 10:43s.) tai henkilökohtaisessa synninpäästössä (vrt.Lutherin Vähä katekismus,V) - Jumalan Henki vaikuttaa pelastavan uskon.
"Usko tulee...kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta" (Rm 10:17).
Niin ihminen uudestisyntyy uskon kautta Kristukseen (Jh 1:12s. 1 Pt 1:23).
Tällainen armon etsiminen ja uskoon tuleminen on mahdollista vain silloin, kun
Jumala vaikuttaa henkilössä Hänen mielensä mukaisen murheen, joka saa aikaan
parannuksen ja koituu pelastukseksi (2 Kr 7:10), ja niin vetää häntä Kristuksen
luokse. Hän sanoo: "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, häntä vedä" (Jh 6:44).
Hänellä on silloin "etsikkoaika" (Lk 19:44; 1 Pt 2:12). Muina aikoina ihminen ei ole
edes kiinnostunut pelastuksensa asiasta.
Lapsikaste ja uskoon tuleminen
Jeesus sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä
senkaltaisten on Jumalan valtakunta...Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa
niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle" (Mk 10:14s.). "Jumalan valtakunta"
merkitsee tässä armonvaltakuntaa, uskovien seurakuntaa, pyhien yhteyttä.
Jeesuksen sanat, että "senkaltaisten on Jumalan valtakunta", eivät koske vain
pieniä lapsia, vaan syntisiä yleensä. Jumalan armovaltakunta on näet syntisiä varten,
nimittäin siinä merkityksessä, että he kaikki ovat siihen tervetulleita. He saavat sen
ja ovat siinä sisällä kuitenkin vain henkilökohtaisen uudestisyntymisen kautta, kuten
Jeesus sanoo: "Joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa...Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha (kuten jokainen ihminen on); ja mikä
Hengestä on syntynyt, on henki...Teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä" (Jh 3:3-7).
Jeesuksen sanat Jumalan valtakunnan vastaanottamisesta "niinkuin lapsi" eivät
tietenkään tarkoita, 1.että aikuisten olisi palattava kasvunsa vauva-asteelle, mikä on
mahdotonta, eikä 2.että kaikki pienet lapset ilman muuta, automaattisesti ottavat
vastaan Jumalan valtakunnan, kun se heille tarjotaan. Tällaista automaattisesti aina
ja kaikissa vaikuttavaa armonvälinettä ei ole olemassa. Luterilaiset Tunnustuskirjat
hylkäävät uudistuvasti ajatuksen aina automaattisesti (ex opere operato) pelastuksen ja uskon vaikuttavasta armonvälineestä, sillä Raamattu ei sellaista opeta.
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Raamattu sanoo: "Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja
uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään" (Apt 13:48). "Nyt
tänäkin aikana on olemassa jäännös armon valinnan mukaan" (Rm 11:5).
Täten Raamatun mukaan uskoon tulevat ne, jotka ovat siihen säädetyt armon valinnan mukaan, ja jotka Jumala vetää Kristuksen luo. Yleisimmin vallitsevan luterilaisen
käsityksen mukaan Jumala vaikuttaa uskon kaikissa vauvoissa, jotka kastetaan, niin
että he kaikki siinä uudestisyntyvät Pyhästä Hengestä. Väistämätön johtopäätös tästä on, että joko 1.Jumala on säätänyt iankaikkiseen elämään ne, jotka Hän on ennaltamäärännyt kastettaviksi pieninä lapsina, tai että 2.Jumala on edeltämäärännyt eli säätänyt iankaikkiseen elämään ne, jotka Hän on ennaltanähnyt tulevan
kastetuiksi pieninä lapsina.
Koska yleisimmin vallitsevan luterilaisen käsityksen mukaan kaikki pieninä lapsina
kastetut tulevat kasteen hetkellä uskoviksi, tämä merkitsee, että kaste vaikuttaa
(Jumala sen kautta) uskoon tulemisen/uudestisyntymisen automaattisesti ex opere
operato. Näin siitä huolimatta, että lut. Tunnustuskirjat hylkäävät ja tuomitsevat
tällaisen opin
Tosin Augsburgin tunnustus (V) selittää, että Jumalan Henki vaikuttaa uskon sanan
ja sakramenttien kautta "missä ja milloin tahtoo". Pienten lasten kasteen kohdalla
tämän täytyy - yleisimmin vallitsevan luterilaisen käsityksen mukaan - merkitä, että
Jumala vaikuttaa kasteessa aina ja jokaisessa kastetussa uskon. Sanat "missä ja milloin Jumala tahtoo" sovelletaan vain julistettuun sanaan, ei pienten lasten kasteeseen. Eräs tärkeä Raamatun selittämisen periaate on, että millekään sen kohdalle ei
ole annettava merkitystä, joka on ristiriidassa sen muiden kohtien kanssa. Erityisesti ns. hämärät eli vaikeat raamatunkohdat on selitettävä sellaisten kohtien valossa (ja niiden kanssa sopusoinnussa), jotka ymmärretään niiden yksinkertaisen kieliopillisen merkityksen mukaisesti. Varsin yleisen "luterilaisen" käsityksen mukaan tätä periaatetta ei kuitenkaan ole sovellettava Jeesuksen sanoihin Mk 10:15. Näin
tehtäessä tämä kohta kuitenkin saatetaan ristiriitaan monien selvien Raamatun opetusten kanssa. Sellainen tulkinta ei saata olla oikea ja tosi. – Valoa ristiltä 10 / 1997.

(nettikuva)

