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MIKSI KASTAMME IHMISEN JO VAUVANA?

Kristittyjen parissa herää yhä uudelleen kysymys 

siitä, pitäisikö ihminen kastaa jo vauvana vai myöhem-

min, niin sanotussa ymmärtävässä iässä. Jotta tähän 

kysymykseen voidaan vastata pitää aivan ensiksi 

kysyä, tarvitseeko vastasyntynyt pelastuksen lahjaa? 

Onko vauva syntinen? Tähän Raamattu antaa selvän 

vastauksen: yhden ihmisen kautta synti tuli maail-

maan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut 

kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä 

tehneet (Room. 5:12). Aadamin lankeemuksen jälkeen 

kaikki ovat syntyneet ja siinneet syntisen taipumuksen 

vallassa (Ps. 51:7). Paavalin sanasta yllä voimme 

nähdä myös sen, että jos joku kuolee, hänessäkin 

vaikuttaa synti. Niinpä vastasyntyneetkin ovat syntisen taipumuksen eli perisynnin vallassa, ja tarvitsevat 

pelastusta.

Toiseksi voimme kysyä, miten pelastus sitten lahjoitetaan syntisille ihmisille? Miten Jumalan valtakunnan 

ulkopuolella olevat pääsevät siihen sisälle? Erityisesti kun mietimme tätä pienten lasten kannalta, voimme 

ottaa esiin tutun kohdan: 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).

Huomaamme, että kohdassa puhutaan Jumalan valtakunnan omistamisesta. Miten lapset omistavat Juma-

lan valtakunnan? He omistavat sen, kun heidät tuodaan Jeesuksen luokse, ja Jeesus siunaa heidät. Joissakin 

kristillisissä suunnissa ajatellaan, että Jeesus sanoisi kohdassa, kaikkien lasten jo omistavan Jumalan valta-

kunnan. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Sillä juuri siksihän Jeesus närkästyy opetuslapsilleen, kun he olivat 

estämässä noita pieniä lapsia tulemasta vastaanottamaan Jumalan valtakuntaa. Jeesus ei sano, että lapset jo 

sellaisenaan omistavat Jumalan valtakunnan. Hän sanoo, että lasten on sallittava tulla hänen tykönsä, jotta 

he voisivat häneltä ottaa vastaan Jumalan valtakunnan.

Miten lapset sitten tänä päivänä tuodaan Jeesuksen tykö? Voimme ottaa esiin toisen tutun tekstin, jossa 
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Jeesus puhuu samasta asiasta eli Jumalan valta-

kuntaan pääsemisestä. Jeesus vastasi: "Totises-

ti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny 

vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle 

Jumalan valtakuntaan.” (Joh. 3:5). Miten pien-

ten lasten sallitaan tulla sisälle Jumalan valtakuntaan? Siten, että heidät tuodaan Jeesuksen luokse. Ja miten 

heidät tuodaan Jeesuksen luokse? Siten, että heidät tuodaan Jeesuksen kastettaviksi eli syntymään vedestä 

ja Hengestä. Näin lapset saavat ottaa vastaan kasteessa olevan Jeesuksen siunauksen. Näin he saavat taivas-

ten valtakunnan.

Vielä voimme ihmetellä sitä, miten lapset muka kykenevät ottamaan valtakunnan vastaan? Eiväthän he 

ymmärrä asiaa järjellänsä. Jeesus vastaa kuitenkin, että juuri lapset ovat aikuisia alttiimpia ottamaan Juma-

lan valtakunnan vastaan. Siksi lasten kastaminen on uskollisuutta Jeesuksen opetukselle. Joka ei tuo lastaan 

kastettavaksi, estää häntä tulemasta Jeesuksen luokse, ja toimii tavalla, josta Jeesus opetuslapsiaan nuhtelee.

Lopuksi kysyn, miten vauvana kastettu kristitty voisi aikuisena ajatella ja muistaa kastettaan? Jeesus kuvaa 

tuhlaajapoikakertomuksessa (Luuk. 15) poikaa, joka lähtee Isänsä luota vieraille maille. Siellä hän menettää 

kaiken sotkien itsensä syntiin ja saastaan. Kun poika palaa kotiin, ei Isä ota häntä vastaan palvelijakseen, 

vaan syleilee lastaan ja puettaa tämän parhaisiin vaatteisin, antaa sormuksen sormeen sekä kengät jalkaan. 

Orjat kulkivat tuohon aikaan paljain jaloin. Vapailla oli jalkineet. Sormus oli sinettisormus, jonka omistaja 

saattoi sinettinsä avulla käyttää talon omaisuutta. Parhaat vaatteet kertoivat pojan asemasta ylhäisen Isän 

omana lapsena. Jotkut meistä ovat kasteensa jälkeen tehneet tuhlaajalapsen matkansa. Toiset ovat saaneet 

olla koko elämänsä Isän kodissa. Kummallakin näistä Isän lapsista on kuitenkin sama juhlapuku, sama 

sinettisorumus ja samat jalkineet. Ne ovat se lapsen ja perillisen puku, joka on puettu jo kasteessa yllesi. 

Ehkä heitit sen pois, mutta kun Isä hankki sinut takaisin, hän puki samat lapseuden merkit jälleen päällesi.

Kun käyttelet näitä lapsen oikeuksia uskovana kristittynä, perustuvat nuo oikeutesi ylläsi olevaan Jumalan 

lapsen pukuun. Ja se juuri on kastepukusi. Rukoillessasi, omis-

taessasi Raamatun lupaukset omalle kohdallesi, tullessasi 

ehtoollispöytään, uskoessasi synninpäästön sanan, nojaat aina 

kasteesi antamaan oikeuteen. Käytä siis ahkerasti kastettasi. 

Tule rohkeasti Jumalan omana lapsena hyvän Isäsi luokse.



Seurakuntamme talous rakentuu kokonaisuudessaan vapaaehtoisen kanna-

tuksen varaan. Kannatus muodostuu kolehdeista ja kannatustilisiirroista.

Lokakuun lopussa tulos oli seurakuntamme osalta 4000 euroa miinuksella. 

Kannatustilille maksuja oli tuohon mennessä tullut noin 1300 euroa vähem-

män kuin viime vuonna, vastaavasti kolehtikertymä on n. 300 euroa enem-

män edelliseen vuoteen verrattuna.  Yhteensä tulot olivat lokakuun lopussa  29.220 euroa. Menot ovat pysy-

neet kutakuinkin viime vuoden lukemissa.  Kaikki menot olivat lokakuun lopussa yhteensä 33. 222 euroa.

Oheen laitan vielä kannatustilin tiedot.  Viite on tärkeä muistaa merkitä, koska sen avulla tuki kohdistuu 

seurakunnallemme. 

Siunattua  Joulun odotusta!

 Kaisa Pöyhtäri 
srk:n talousvastaava
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Paimen
uutisia

Oulun Timoteuksen luterilaisen seurakunnan jäsenkokous päätti 14.10.2018 kutsua teol.yo Mika 

Tervakankaan seurakunnan pastoriksi Janne Koskelan virkavapauden ajaksi. Pastori Koskela on 

virkavapaalla 1.1.2019-31.12.2019. Pappisvihkimyksen toimittaa piispa Risto Soramies avustaji-

neen. 

Mika Tervakangas on opiskellut teologian maisterin tutkintoa Itä-Suomen teologisessa

tiedekunnassa Joensuussa. Lisäksi hän on osallistunut Lähetyshiippakunnan Pastoraali-instituutin 

kurssille.

Pappisvihkimys ja päiväjuhla on 6.12.2018 klo 11.00 Oulussa adventtikirkolla, Tuulimyllynkatu 18.

Konsistori nimitti 17.11.2018 kokouksessaan viisi rovastia: Antti Leinonen (Pohjoinen rovastikun-

ta), Kalle Väätäinen (Itäinen rovastikunta), Markus Pöyry (Pohjanmaan rovastikunta), Miika Niemi-

nen (Lounainen rovastikunta) ja Petri Hiltunen (Kaakon ja Hämeen rovastikunnat). Dekaani Juhana 

Pohjola toimii Uudenmaan rovastikunnan rovastina oman työn ohessa. Toimikausi alkaa vuoden 

2019 alusta ja kestää kaksi vuotta.

Rovastikuntien yhteistä työtä johtaa konsistorin nimeämät rovastit. Rovastien tehtäväkuvana on 

toimia lähiesimiehinä pastoreille ja tukea alueen seurakuntia.
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