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(nettikuva)
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Risto Santalan
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3) Jeesus ja lapset
Puhuessaan lasten kanssa Jeesus ei esittänyt heidän suhteensa pienintäkään
parannus-, muutos- tai uudestisyntymisvaatimusta. Jeesus suhtautui lapsiin
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.
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"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).
4) Jeesus ja kirkko
"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).
- "Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä" (Matt. 18:10).
Syvintä, loukkaavinta ja murskaavinta halveksuntaa osoitamme silloin, kun
väitämme jonkun olevan riivaajan vallassa (vrt. Joh. 8:48).
Tänäänkin jotkut haikailevat eksorkismin perään - aitoluterilaisena oppina.
Eksorkismi löytyy piilotettuna myös uudesta kastekaavasta: "Armollinen Jumala on
Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden vapauttanut sinut synnin, kuoleman ja pahan
vallasta." Lapsen tila (ennen kastetta): Lapsi on hukkumassa ikuiseen kadotukseen.
Hänet täytyy kiirehtiä pelastamaan perikadosta – kasteella.
Näkisin, että kontrasti kirkon ja Jeesuksen välillä on melkoinen. Näkemykset ovat jopa
törmäyskurssilla. Mutta mikä on totuus? Onko lapsi tässä viaton sijaiskärsijä? Entä jos
kirkko syyllistää lapsen vanhurskauttaakseen aikuisen, veronmaksajan? Entä jos tänäänkin Jeesus (vauva) julistetaan syylliseksi ja Barabbas (aikuinen) päästetään vapaaksi? Kirkko haluaa päästää veronmaksajan helpolla, siksi se körmyyttää pientä vauvaa, joka ei kykene valittamaan eikä esittämään vastalausetta. Näin saadaan veronmaksajan taivasasia lapsen avulla järjestykseen. Kun lapselta vaaditaan uudestisyntyOnko kyseessä vuosisatoja jatkunut kirkon valtapeli? Missä vaiheessa SANAN
minen – ja kirkko hyväntahtoisesti hoitaa sen vauvan puolesta – ei tarvitse veronmaksajaa rasittaa uudestisyntymisen vaatimuksella. Näin protokolla on hoidettu mahdollisimman korrektisti – ja veroeurot turvattu! Toisaalta myös teologiset kuviot täyttyvät.
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KIRKKO muuttui SAKRAMENTTIKIRKOKSI?
Urho Muroma kertoo: "Kun kristinuskon tultua
valtiouskonnoksi, suuret määrät maailman ihmisiä,
kääntymättömiä, synnissä eläviä, siirtyi kirkon piiriin
eikä kirkolla ollut voimaa julistaa evankeliumia niin,
että he olisivat saaneet kokea uudestisyntymisen
armon, niin kirkko selviytyi tästä vaikeudesta opettamalla, että kaste muodollisesti eli ulkonaisesti
toimitettuna omasi voiman uudestisynnyttää
ihmiset, joilla ei ollut mitään uskoa."
(nettikuva)
URHO MUROMA
10.5.1890 – 25.6.1966

5) Kaste ja uudestisyntyminen
Raamattu liittää joissakin tapauksissa kasteen ja uudestisyntymisen toisiinsa:
"pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan
laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen
kautta" (Tiit. 3:5).
"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne
pukeneet" (Gal. 3:27).
Tässä on otettava tekstiyhteys (konteksti) huomioon. Voidaan katsoa, että monet
UT:ssa pääsivät kasteen kautta Jeesuksen yhteyteen, kun he samanaikaisesti tulivat
uskoon. Uskoontulo ja kaste olivat ajallisesti niin lähellä toisiaan, että ne
muodostivat yhden "uskoontulopaketin". Kun puhuttiin uskoontulosta, puhuttiin
kasteesta – ja päinvastoin. Ne, jotka näkevät näissä raamatunjakeissa kiistattoman
kasteessa tapahtuvan uudestisyntymisen, syyllistyvät harhautuneeseen ja
epäterveeseen äärifundamentalismiin. Puhtaaksiviljeltyinä ja asiayhteydestään
erotettuina nämä jakeet johtavat auttamattomasti harhaan.
Jotkut tulivat uskoon ennen kastetta julistetun sanan kautta: "Kun Pietari vielä näitä
puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat" (Apt.10:44). Kasteesta
tuli vahvistus (sinetti!) sille, minkä nämä kuulijat olivat jo uskon kautta ottaneet
vastaan:
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"Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän
Hengen niin kuin mekin?" (Apt. 10:47).
Toiset tulivat uskoon kasteen jälkeen:
"Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani
kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja
ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin kaksitoista miestä" (Apt. 19:5-7).
Kaste (sinettinä) silti jää voimaan sellaisenkin kohdalla, joka ei usko kastettaessa,
sillä hän voi myöhemmin tulla uskoon ja silloin kaste muuttuu hänelle hyödyksi –
liittyy pelastuspakettiin! Tällöin on tapahtunut kastaminen tulevaan uskoon. Mitä
pahaa siinä voisi olla? Tietysti tyylirikko on siinä, että sinetti tulee ennen asiaa – se
myönnettäköön!
Noita Simon oli saanut kasteen:
"Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa; ja
nähdessään ihmeitä ja suuria, voimallisia tekoja hän hämmästyi" (Apt. 8:13).
Mutta hänen sydämensä tila ei ollut oikea, ja siksi hän ei myös voinut saada eikä
jakaa Pyhää Henkeä:
"Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea
Jumalan edessä" (Apt. 8:21).
Suoritettu kaste oli kuitenkin voimassa, sitä ei tarvinnut uusia - mutta parannus piti
tehdä:
"Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa – jos ehkä vielä
sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan
täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä" (Apt. 8:22-23).

6) Kasteen realisoituminen
Kun ihminen kasteessa uskossa ja Pyhässä Hengessä samaistuu Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, hän samalla vanhurskautuu ja pääsee Jeesuksen pyhyydestä osalliseksi. Kaikki Jeesuksessa olevat taivaan aarteet tulevat tällöin hänen
osakseen:
”Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että
kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra" (1.
Kor.1:30,31).

5

”Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi?
Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä?
Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen,
olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan
haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista
Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä
jos me olemme hänen kanssaan yhteenkasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin
olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun tiedämme sen, että
meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis
kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on
vanhurskautunut pois synnistä” (Room.6:1-7).

7) Kasteen asettaminen
Jeesus Kristus asetti kasteen sanoessaan opetuslapsillensa:
"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. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun
asti" (Matt. 28:18-20).
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka
uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen"
(Mark. 16:15-16).

8) Kasteen velvoitus
Kaste merkitsee kääntymättömälle jatkuvaa velvoitusta kääntymiseen ja uskovalle
jatkuvaa haastetta ja kutsua kuolemaan pois synnistä ja elämään vanhurskaudelle
(Room. 6).
"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. Ja katso, minä olen
teidän kanssanne joka päivä maailman
(nettikuva)
loppuun asti" (Matt. 28:18-20).

